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Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah dalam memilih antara bank umum syari’ah dan 

bank umum konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan 

metode analisis kualitatif deskriptif karena data diperoleh langsung di Bank 

Muamalat Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah) dan bank 

umum konvensional (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI) di Surakarta 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pada bank syariah meliputi 

Bank Muamalat Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah) dan bank 

umum konvensional  meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI yang ada di 

Surakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian in terdiri dari dua variabel, 

yaitu variabel independent (X), Lokasi, Pelayanan, Religius stimuli, Reputasi, 

Profit Sharing dan Promosi. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah nasabah. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Bank Umum Syari’ah Dan Bank Umum 

Konvensional (Studi Di Surakarta 2014 yang penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 

dalam memilih bank kepercayaan mereka yaitu: Bank Syariah meliputi Bank 

Muamalat Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah dan Bank 

Konvensional meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, yaitu: 1) Lokasi, 2) 

Pelayanan, 3) Religius Stimuli, 4) Reputasi, 5) Promosi, dan 6) Profit Sharing. 

 

Kata kunci :  Minat nasabah, bank syariah, bank konvensional 

  

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Lahirnya UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998 tentang 

eksistensi perbankan syariah, memicu tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. 

Guna untuk mendukung perkembangan perbankan perbankan syariah, pada tahun 

1998 dikeluarkan UU No.10 tahun 1998 sebagai amandemen UU No.17 tahun 

1992. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan maksimal oleh bank konvensionaal 

untuk mengkorversikan diri secara penuh menjadi bank umum syariah maupun 

kantor cabang syariah. 

Prinsip bank syariah tak jauh beda seperti halnya bank konvensional. 

Bank sebagai perantara keuangan (financial intermediaries), sehingga 

menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk 

membiayai kebutuhan hidupnya dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan 

berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di 

bank (Murti, 2013) 

Sistem yang digunakan Bank Syariah memiliki kecendrungan untuk 

menggunakan dan lebih menonjolkan nilai- nilai Islami. Majelis Ulama Indonesia 

melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai 

deposito syariah, yaitu fatwa No : 03/DSNMUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut 

deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan 

perhitungan bunga, deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah.  

Sistem perbankan syariah memiliki kesamaan dengan sistem perbankan 

konvensional dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam 

bisnis keuangan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem balas 

jasa yang diberikan kepada para nasabah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip 

balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam 

pasar uang dimana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi Bisnis 

perbankan syarah tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni yang berbasis 

syariah, tetapi hampir seluruh Bank Konvensional juga membuka perbankan 

syariah ini. Dengan banyaknya bisnis perbankan di Indonesia, masyarakat 

memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dananya. Baik bank syariah 



maupun bank konvensional menawarkan begitu banyak fasilitas, pelayanan, 

promosi dan produk yang sangat memanjakan para nasabahnya. Kondisi 

persaingan bisnis perbankan ini mendorong setiap bankir untuk mencari berbgai 

strategi pelayanan terbaik agar dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan 

nasabah yang telah ada. 

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sisem bagi 

hasil, sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, 

diharapkan dapat menggerakan sektor riil, oleh karena itu perbankan syariah 

memerlukan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung 

berbagai kepentingan tidak saja umat islam, tetapi juga non muslin karena 

perbankan syariah bersifat universal. Seperti layaknya sebuah produk barang, 

perbankan syariah mulai diminati oleh kalangan konsumen (baik Muslimin 

maupun non Muslim) di Indonesia. Konsumen mempunya faktor- faktor tertentu 

yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan 

pilihan pada bank syariah atau bank konvensional (Soemitro, 2004). 

Tujuan diadajakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

faktor lokasi, pelayanan, religius stimuli, reputasi, profit sharing dan promosi 

terhadap minat nasabah memilih Bank Umum Syari’ah dan Bank Umum 

Konvensional (Studi pada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Muamalat 

Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah di Surakarta 2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode analisis 

kualitatif deskriptif karena data diperoleh langsung di Bank Muamalat Syariah, 

Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah) dan bank umum konvensional 

(Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI) di Surakarta.  

Penelitian ini dilakukan terhadap nasabah pada Bank Syariah dan Bank 

Konvensional yang ada di Surakarta.  Penelitian ini dilaksanakan mulai November 

2013 sampai dengan selesai. Menurut Sunyoto (2013: 116) Populasi adalah 

jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/individu) yang karakteristiknya 



hendak diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pada bank syariah 

meliputi Bank Muamalat Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah) 

dan bank umum konvensional  meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI yang 

ada di Surakarta. Sampel menurut Sugiyono (2003:73) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 36 nasabah terdiri dari masing-masing bank yang diteliti diambil 6 

orang. Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menggunakan teknik 

purposive random sampling. Purposive random sampling adalah penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85). Artinya 

digunakannya teknik purposive random sampling karena penelitian sudah 

menetapkan terlebih dahulu sampel yang akan dipakai untuk penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam 

memilih bank syariah dan bank konvensional. Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari dua variabel, yaitu variabel independent (X), Lokasi, Pelayanan, Religius 

stimuli, Reputasi, Profit Sharing dan Promosi. Sedangkan variabel dependen (Y) 

adalah nasabah. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2013: 308). Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

HASIL PENELITIAN 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi minat atau ketertarikan 

nasabah dalam memilih baik bank konvensional maupun bank syariah. Semakin 

lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin 

baik. Kelengkapan ini ditentukan dan permodalan bank serta kesiapan bank dalam 

menyediakan SDM handal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan 

teknologi yang dimilikinya. Pihak bank juga harus memperhatikan beberapa 

strategi yang dapat menarik minat nasabah. Strategi yang paling tepat adalah 

dengan mengembalikan lagi pada penilaian masyarakat sendiri apakah mereka 

mendapatkan kepuasan atau tidak, sehingga masyarakat dapat menentukan apakah 



mereka akan berhenti menabung, terus menabung, dan lebih aktif lagi menabung 

setiap bulannya. Harapan masyarakat diperoleh dari pengalaman-pengalaman 

sehingga mereka akan lebih selektif dalam menentukan pilihan. Pihak bank pun 

akan tertantang untuk dapat menciptakan kepuasan yang diinginkan masyarakat. 

Masyarakat tentunya akan memilih bank yang aman dengan prosedur yangtidak 

terlalu rumit dan layanan yang memuaskan, seperti layanan yang diberikan 

olehpara pegawai yang murah senyum, ramah, bersahabat, sopan, sigap atau 

tanggap, handal, profesional, responsif dan mampu melayani dengan cepat. Jelas 

betapapentingnya bank memusatkan perhatiannya terutama pada usaha mencegah 

berpindahnya nasabah ke bank lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas 

layanan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan minat 

nasabah untuk menggunakan jasa bank yang dalam hal ini adalah menabung. 

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti dapatkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong nasabah lebih 

memilih bank tertentu. Adapun beberapa faktor yang mendasari yaitu sesuai 

dengan variabel independen dalam penelitian ini dimana bank yang dipilih 

meliputi bank Muamalat, bank BRI, bank BNI baik syariah maupun konvensional 

dan bank Mandiri baik konvensional maupun syariah. 

1. Lokasi  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

beberapa narasumber baik nasabah maupun pihak bank dalam hal ini adalah 

customer service, minat nasabah dalam memilih antara bank syariah maupun 

konvensional dipengaruhi oleh lokasi. Lokasi bank yang strategis dan mudah 

ditemukan menjadi salah satu alasan nasabah memilih bank yang mereka 

gunakan sebagai tempat menabung. Jarak antara lokasi dengan tempat tinggal 

juga mempengaruhi nasabah, karena rata-rata nasabah memilih bank yang 

dekat dengan tempat tinggal mereka. 

2. Pelayanan 

Kualitas pelayanan juga mempengaruhi minat nasabah dalam memilih bank. 

Nasabah saat ini memiliki pengetahuan yang cukup dan akan cepat 

bertindak apabila merasa tidak puas. Pihak bank tidak menginginkan 



kehilangan nasabahnya karena alasan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja 

dan layanan yang diberikan oleh pihak bank. Kepuasan nasabah merupakan 

hal yang penting artinya. Kepuasan merupakan persepsi nasabah setelah 

menerima layanan. Layanan yang diterima nasabah akan dipersepsikan 

sebagai baik, standar, atau buruk. Persepsi nasabah ini merupakan bentuk 

akhir pembentukan citra kualitas jasa. Persepsi nasabah terhadap kualitas 

layanan inilah yang merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu 

jasa bank. Daya tanggap yang cepat merupakan hal yang paling disukai 

nasabah, dengan tidak mengantri lama, nasabah tidak akan menunggu lama 

dan tidak mengeluh.   

3. Religius Stimuli 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

nasabah bank yang bersangkutan, untuk religius stimuli, mayoritas pendapat 

yang dikemukakan oleh nasabah dari bank syariah karena tidak adanya sistem 

bunga yang diterapkan oleh bank. Riba yang dilarang dalam Islam 

mempengaruhi minat beberapa nasabah yang memilih bank syariah. Mereka 

yang lebih paham akan hukum-hukum riba dalam Islam memilih bank 

syariah. Selain itu, produk yang ada di bank syariah yang membantu bagi 

mereka yang memiliki cita-cita naik haji juga mempermudah dan membantu 

proses pengelolaan dana yang dibutuhkan. Karena berpegang teguh pada 

hukum Islam, maka kinerja yang ditampilkan juga sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. 

Sedangkan untuk nasabah bank konvensional, pada umumnya tidak 

terlalu memperdulikan bagaimana sistem bunga tersebut dalam pandangan 

Islam. Mereka memilih bank konvensional tersebut karena menyukai produk-

produk yang ditawarkan misalnya pinjaman dengan bunga rendah dan denda 

yang tidak besar. 

4. Reputasi 

Faktor lain yang cukup mempengaruhi minat nasabah dalam 

memilih bank adalah variabel reputasi. Reputasi yang dimiliki oleh bank 

selama berdiri hingga sekarang berpengaruh kuat dalam membangkitkan 



minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank tertentu. Tidak adanya 

masalah yang sering dialami oleh nasabah dalam hal transaksi, menabung 

atau lainnya tentu saja secara otomatis mempengaruhi penilaian masyarakat 

terhadap kredibilitas suatu bank. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan nasabah bank yang bersangkutan, bagi nasabah sebuah 

reputasi dianggap penting dalam membuat keputusan untuk bergabung jadi 

nasabah atau tidak.  

5. Promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor yang mampu menarik minat 

masyarakat untuk menjadi nasabah. Tanpa promosi jangan diharapkan 

nasabah dapat mengenal bank. Oleh karena itu, promosi meripakan sarana 

yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah 

satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang 

ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru kemudian promosi 

juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi uga ikut 

mepengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan 

menigkatkan citra bank dimata para nasabahnya. 

Dalam praktiknya paling tidak ada empat macam sarana promosi 

yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam memepromosikan baik prosuk 

maupun jasanya. Pertama, promosi melalui periklanan (advertising). Kedua, 

melalui promosi penjualan (sales promotion), ketiga melalui Publisitas 

(publicity) da keempat adalah promos melalui penjualan pribadi (personal 

selling). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah, mereka 

lebih tertartik denjgan cara bank yang mereka pilih dalam berpromosi. 

Promosi yang dilakukan oleh bank yang mereka pilih yaitu melalui undian 

dan promo-promo bulanan yang diadakan tiap bank.  Meskipun belum tentu 

dapat, akan tetapi promosi yang diadakan sudah mampu menarik minat 

nasabah dalam memilih bank. 

 

 



6. Profit Sharing 

Profit sharing atau bagi hasil juga mempengaruhi minat nasabah 

dalam memilih bank. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan nasabah bank yang bersangkutan, bagi hasil (dalam syariah) dan 

bunga (dalam konvensional) menjadi alasan yang cukup kuat bagi nasabah.  

Untuk bank syariah, mereka lebih memilih karena tidak adanya 

sistem bunga yang dalam pandangan Islam itu dilarang. Meskipun tidak 

banyak bagi hasil yang diberikan, akan tetapi menurut pandangan mereka, itu 

halal. Lain lagi dengan nasabah bank konvensional, bagi mereka bunga 

tersebut merupakan hal yang wajar mereka terima tanpa memandang halal 

atau haram. Tetapi lepas dari semua itu, profit sharing menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan terkait dengan minat nasabah dalam memilih bank favorit 

mereka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

nasabah dalam memilih bank kepercayaan mereka yaitu: Bank Syariah meliputi 

Bank Muamalat Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah dan Bank 

Konvensional meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI yang telah diuraikan, 

maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Lokasi  

Lokasi bank yang strategis dan mudah ditemukan menjadi salah 

satu alasan nasabah memilih bank yang mereka gunakan sebagai tempat 

menabung. Jarak antara lokasi dengan tempat tinggal juga mempengaruhi 

nasabah, karena rata-rata nasabah memilih bank yang dekat dengan tempat 

tinggal mereka. Karena kebanyakan nasabah memilih cara praktis.  



Dari kesimpulan yang peneliti peroleh dari nasabah, untuk faktor 

lokasi antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional tidak 

terlalu memberikan perbedaan yang menonjol karena faktor lokasi. 

2. Pelayanan 

Kualitas pelayanan juga mempengaruhi minat nasabah dalam 

memilih bank. Kepuasan nasabah merupakan hal yang penting artinya. 

Kepuasan itu merupakan persepsi nasabah setelah menerima layanan. 

Layanan yang diterima nasabah akan dipersepsikan sebagai baik, standar, 

atau buruk. Persepsi nasabah ini merupakan bentuk akhir pembentukan 

citrakualitas jasa. Persepsi nasabah terhadap kualitas layanan inilah yang 

merupakanpenilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa bank. Daya 

tanggap yang cepat merupakan hal yang paling disukai nasabah, dengan tidak 

mengantri lama, nasabah tidak akan menunggu lama dan tidak mengeluh.   

Dari hasil uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari 

faktor pelayanan antara bank syariah dan bank konvensional sama-sama 

memberikan pelayanan yang terbaik, karena nasabah tidak menunjukkan 

kekecewaan dari faktor pelayanan antara bank syariah dan bank 

konvensional. 

3. Religius Stimuli 

Mayoritas pendapat yang dikemukakan oleh nasabah dari bank 

syariah karena tidak adanya sistem bunga yang diterapkan oleh bank. Riba 

yang dilarang dalam Islam mempengaruhi minat beberapa nasabah yang 

memilih bank syariah. Mereka yang lebih paham akan hukum-hukum riba 
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dalam Islam memilih bank syariah. Selain itu, produk yang ada di bank 

syariah yang membantu bagi mereka yang memiliki cita-cita naik haji juga 

mempermudah dan membantu proses pengelolaan dana yang dibutuhkan. 

Karena berpegang teguh pada hukum Islam, maka kinerja yang ditampilkan 

juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan untuk nasabah bank 

konvensional, pada umumnya tidak terlalu memperdulikan bagaimana sistem 

bunga tersebut dalam pandangan Islam. Mereka memilih bank konvensional 

tersebut karena menyukai produk-produk yang ditawarkan misalnya pinjaman 

dengan bunga rendah dan denda yang tidak besar. 

4. Reputasi 

Reputasi yang dimiliki oleh bank selama berdiri hingga sekarang 

berpengaruh kuat dalam membangkitkan minat masyarakat untuk menjadi 

nasabah bank tertentu. Tidak adanya masalah yang sering dialami oleh 

nasabah dalam hal transaksi, menabung atau lainnya tentu saja secara 

otomatis mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kredibilitas suatu 

bank. Bagi nasabah sebuah reputasi dianggap penting dalam membuat 

keputusan untuk bergabung jadi nasabah atau tidak.  

Kesimpulan yang peneliti dapat dari nasabah yaitu mayoritas 

nasabah memilih bank konvensional dari faktor reputasi, karena alasan bank 

umum konvensional lebih dulu berdiri dari pada bank umum syariah. Akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan bank syariah juga akan berkembang 

karena mulai masuknya sistem syariah dan perkembangan bank syariah  

 



5. Promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor yang mampu menarik minat 

masyarakat untuk menjadi nasabah. Tanpa promosi jangan diharapkan 

nasabah dapat mengenal bank. Promosi yang dilakukan oleh bank yang 

mereka pilih yaitu melalui undian dan promo-promo bulanan yang diadakan 

tiap bank.  Meskipun belum tentu dapat, akan tetapi promosi yang diadakan 

sudah mampu menarik minat nasabah dalam memilih bank. 

Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari nasabah, mendapatkan 

salah satu alasan bahwa nasabah menyukai bank juga karena banyak promo-

promo yang mendapatkan hadiah. Antara bank konvensional dan bank 

syariah, nasabah menilai bank konvensional lebih unggul, karena  

mengadakan kuis berhadiah baik ditempat-tempat umum maupun dibank itu 

sendiri. 

6. Profit Sharing 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, perbedaan 

yang membuat nasabah memilih antara bank syariah dan bank konvensional 

adalah perbedaan balas jasa yaitu bagi hasil dan bunga. Kebanyakan nasabah 

bank syariah, mereka lebih memilih bank syariah karena tidak adanya sistem 

bunga yang dalam pandangan Islam itu dilarang atau dosa. Meskipun tidak 

banyak bagi hasil yang diberikan, akan tetapi menurut pandangan mereka, itu 

halal. Lain lagi dengan nasabah bank konvensional, bagi mereka bunga 

tersebut merupakan hal yang wajar mereka terima tanpa memandang halal 

atau haram. Tetapi lepas dari semua itu, profit sharing menjadi bagian yang 



tidak terpisahkan terkait dengan minat nasabah dalam memilih bank favorit 

mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, 

maka diajukan beberapa saran sebagai berikut 

1. Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 

Dengan adanya hasil temuan bahwa pelayanan, lokasi, reputasi, 

promosi, profit sharing dan religius stimuli memiliki pengaruh terhadap 

jumlah kepercayaan dan memilih bank yang diminati oleh nasabah. Hal itu 

diharapkan oleh peneliti agar bank yang bersangkutan dapat meningkatkan  

kualitas dan mutu pelayanan dan faktor-faktor lainnya. Kepada nasabah harus 

diperhatikan dan ditingkatkan lagi, sebab apabila nasabah mulai kecewa 

dengan pelayanan yang ada bisa jadi nasabah akan beralih ke bank lain. Ini 

bisa dilakukan dengan penambahan petugas counter pada jam-jam sibuk, 

fasilitas tempat parkir yang lebih luas dan berada ditempat yang teduh, dan 

juga meningkatkan penampilan serta sikap karyawan.  

2. Bagi Pemerintah dan Bank Indonesia 

Diharapkan pemerintah dan Bank Indonesia secepat mungkin dapat 

memperbaiki keadaan makro ekonomi. Dengan rendahnya tingkat inflasi dan 

suku bunga diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi 

sehingga akan menimbulkan efek positif dan keadilan terhadap tingkat bagi 

hasil pada Bank Syariah. Besar kecilnya fungsi dan peranan perbankan 

syariah sangat ditentukan oleh keberpihakan dan langkah nyata dari 

pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah di masa yang akan 



datang. Serta program akselerasi oleh Bank Indonesia harus dijalankan 

dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan kestabilan sistem perbankan 

syariah nasional. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan 

referensi mengenai perbankan syariah dan perbankan konvensional bagi 

peneliti untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 

menambahkan jumlah presentase untuk setiap variabelnya, agar mengetahui 

peringkat pertama sampai terakhir. Serta menambah periode penelitian agar 

hasil yang didapat lebih dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya tidak hanya 36 nasabah dan 

menambahkan variabel lainnya, agar hasil dan data yang diperoleh dapat  

lebih akurat.  
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