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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah adalah salah satu representasi aplikasi dari ekonomi 

Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian khususnya 

perbankan, karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama. 

Bahkan pelarangan riba ini tidak hanya dari agama Islam saja tetapi juga dari 

agama-agama lainnya. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem ribawi akan 

membawa kerusakan moral di masyarakat. Perkembangan perbankan syariah 

terhadap perbankan nasional di Indonesia sampai dengan Desember 2006 

menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jumlah aset di perbankan syariah secara 

nominal menunjukkan kenaikan. Dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang 

positif ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah dapat memaksimalkan 

produk yang ditawarkan, berarti masyarakat mulai melihat keuntungan dari 

produk yang ditawarkan. Selain dari produk yang ditawarkan kenaikan DPK 

sampai saat ini dikarenakan juga oleh fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah 

Nasional (DNS) mengenai haramnya bunga bank. Dan jumlah pembiayaan 

perbankan syariah mencapai 20,44 triliun atau 2,58% dari total pembiayaan/kredit 

yang disalurkan perbankan nasional. Dengan pertumbuhan pembiayaan yang 

positif  mengindikasikan perbankan syariah dapat melakukan fungsi sebagai 

lembaga intermediasi dengan baik. (Sahara, 2007) 
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Industri perbankan Indonesia masih belum pulih sepenuhnya akibat 

hantaman krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1998. Berbagai indikator 

perbankan seperti Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 50-60% per tahun 2003 

dan struktur dana pihak ketiga yang masih didominasi oleh dana jangka pendek 

seperti giro dan tabungan, menunjukkan bahwa perbankan belum dapat 

menjalankan fungsi utamanya dalam sistem perekonomian, yaitu fungsi 

intermediasi. Namun demikian, seiring dengan program penyehatan perbankan, 

secara lambat, industri perbankan mulai menunjukkan kinerja yang meningkat 

dari posisi keterpurukan selama krisis ekonomi, walaupun belum mencapai 

tingkat kinerja sebelum krisis. Dalam rangka penyehatan serta pemulihan industri 

perbankan nasional, BI telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap perlu. 

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah implementasi prinsip manajemen 

resiko (sesuai dengan  Bassed Accord), know your costumer principles serta yang 

terakhir adalah diterbitkannya pakjan 2005. Secara keseluruhan, berbagai 

kebijakan tersebut dirangkai dalam satu program induk yang sering dikenal 

dengan istilah Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API tersebut diharapkan 

menjadi blue print sekaligus acuan bagi struktur industri perbankan Indonesia 

yang dianggap ideal bagi BI. (Ariyanto, 2004) 

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 

sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga di 

atur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran 
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bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis 

dalam rangka mewujudkan stuktur stuktur perekonomian yang semakin 

berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga 

diperlihatkan dengan adanya “dual banking system” , dimana bank konvensional 

diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Pemahaman dan sosialisasi 

terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia 

masih sangat terbatas. Hal ini di dukung oleh data yang dipublikasikan oleh Bank 

Indonesia, bahwa hingga Oktober 2006, perbankan syariah hanya memiliki 1,5% 

dari total pangsa pasar perbankan secara nasional. Meskipun mayoritas penduduk 

Indonesia adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan 

lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya 

pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek 

legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada 

pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. 

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi 

strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) 

dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menetukan preferensi mereka 

terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah 

terhadap produk perbankan (bank konvensional dan bank syariah) dapat 

dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan 

itu sendiri. (Rivai, et al. 2006)     
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Subroto (2004) menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana 

investasi secara efisien dan produktif. Pengungkapan informasi secara jujur dan 

terbuka dalam semua hal dapat mempengaruhi kepercayaan stakeholder terhadap 

kinerja manajemen. Menurut Siti (2004), perilaku dan kualitas keputusan investor 

dipengaruhi oleh kualitas yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. 

Akan tetapi di lain pihak manajemen yang mempunyai informasi tentang operasi 

dan kinerja bank secara komprehensif, tidak akan memberikan keseluruhan 

informasi tersebut kepada stakeholder. Stakeholder hanya mendapat informasi 

yang terbatas atas laporan keuangan, sehingga keinginan stakeholder untuk 

memperoleh informasi tersebut sangat sulit dipenuhi oleh manajemen. Kondisi ini 

selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan harapan antara 

stakeholder dan manajemen atas informasi keuangan dan non-keuangan yang 

diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam konteks bank syariah, 

pengungkapan informasi kinerja yang komprehensif termasuk informasi yang 

memungkinkan nasabah menilai keuntungan dan resiko menabung di Bank 

syariah sangatlah penting mengingat pembagian keuntungan nasabah Bank 

syariah bukan atas dasar bunga melainkan atas pembagian hasil investasi 

(Revenue Sharing). Pengungkapan informasi kepada stakeholder bank syariah, 

seharusnya tidak terbatas pada informasi keuangan semata, melainkan juga 

informasi non-keuangan yang memungkinkan nasabah mengetahui tingkat 

kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah. Beik (2006) menyatakan 

diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat 
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kepercayaan publik terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah. 

Berdasarkan hal tersebut, bank syariah harus dapat meyakinkan para nasabah 

bahwa pelaksanaan operasional bank syariah telah dijalankan sesuai dengan 

syariah. Salah satu sumber untuk meraih kepercayaan publik atau nasabah adalah 

dengan memberikan atau menyampaikan informasi kepada publik bahwa bank 

syariah menjalankan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. (Yaya, et 

al. 2006) 

Fenomena akuntansi syari’ah diharapkan dapat mewakili kebutuhan akan 

laporan keuangan yang benar-benar jujur, adil, dan dapat dipercaya kerena 

laporan keuangan akuntansi syari’ah berbasiskan pada syari’ah, dan syari’ah 

sendiri memiliki tujuan mulia yakni “menciptakan kemaslahatan bagi umat 

manusia”. Dengan demikian, tepat kiranya bila prinsip-prinsip akuntansi syari’ah 

dapat dijadikan solusi alternatif dalam menjaga akuntantabilitas laporan keuangan. 

Pengguna laporan keuangan sangat mengharapkan laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh akuntansi benar-benar memberikan informasi yang andal, dapat 

dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi harapan itu tidak selamanya 

terpuaskan, bahkan yang terjadi bisa sebaliknya. Bila demikian, para akuntan 

haruslah bekerja keras untuk tetap menjaga keandalan dari laporan keuangan yang 

disajikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi, sayangnya normatif 

akuntansi yang kongkritnya dibuat dalam bentuk standar [di Indonesia SAK] 

masih sangat lemah dalam mendorong penegakan moral, padahal benteng terakhir 

dari kemurnian laporan keuangan adalah penegakan moral. Akuntansi syari’ah 

memasuki wilayah akuntansi dan penekanan pada nilai-nilai moral dan spiritual, 
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bermodalkan pada dua hal tersebut diharapkan akuntansi syariah mampu 

menjawab kebutuhan pemakai laporan keuangan yang menuntut akuntabilitas 

laporan keuangan tetap terjaga (Hidayat, 2004) 

Dari uraian latar belakang diatas penulis mengambil judul penelitian: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH 

BERTRANSAKSI DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank BTN Syariah 

Cabang Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang 

ingin penulis kemukakan adalah : 

Apakah faktor profesionalitas pelayanan dan perilaku karyawan bank, 

faktor tingkat bagi hasil, faktor variasi produk bank, faktor letak bank yang 

strategis, faktor tingkat keamanan, faktor pengetahuan nasabah tentang bank 

syariah, faktor persepsi tentang bunga bank yang bertentangan dengan agama, dan 

faktor motif keuntungan berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi di bank 

syariah? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor profesionalitas pelayanan dan 

perilaku karyawan bank, faktor bagi hasil, faktor variasi produk bank, faktor letak 

bank yang strategis, faktor tingkat keamanan bank, faktor pengetahuan nasabah 

tentang bank syariah, faktor persepsi tentang bunga bank yang bertentangan 
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dengan agama, faktor motif keuntungan terhadap minat nasabah bertransakai di 

bank syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan hasil penelitiannya memiliki manfaat bagi dirinya 

sendiri pada khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Manfaat 

penelitiannya yaitu : 

1. Bagi Bank Syari’ah, sebagai informasi tentang kekuatan dan kelemahan bank 

syari’ah dilihat dari sudut pandang nasabahnya. Informasi tersebut dapat 

mempunyai makna strategis untuk meningkatkan kinerja bank syari’ah. 

2. Pihak akademis, terutama untuk mahasiswa akuntansi bisa menambah 

wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang persepsi, perilaku 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi bertransaksi 

di bank syari’ah. Selain itu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi 

peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini 

dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

3.   Masyarakat  

a. Memiliki alternatif sistem Perbankan jika melakukan hubungan dengan 

Perbankan dan masalah keuangan (Penyimpanan dan Pembiayaan).  

b. Memperoleh layanan Perbankan Syari’ah sesuai dengan minat dan 

harapannya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan 

penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan garis besar isi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep yang relevan 

yang mendukung dalam penelitian ini mengenai pengertian dari 

masing-masing variabel, pengertian dari beberapa kata yang 

berhubungan dengan judul, menjelaskan penelitian-penelitian 

terdahulu dan hipotesanya, serta kerangka pemikiran. 

 

BAB III METODA PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, 

populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

metode penelitian instrumen, variabel penelitian dan definisi 

operasional penelitian, metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan gambaran umum subyek penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan, 

keterbatasan penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian tersebut.




