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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam UU No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Dari sini dapat 

dipahami bahwa sebenarnya yang harus menjadi prioritas kegiatan perbankan 

adalah untuk membantu pendanaan kegiatan masyarakat melalui sebuah 

sistem penghimpunan dan penyaluran dana. Fungsi bank sebagai lembaga 

intermediasi, bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi penyimpan 

dana, tapi untuk kemaslahatan yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat umum. Demikian pula bank sebagai institusi, tidak hanya sebagai 

usaha yang berorientasi self-profit, tapi juga membantu masyarakat untuk 

mencapai target profit usahanya. 

Pengertian ini sesungguhnya sejalan dengan pola berkonsumsi yang 

diajarkan Islam untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disimpan 

dan berbagi, serta pola simpanan yang mengharuskan umat Islam untuk 

melakukan berbagai macam usaha yang produktif atau investasi
1
. Konsep 

kelembagaan Bank dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat tentu saja 

sangat tepat dan penting untuk menghimpun dana-dana ini, untuk kemudian 

                                                             
1
 Antonio, Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’i. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. 

Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. hlm. 6. 



2 

 

disalurkan dalam rangka meningkatkan ekonomi umat. Oleh karena itu apa 

yang telah dilakukan dalam beberapa dasawarsa terakhir untuk 

mengembangkan perbankan yang islami adalah sangat tepat. 

Sesungguhnya Perbankan Islam di dunia sudah dirintis sejak tahun 

1960 di Mesir. Sedangkan di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 1980-an 

dan akhirnya mewujud menjadi sebuah institusi/ lembaga keuangan pada 

tahun 1991. Bank Muamalat-lah yang akhirnya hadir sebagai bank umum 

pertama yang menggunakan sistem perbankan dengan berlandaskan prinsip 

syari’ah. Semangat yang melatarbelakangi pendirian bank syari’ah 

diantaranya karena keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam 

kegiatan mu’amalahnya, keinginan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan 

batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, 

serta keinginan untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan 

jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai
2
. Dari sini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya 

dirasakan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. 

Karena bagi seorang muslim, pilihan hidup itu ialah pilihan hidup 

yang baik berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam beberapa ayatnya Allah 

berfirman: 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan Muslim.” (Q.S. Ali Imron: 102). 

                         

                          

    

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 

tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan 

Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S. 

Al-Ahzab: 36). 

 

Pengamalan ayat-ayat diatas dalam aktifitas keuangan (perbankan) 

adalah seorang muslim seharusnya menjauhi perkara yang tidak sesuai 

dengan prinsip ajaran agama Islam. Secara tegas, seharusnya seorang muslim 

menjadikan bank syari’ah sebagai pilihan lembaga keuangan yang mengelola 

dananya, karena kedudukan bank konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip syari’ah. 

Perkembangan aset bank syari’ah secara nasional masih sangat jauh 

dari total aset bank konvensional. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan data per Juni 2012
3
, dapat 

dilihat bahwa jumlah aset Bank Umum ditambah dengan Bank Perkreditan 

Rakyat berjumlah 3.951,150 triliun rupiah, sedangkan jumlah aset Bank 

Syari’ah ditambah Unit-Unit Usaha Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syari’ah hanya 159,472 triliun rupiah. Padahal beberapa ahli menyebutkan 
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bahwa bagi bank syari’ah, sebenarnya jumlah muslim yang mayoritas 

seharusnya dapat menjadi pangsa pasar yang memberikan prospek cerah bagi 

perkembangan perbankan syari’ah. Fenomena ini memberikan fakta bahwa 

masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas muslim, baru 

sebagian kecil saja yang telah menjadi nasabah bank syari’ah. 

Syafi’i Antonio mengemukakan bahwa salah satu permasalahan yang 

menjadi kendala perkembangan bank syari’ah adalah pemahaman masyarakat 

yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syari’ah
4
. Dalam 

perkembangan saat ini, masyarakat banyak memandang bahwa bank syari’ah 

dan bank konvensional sama saja, hanya berbeda dari segi istilahnya saja, 

bahkan bank syari’ah hanya dipandang sebagai bank yang mempunyai harga 

administrasi relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

belum memahami konsep bank syari’ah sebagai institusi keuangan Islam 

yang bertujuan lebih dari sekedar itu. 

Berkaitan dengan perlunya pemahaman tersebut, ada sebuah kisah 

menarik mengenai pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir yang dikisahkan 

dalam surat Al-Kahfi ayat 66-82. Kisah ini memberikan kita gambaran bahwa 

pemahaman akan sangat berpengaruh terhadap sikap kita dalam menghadapi 

sesuatu. Kisah ini menceritakan ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu yang 

tidak dipahami oleh Nabi Musa (melubangi perahu orang lain, membunuh 

seorang anak, dan membangun rumah yang hampir roboh), Nabi Musa 

menjadi tidak sabar karena apa yang dilakukan Nabi Khidir tidak dapat ia 
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pahami alasannya. Kemudian setelah Nabi Khidir memberitahukan apa yang 

menjadi landasan perbuatannya, Nabi Musa menjadi paham dan menerima 

apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir sebelumnya. Demikian pula dalam bank 

syari’ah, seorang nasabah atau calon nasabah akan memberikan apresiasi 

positif (seperti menabung dan loyal) apabila memahami apa yang menjadi 

prinsip dasar bank syari’ah dalam menjalankan setiap fasilitas dan kebijakan 

yang digulirkan. 

Secara moral spiritual, bank syari’ah mempunyai dimensi lebih luhur 

dibanding bank pada umumnya. Konsep dan prinsip yang menjadi dasar 

berjalannya bank syari’ah menjadi salah satu daya tarik yang membuat para 

ahli memperkirakan masa depan pasar bank syari’ah akan terus lebih baik lagi 

di Indonesia. Berhubungan dengan dimensi tadi, pemahaman nasabah 

terhadap konsep tersebut menjadi faktor yang memengaruhi pilihannya untuk 

setia menjadi nasabah di bank syari’ah. Bahkan sampai kesadarannya untuk 

menyebarkan konsep yang ia pahami tersebut. Oleh karena itu, urgensi usaha 

untuk memahamkan nasabah mengenai konsep yang diusung oleh bank 

syari’ah menjadi penting untuk terus dilakukan sebagai upaya pengembangan 

bank syari’ah. 

Perkembangan sebuah bank diantaranya dipengaruhi oleh keadaan 

nasabah yang menabung di bank tersebut. Seperti yang dikemukakan 

sebelumnya, kesenjangan jumlah aset bank konvensional dan bank syari’ah 

itu dipengaruhi oleh jumlah nasabah dan kepercayaan mereka 

menginvestasikan dananya kepada bank syari’ah. Jika dilihat dari 



6 

 

perkembangan jumlah nasabahnya, bank syari’ah sebenarnya mencatat 

pertumbuhan yang sangat baik. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga (Depositor Funds) Perbankan Syari’ah
5
 

Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 

Bank Umum 

Syari’ah dan Unit 

Usaha Syari’ah  

3.766.067 4.537.565 6.053.658 8.187.428 10.847.862 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syari’ah 

437.464 517.944 558.927 681.476 787.923 

Tabel 1. Jumlah Nasabah Perbankan Syari’ah secara Nasional 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir 

perkembangan jumlah nasabah bank syari’ah memperlihatkan peningkatan 

yang signifikan. Dari tren perkembangan yang positif ini dapat dilihat juga 

bahwa nasabah yang ada di bank syari’ah mempunyai kesetiaan untuk tetap 

menabung, sehingga kemudian pertambahan nasabah terus terjadi. 

Salah satu diantara bank syari’ah yang masih tetap eksis, dan memang 

menjadi pelopor kemunculan bank syari’ah di Indonesia ialah Bank 

Muamalat Indonesia (BMI). Secara nasional bank ini mencatat banyak 

prestasi yang membanggakan bagi perkembangan perekonomian syari’ah di 

Indonesia. Salah satunya adalah menjadi peringkat pertama pada Indonesian 

Bank Loyalty Award (IBLA) Markplus Insight 2012 pada Kategori Saving 

Account Islamic Banking (Rekening Simpanan Bank Syariah) yang 
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mempunyai customer loyalty (loyalitas nasabah) tertinggi untuk tabungan 

bank syari’ah pada tahun 2012
6
. 

BMI adalah bank umum pertama di Indonesia yang menjalankan 

mekanisme perbankannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Bank 

ini diprakarsai pembangunannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

Pemerintah Indonesia, yang didukung pula oleh Ikatan Cendekiawan Muslim 

se-Indonesia dan pengusaha-pengusaha muslim. Bank ini dapat dikatakan 

menjadi salah satu tolak ukur perkembangan institusi keuangan syari’ah, 

walaupun kita tidak dapat memandang sebelah mata bank-bank lain yang juga 

telah melandasi mekanisme perbankannya dengan prinsip syari’ah dan 

mewarnai perkembangan perbankan syari’ah sehingga dapat lebih bersaing.  

Saat ini BMI telah mengembangkan jaringan perusahaannya di 

daerah-daerah di Jawa Tengah, yang mana salah satunya adalah dengan 

mendirikan BMI Cabang Surakarta. BMI Cabang Surakarta sebagai salah satu 

cabang yang saat ini mencakup wilayah yang relatif luas, yaitu sampai 

mempunyai cabang-cabang pembantu di kabupaten-kabupaten se-karesidenan 

di sekitarnya menunjukkan pertumbuhan jumlah nasabah yang baik pula. 

Maka dari itu, penulis mencoba melihat fenomena ini dengan menentukan 

objek penelitian di tempat tersebut. 

Kesetiaan nasabah yang dicatat BMI sebagai bank syari’ah pertama ini 

tentunya dipengaruhi banyak faktor. Sebelumnya telah ada penelitian dengan 

objek bank lain yang menentukan variabel-variabel yang menjadi faktor bagi 
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nasabah untuk memilih menabung dan bertahan di bank syari’ah. Namun 

penelitian yang telah ada sebelumnya menentukan secara terikat variabel 

faktor-faktor tersebut, sehingga tidak langsung meneliti variabel faktor sesuai 

dengan apa yang nasabah alami. 

Akhirnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana 

kesetiaan nasabah serta faktor yang dipertimbangkan oleh mereka untuk setia 

menabung di bank syari’ah, khususnya BMI ini, sehingga penulis 

mengemukakan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Loyalitas Nasabah 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi interpretasi 

terhadap skripsi ini, dan untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penulis 

memberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Faktor 

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor berarti hal (keadaan, 

peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu
7
.  

2. Memengaruhi 

Memengaruhi berasal dari kata pengaruh yang berarti daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Kemudian mendapatkan 

imbuhan me- dan -i sehingga berarti memberikan pengaruh pada. 
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3. Loyalitas Nasabah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyalitas berarti kesetiaan dan 

kepatuhan. Sedangkan nasabah berarti orang yg biasa berhubungan 

dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Adapun 

dalam Kamus Perbankan disebutkan bahwa nasabah adalah sebutan 

untuk orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau 

pinjaman pada sebuah bank tertentu, dan disebutkan pula sebagai pihak 

yang menggunakan jasa bank
8
. Dengan demikian, dalam kedudukan 

nasabah sebagai pelanggan, akan mempunyai perilaku yang 

mencerminkan loyalitas sesuai dengan kajian perilaku konsumen yang 

telah ada. 

Menurut Dick dan Basu loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai 

komitmen pelanggan terhadap suatu merk dan pemasok, berdasarkan 

sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten
9
. Dan adapun menurut Oliver loyalitas konsumen adalah suatu 

keadaan dimana terdapat komitmen yang kuat dalam pembelian ulang 

dan penggunaan kembali barang dan jasa perusahaan
10

. Maksud penulis, 

loyalitas nasabah disini ialah kesetiaan dan komitmen nasabah untuk 

tetap menabung dalam jangka waktu yang lama, dengan berbagai faktor 

yang memengaruhinya. 

 

 

                                                             
8
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9
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4. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta 

a. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan 

mengeluarkan uang di masyakarat, terutama memberikan kredit dan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan secara 

lebih khusus bank syari’ah diartikan sebagai bank yang didasarkan 

atas hukum Islam. Dan seperti yang disebutkan diawal, dalam UU 

No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. 

b. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank umum yang pertama 

kali di Indonesia melandasi sistem dan manajemen perbankannya 

dengan prinsip syari’ah. Perusahan perbankan ini berbentuk 

perseroan terbatas terbuka. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, 

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah 

Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 

H atau 1 Mei 1992 M. BMI mempunyai salah satu cabang yang 

terletak di Solo, tepatnya di Jl. Slamet Riyadi No 314 Kota 

Surakarta, dimana dalam penelitian ini menjadi objek penelitian. 
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C. Perumusan Masalah 

Setelah mengkaji fenomena yang diuraikan dalam latar belakang, 

maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana loyalitas nasabah yang menabung di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Surakarta? 

2. Apa saja faktor-faktor yang memotivasi nasabah untuk loyal kepada 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi nasabah untuk loyal kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Surakarta. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat berguna untuk: 

1. Mengembangkan variabel faktor yang menentukan loyalitas nasabah/ 

anggota menabung di lembaga keuangan syari’ah. 

2. Secara akademis dapat memberi pemahaman mengenai bank syari’ah 

secara lebih mendalam kepada penulis, serta memberi kontribusi dalam 

khazanah pemikiran muamalah untuk lebih mengembangkan pengkajian 

yang lebih mendalam. 

3. Secara praktis bagi bank syari’ah maupun praktisinya: 

a. dapat memberikan data, masukan dan gambaran mengenai keadaan 

dan faktor yang memotivasi nasabah untuk tetap menjadi nasabah di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. 
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b. memberi pertimbangan kepada bank syari’ah dalam menentukan 

penguatan dan pengembangan institusinya secara lebih luas. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang mempunyai kekuatan teori yang telah teruji. Hal ini 

dilakukan agar dapat memastikan posisi dan keorisinilan penelitian yang 

penulis lakukan. Adapun penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang penulis angkat dalam skripsi ini antara lain: 

1. Skripsi yang disusun oleh Ariyanti (2011) di  Fakultas Ekonomi UMS 

dengan judul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah 

Bertransaksi di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah Cabang 

Surakarta)” menyimpulkan bahwa variabel profesionalitas pelayanan 

dan perilaku karyawan bank, tingkat bagi hasil, variasi produk bank, 

letak bank yang strategis, tingkat keamanan, tingkat pengetahuan 

nasabah tentang bank syari’ah dan persepsi tentang bunga bank yang 

bertentangan dengan agama; tidak berpengaruh terhadap nasabah. 

Sedangkan motif keuntungan berpengaruh positif. Hasil penelitian ini 

juga menyarankan untuk mengembangkan variabel lain dan 

menggunakan teknik wawancara untuk mengembangkan penelitian. 

2. Skripsi yang disusun oleh Evi Ina Cahyanti (2012) di FE UMS dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Kepuasan Nasabah 

Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank Syari’ah Mandiri 
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Cabang Pembantu Sragen)” menyebutkan bahwa loyalitas nasabah 

merupakan ukuran semau apa nasabah melakukan pembelian lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas pelayanan dan 

kepuasan nasabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri di Kota Sragen. 

3. Skripsi yang disusun oleh Radityo Nugroho (2011) di FE UMS dengan 

judul “Analisis Service Performance Dan Kepuasan Nasabah Sebagai 

Moderating Variabel Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah di 

Indonesia (Studi Pada Nasabah Sekitar Kota Surakarta)” menyimpulkan 

bahwa service performance dan kepuasan nasabah berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah bank syari’ah di Indonesia, dengan 

kepuasan nasabah sebagai variabel yang paling dominan berpengaruh. 

4. Tesis yang disusun oleh Oni Trijaningsih (2005) di Pasca Sarjana UMS 

dengan judul “Pengaruh Citra Bank Terhadap Loyalitas Nasabah pada 

PT. Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar” menyimpulkan bahwa 

pelayanan karyawan, kondisi fisik bank, lokasi, suku bunga dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, dengan pelayanan 

karyawan berpengaruh lebih besar dibandingkan variabel lain. 

Dari beberapa kajian pustaka diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang menjadi alasan yang dipertimbangkan oleh seseorang 

untuk setia menjadi nasabah bank sangatlah banyak. Di satu tempat bisa saja 

yang menjadi pendorong nasabah untuk setia menjadi nasabah adalah motif 
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keuntungan (suku bunga atau bagi hasil), service performance, kepuasan 

nasabah, pelayanan karyawan, kondisi fisik bank, lokasi, dan promosi. 

Sebagai kontinuitas penelitian, yang menjadikan penelitian ini sangat 

penting dan berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya adalah bahwa 

dengan penelitian ini penulis bermaksud untuk mengembangkan variabel 

yang sebelumnya (penelitian sebelum ini) terbatas pada faktor-faktor diatas 

dan berasal dari peneliti secara terikat dengan pengumpulan data melalui 

angket tertutup. Sehingga pada penelitian ini penulis bermaksud meneliti 

berdasar metode wawancara terbuka dan kemudian dianalisis secara kualitatif 

deskriptif. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, dilihat dari tempat 

penelitiannya, jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field 

Research). Penelitian ini juga termasuk Penelitian Deskriptif yang 

menjelaskan dan menggambarkan karakteristik data. Dalam hal ini 

penulis bermaksud mendeskripsikan keadaan loyalitas nasabah serta 

faktor-faktor yang memengaruhi hal itu, dan mengembangkan faktor 

yang didapat tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis kepada nasabah. 
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2. Subyek dan Tempat Penelitian 

Subyek penelitian ini difokuskan terhadap nasabah yang menabung di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Questioner/ Angket 

Untuk mensurvei langsung bagaimana profil dan kondisi nasabah di 

lapangan, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan 

questioner/ angket dengan pertanyaan tertutup untuk diisi oleh 

nasabah dan membatasi jawaban mereka. Angket berisi pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat 

untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai 

dengan data
11

. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden
12

, yaitu 

mencari dan mengembangkan hal yang memengaruhi loyalitas 

nasabah/ responden berdasarkan pengetahuan, keyakinan dan 

pengalaman pribadinya. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data 

tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 

                                                             
11

 Muhamad. 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: 

Rajawali Press. hlm. 151. 
12

 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. hlm. 

137. 
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tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah 

penelitian. Penulis menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen 

sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, 

menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain
13

. Dalam 

hal ini penulis mengumpulkan dokumen yang membantu pengkajian 

terhadap data tempat penelitian serta mengkaji bagaimana konsep 

teoritis mengenai bank syari’ah dan perilaku nasabah. Dan tidak 

terlepas pula, dengan teknik ini penulis mencari data sekunder 

maupun tambahan yang mendukung penelitian ini. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli
14

. 

Berdasarkan subyek penelitian yang telah disebutkan diatas, maka 

sumber data primer penelitian ini adalah nasabah yang menabung di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder didapat dari literatur-literatur, buku-buku atau bacaan 

serta dokumentasi yang relevan dan dapat membantu menjelaskan 

data primer, baik itu didapat dari tempat penelitian, maupun dari 

kajian pustaka yang dilakukan. 

 

 

                                                             
13

 Muhamad. Op. cit. hlm. 152 
14

 Ibid. hlm. 103 



17 

 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal  yang membentuk masalah pokok 

dalam suatu penelitian
15

. Populasi penelitian ini adalah semua nasabah 

yang menabung di BMI Cabang Surakarta. Berdasarkan dokumentasi 

BMI Cabang Surakarta per 31 Januari 2013 (dari tahun 2003), jumlah 

data penabung wadhi’ah ditambah mudharabah adalah sebanyak 92.061 

orang. 

Untuk membatasi subyek penelitian dan mereduksi waktu serta tenaga 

yang dikeluarkan, penulis menggunakan sampling dengan memilih unsur 

populasi sebagai sampel. Pemilihan sampel menggunakan probability 

sampling dengan teknik simple random sampling. Dari jumlah populasi 

tersebut, penulis mengambil sampel sebanyak 24 orang responden yang 

diwawancarai. 

6. Teknik Analisis Data 

Melalui teknik pengumpulan data diatas, kemudian akan didapatkan data 

mengenai hal-hal/ keadaan yang memotivasi nasabah untuk loyal 

menabung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. Data tersebut 

kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan dan memberikan penjelasan fenomena yang didapat dari 

data yang dikumpulkan. 

 

                                                             
15

 Ibid. hlm. 161. 
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G. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan uraian yang sistematis, yang diharapkan 

dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan 

yang akan diteliti. Adapun sistematika penelitian ini nantinya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Menjelaskan  tentang  pendahuluan,  meliputi  latar  belakang,  

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Menjelaskan tentang pengertian dan konsep perbankan syari’ah, 

filosofi, prinsip dan karakteristik kelembagaan, prinsip/ akad dari 

produk simpanan bank syari’ah, pengertian loyalitas serta indikator 

pengukuran loyalitas. 

BAB III Mendeskripsikan Profil Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Surakarta, produk yang ditawarkan dan akad yang mendasarinya, 

Profil Responden yang menjadi subyek penelitian serta deskripsi 

data hasil penelitian. 

BAB IV Menganalisis data dan hasil penelitian: analisis faktor-faktor yang 

memengaruhi loyalitas nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Surakarta. 

BAB V Menjelaskan tentang penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran 

dan penutup. 


