
1  

BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan institusi, lebih memungkinkan untuk terjadinya percepatan 

pada penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat.  Dimana fungsi dan peranan  

sangat diperlukan dan urgen yaitu melalui pembangunan di segala bidang, 

terutama pembangunan di daerah pedesaan. Salah satu kendala serius yang 

dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya adalah masalah penyaluran 

permodalan. Meskipun secara nasional jumlah lembaga keuangan  dan volume 

pembiayaan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, namun pada 

kenyataannya penyaluran permodalan masih banyak mengalami kendala. Realita 

dimasyarakat, munculnya berbagai bank-bank syariah ternyata menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.  

Bank syariah memiliki banyak peluang, hal ini dikarenakan sistem yang 

mereka terapkan berbeda dengan bank konvensional lainnya.  Terutama dari 

sudut pandang penerapan hukum Islam didalamnya.  Hukum Islam (syariah) 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin 

kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan (Iwan 

Triyuwono dan Moh. As’udi,  2001 : 25).   

Jadi, di bidang bisnis dan ekonomi, ruang gerak bank syariah penekanan 

kegiatan usahanya digerakkan secara keseluruhan ke arah keadilan sehingga 

secara keseluruhan akan mendukung, bukan melemahkan apalagi menghilangkan 
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keadilan sosio ekonomi dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis (Bagus 

Sunar, 1999). 

Dengan adanya deregulasi perbankan Pakjan (Paket Januari) 1990 

dikeluarkan maka sektor keuangan  terutama perbankan berkembang dengan 

pesat dan kebijakana tersebut menjadikan perbaikan tambah dengan cepat, 

karena dalam deregulasi itu diberikan kemudahan dalam mendirikan bank.  

Sehingga saat itu bank umum di Indonesia mencapai sekitar 237 bank umum. 

Karena banyaknya bank-bank yang berdiri di Indonesia, maka Bank Indonesia 

kewalahan dalam mengatur pengelolaan bank-bank yang sudah berdiri. Namun  

dalam hal ini merebaknya Bank Syariah, karena target sasaran dari calon nasabah 

terbuka luas, terlebih mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam.  

Sebagai lembaga keuangan bank pada dasarnya berfungsi sebagai 

penghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana 

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian 

kredit dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam menghimpun maupun 

menyalurkan dana masyarakat tersebut baik mendasarkan pada prinsip kehati-

hatian. 

Mengingat begitu pentingnya penawaran fasilitas dalam pelayanannya 

untuk masyarakat pengguna jasa bank, maka dalam hal ini produk yang 

ditawarkan diusahakan mampu mempertahankan eksistensi kelangsungan usaha.  

Misal adanya profit and loss sharing atau pembagian hasil yang diterapkan 

karena kegiatan usaha dari Bank Syariah mengacu pada penerapan hukum Islam. 

Terkait dengan hal tersebut diharapkan produk-produk yang ditawarkan akan 

mampu menarik minat calon nasabah agar menginvestasikan uang maupun 
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menggunakan jasa kredit bank. Ada beberapa faktor atribut pada Bank Syariah 

yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan memilih Bank 

Syariah. faktor atribut tersebut diantaranya adalah faktor macam dan jenis 

produk, pembagian hasil dan perkembangan usaha di Bank Syariah.  Maksudnya 

dalam hal ini faktor macam dan jenis produk di Bank Syariah menjadi 

pertimbangan konsumen dalam memutuskan memilih Bank Syariah. Faktor yang 

lain adalah pembagian hasil dan perkembangan usaha di Bank Syariah juga akan 

menjadi pertimbangan keputusan konsumen dalam memilih Bank Syariah.  

Dari uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian ilmiah 

dengan judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH BANK SYARIAH (Studi 

Empiris di Surakarta) 

   

B. Perumusan Masalah  

Untuk mengetahui lebih mudah masalah yang dibahas dalam penelitian 

skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

“Apakah ada pengaruh antara faktor macam dan jenis produk, pembagian hasil 

dan perkembangan usaha di Bank Syariah yang menjadi pertimbangan keputusan 

nasabah dalam memilih Bank Syariah?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mencari bukti empiris 

pengaruh antara faktor macam dan jenis produk, pembagian hasil dan 
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perkembangan usaha di Bank Syariah yang menjadi pertimbangan keputusan 

nasabah dalam memilih Bank Syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian skripsi ini ini adalah : 

1. Agar masyarakat dapat menggunakan informasi ini untuk menetapkan 

pilihannya (pengguna jasa bank) pinjaman maupun tabungan. 

2. Menambah wawasan tentang dunia perekonomian khususnya keuangan atau 

perbankan. 

E. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini antara lain meliputi :  

BAB  I    PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan  

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini meliputi pengertian bank, pengertian bank syariah, 

macam dan jenis usaha bank, perbedaan bank konvensional dan bank 

syariah, sistem kinerja bank, produk bagi hasil,  perilaku konsumen, 

atribut produk, tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan 

konsumen, hubungan perilaku konsumen dengan keputusan nasabah 

dalam memilih bank syariah, keaslian penelitian dan hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini membahas Tempat dan Lokasi Penelitian, Jenis 

Penelitian, Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel, Data 
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dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, 

Definisi Operasional Variabel, Pengukuran Variabel, Tehnik Analisa 

Data.  

  BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi data, pengolahan data dan pembahasan hasil analisis 

data. 

BAB  V PENUTUP  

Berisi Simpulan, Keterbatasan dan Saran-Saran .  

DAFTAR  PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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