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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pesat dialami Indonesia dalam dunia perbankan pada

akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dari jumlah industri perbankan yang mulai

bermunculan di Indonesia dan diimbangi dengan kepercayaan masyarakat

untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat menginginkan adanya

lembaga atau perusahaan ekonomi yang dapat menyempitkan kesenjangan

sosial guna mewujudkan kemakmuran masyarakat, gejolak ekonomi yang

terjadi di Indonesia pada pertengahan 1997 masih kita rasakan sampai

sekarang, gejolak yang menyadarkan kita akan pentingnya mencari dan

mengembangkan sistem ekonomi alternatif yang mampu mencegah praktik

kapitalisme di Indonesia.

Didasarkan pada dana pihak ketiga (DPK) dapat dilihat adanya

peningkatan yang signifikan pada febuari 2009 data statistik yang diterbitkan

oleh bank BI. Untuk bank umum produk Giro pada tahun 2007 sebesar 3,750

miliar naik pada 2008 naik menjadi 3,810 miliar; produk tabungan pada tahun

2007 sebesar 9,454 miliar naik pada tahun 2008 naik menjadi  11,410 miliar.

Hal ini juga terjadi pada nasabah bank syariah pada tahun 2007 sebesar

14,807 miliar naik pada tahun 2008 sebesar 20,143 miliar.
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Peluang bank berbasis syariah menjanjikan untuk kedepannya, apalagi

mengingat pangsa pasar yang sangat besar. Wajar jika bank konvensional

gencar menawarkan produk bank berbasis syariah kepada nasabahnya dengan

menonjolkan sistem sesuai syariat Islam.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian mengenai perilaku konsumen dengan judul "

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ATRIBUT PRODUK

TABUNGAN (Studi Empiris Di Bank Syariah Mandiri Pabelan

Sukoharjo) ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Sukoharjo

terhadap atribut produk tabungan di bank syariah Mandiri?

2. Faktor manakah yang paling mempengaruhi persepsi masyarakat

Sukoharjo terhadap atribut produk tabungan di bank syariah Mandiri?

C. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah dan pengembangan model pemecahan

masalah dibuat batasan-batasan sebagai masalah yang berhasil

diidentifikasikan dapat dicari pemecahannya.  Adapun batasan masalah dari

penelitian ini adalah :
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1. Responden yang diambil adalah masyarakat Pabelan Sukoharjo.

2. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2014.

3. Faktor yang diteliti adalah personal dan sosial.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan penulisan ini antara lain:

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi

masyarakat Sukoharjo terhadap atribut produk tabungan di bank

syariah Mandiri.

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling mempengaruhi

persepsi masyarakat Sukoharjo terhadap atribut produk tabungan di

bank syariah Mandiri.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengasah ketrampilan persepsi masyarakat terhadap atribut produk

tabungan di bank syariah mandiri pabelan Sukoharjo.

2. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi baik bagi mahasiswa maupun

peneliti yang lain.
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F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab

yang secara garis besar bab demi bab disusun secara berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan tentang latar

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai perilaku konsumen, model

perilaku konsumen, definisi dan karakteristik jasa, produk,

pengertian bank syariah, produk bank syariah dan penelitian

terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan

sampel,  jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,

metode pengambilan sampel, instrumen penelitian, metode

analisis data, pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik.

BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang karakteristik responden, pengujian kualitas

data dan analisis data

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi tentang simpulan hasil penelitian,

keterbatasan penelitian, dan saran-saran.


