
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.”Perbankan syariah adalah ajaran yang mengedepankan nilai-nilai 

agama dan etika dalam bermuamalah, yang memberikan keuntungan secara 

adil kepada kedua belah pihak yang bersangkutan tidak memberatkan kepada 

salah satu pihak saja. Bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan 

komersial, tetapi peranannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas 

bagi masyarakat. Hal ini tidak menimbulkan keresahan umat Islam dalam 

melakukan kegiatan didalamnya tanpa ada rasa khawatir ataupun was-was, 

karena sudah jelas bahwa perbankan syariah dilarang menggunakan cara-cara 

yang tidak benar sesuai dengan ajaran Islam.  

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya 

bank Mu’amalat Indonesia. Pendirian bank Mu’amalat menjadi peran penting 

dalam kehidupan perbankan di Indonesia. Bank Mu’amalat membuktikan 

mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis 

ekonomi memporak-porandakan bank-bank konvensional. Mardalis dan 
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Zusrony (2009) Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah 

Indonesia selama krisis berlangsung telah membuat bank-bank konvensional 

mengalami negative spread, akibatnya dalam rentang satu tahun 64 bank 

terlikuidasi dan 45 bank lainnya bermasalah. Karena bank-bank tersebut 

harus membayar bunga simpanan nasabah yang lebih tinngi dari pada bunga 

kredit yang diterima debitur. Dengan kondisi ini tidak memberikan pengaruh 

pada perbankan syariah, sebab bank syariah tidak ada kewajiban untuk 

membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya karena bank syariah 

menerapkan bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan 

yang diperoleh bank maka dengan adanya sistem yang diterapkan oleh bank 

syariah ini tentunya tidak mengalami negative spread.  

Bank Indonesia (2012) berdasarkan laporan perkembangan perbankan 

syariah tahun 2012 pasca disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2008 

tentang perbankan Syariah, Perkembangan perbankan syariah secara nasional, 

volume usaha perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah 

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah 

(BPRS) meningkat 34,0 % (yoy) dari posisi Rp 149,0 triliun pada tahun 2011, 

menjadi Rp199,7 triliun pada tahun 2012. Selain itu, kelembagaan jumlah 

bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 

2012 bertambah dengan beroperasinya sejumlah bank syariah baru. Pada 

tahun 2011 dan 2012 jumlah BUS dan UUS sebanyak 11 BUS dan 24 UUS. 

Sementara itu jumlah BPRS bertambah dari 155 BPRS menjadi 158 BPRS. 
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Penambahan jumlah BPRS tersebut bersumber dari 3 izin pendirian usaha 

baru dan 1 izin konversi dari BPR konvensional. 

Menurut Maski (2010) Perbankan syariah merupakan indutri jasa 

yang relatif baru dimana menerapkan syariah Islam disetiap aktivitas 

perbankannya. Semakin beratnya persaingan di dunia bisnis jasa bank syariah 

harus mengetahui strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan 

tersebut. Proses pemasaran sangatlah penting, karena tanpa strategi yang 

diterapkan oleh pihak bank syariah tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Bank syariah perlu memperhatikan strategi pemasaran yang tepat 

untuk diterapkan. Menurut Kotler (2008) pemasaran merupakan proses di 

mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya.  

Perkembangan perbankan semakin meningkat dengan adanya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim  

Salviana (2013). Setiap nasabah akan memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. 

Pengaruh produk dapat mempengaruhi masyarakat memilih bank syariah. 

Produk perbankan yang akan dipilih masyarakat muslim adalah yang bebas 

dari unsur riba. Untuk itu produk bank syariah merupakan alternatif utama. 

Menurut Musnaini (2010) prinsip dan produk dalam operasional bank syariah 

secara umum dikenal dua bentuk utama dalam operasional perbankan syariah 

yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana dimana mekanisme operasional 
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penghimpunan dana perbankan syariah disesuiakan dengan prinsip syariah. 

Selain kehalalan produk, secara umum calon nasabah yang akan menabung 

akan memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan 

(Maski, 2010).  

Produk sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan bank, maka kualitas pelayanan sangat menentukan keunggulan 

produk Kasmir (2004). Dengan adanya pelayanan yang diberikan secara baik, 

maka nasabah cepat mengerti dan memahami produk yang disediakan oleh 

bank syariah dibandingkan produk yang lain. Disamping itu jika pelayanan 

bersikap keras tidak care terhadap pelanggan maka masyarakat akan 

menjauh.  

Karena perbankan syariah relatif baru yang kehadiran dan 

operasionalnya belum dikenal secara luas, maka perlu adanya pemahaman 

dan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk melalui promosi. Menurut 

Kasmir (2004) tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal 

bank. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank 

adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan brusaha 

menarik calon nasabah yang baru. Promosi juga berfungsi mengingatkan 

nasabah akan produk, mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya 

promosi juga akan meningkatkan citra bank dimata para nasabahnya. 

Selain produk, pelayanan, dan promosi masyarakat 

mempertimbangkan untuk memilih bank dengan alasan lokasi bank. Adapun 
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yang dimaksud lokasi bank adalah tempat di mana diperjual belikannya 

produk perbankan dan pusat pengendalian bank Kasmir (2004). Penentuan 

lokasi suatu cabang bank merupakan kebijakan yang sangat penting. Bank 

yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam 

berurusan dengan bank. 

Upaya yang dilakukan bank syariah, masyarakat memiliki banyak 

pilihan dalam memilih bank syariah sebagai sarana penyimpanan maupun 

membantu dalam usaha. Hal ini bank syariah menerapkan strategi pemasaran 

tujuannya untuk mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat dalam 

memilih bank syariah. Menurut Zulpahmi (2010) dalam Yupitri (2012) 

faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan jasa bank 

syariah adalah sebagai berikut: tidak adanya bunga (riba), seluruh produk 

sesuai syariah, sistem bagi hasil yang adil dan menetramkan. Diinvestasikan 

pada pekerjaan yang halal dan berkah. Diinvestasikan untuk peningkatan 

ekonomi dhuafa (lemah), pelayanan yang cepat dan efisien, Sumber Daya 

Manusia yang profesional dan transparan, sikap dan perilaku karyawan yang 

ramah dan sopan, adanya jaminan keamanan dana nasabah, produk yang 

beragam, menarik dan inovatif, lokasi yang mudah dijangkau dan strategis, 

proses bagi hasil yang sama-sama menguntungkan, fasilitas ATM dan cabang 

mudah ditemukan, pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit, bangunan 

dan ruangan bank yang bersih dan nyaman, promosi dari bank, adanya 

dorongan dari pihak lain, sosialisasi melalui tokoh masyarakat dan ulama, 

adanya konsep yang saling menguntungkan, suku bunga di bank 
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konvensional tidak tetap. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul penelitian “PENGARUH PRODUK, PELAYANAN, 

PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP MASYARAKAT MEMILIH 

BANK SYARIAH DI SURAKARTA.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : 

1. Apakah produk berpengaruh terhadap masyarakat memilih bank 

syariah di Surakarta? 

2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap masyarakat memilih bank 

syariah di Surakarta? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap masyarakat memilih bank 

syariah di Surakarta? 

4. Apakah lokasi berpengaruh terhadap masyarakat memilih bank syariah 

di Surakarta? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Produk bank Syariah secara umum terdapat dua bentuk kegiatan 

utama dalam operasionalnya yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana, 

tiap bentuk tersebut dapat diuraikan lagi berdasarkan prinsip-prinsip yang 

mendasarinya. Penelitian ini yang diteliti hanya produk tabungan 

mudharabah. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Surakarta. Sehubungan 
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masalah perijinan maka pada penelitian ini hanya meneliti Bank Syariah 

Mandiri Cabang Surakarta dan BTN Syariah Cabang Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap masyarakat memilih 

bank syariah di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap masyarakat memilih 

bank syariah di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap masyarakat memilih 

bank syariah di Surakarta. 

4. Untuk mengetahi pengaruh lokasi terhadap masyarakat memilih bank 

syariah di Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan seberapa 

jauh pengaruh produk, pelayanan, promosi, dan lokasi terhadap 

masyarakat memilih bank syariah. 

2. Bagi bank syariah, menjadi masukan yang berarti dalam rangka 

mempertahankan nasabah yang sudah ada dan menambah jumlah 

nasabah baru. 
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3. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi 

pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti 

lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima 

bab yang secara garis besarnya bab demi bab disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merangkap adanya latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penjelasan bank syariah, 

produk, pelayanan, promosi, lokasi, pengambilan keputusan, 

tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik 

sampling, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan 

pengukurannya, metode analisis data, metode asumsi klasik, dan 

metode pengujian hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistik yang 

digunakan dan selanjutnya dapat dianalisis dan dilakukan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


