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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Penelitian analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat 

santri yang menjadi nasabah dan non nasabah bank syariah dilatar belakangi, 

pertama, sejak dikeluarkan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI tahun 

2000 yang menyatakan bunga bank tidak sesuai dengan syariah, maka sanggahan dan 

dukungan atasnya muncul ke permukaan. Permasalahan bunga bank sebagai riba 

merupakan sesuatu yang seharusnya telah tuntas. Karena tidak di fatwakanpun 

kedudukan bunga bank telah termasuk riba, dan seharusnya telah lama ditinggalkan 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan  54% 

secara fiqhiyah tidak menyetujui bunga bank (Hamidi: 2000). Namun apa yang 

terjadi, polemik, pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat masih terjadi 

hingga kini. 

Pada kenyataanya praktik bank syariah saat ini tidak banyak dimengerti oleh 

masyarakat baik dalam bentuk kegiatan usaha, produk dan jasanya  yang 

menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa  bank syariah. 

Keberadaan bank syariah merupakan sesuatu yang relatif baru bagi masyarakat kita, 

meskipun sudah sekitar 11 tahun yang lalu sejak berdirinya Bank Muamalat 

Indonesia (BMI). Keberadaan lembaga yang relatif baru ini menimbulkan respon 

yang beragam dalam masyarakat. Ada yang menyambut  
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dengan baik, karena lembaga keuangan dengan sistem syariah inilah yang selama 

ini diharapkan, namun ada juga yang kritis dengan menanyakan apa perbedaanya 

dengan bank konvensional yang selama ini telah berkembang, karena meragukan 

implementasi sistem syariah secara baik dalam bank syariah. Terdapat juga pendapat 

yang meragukan kualitas pelayanan dan fasilitas transaksi yang mampu diberikan 

oleh bank syariah dan juga kredibilitasnya. Sebagian masyarakat tidak mengetahui 

bagaimana operasionalisasi bank syariah, atau baru sekedar mendengar adanya bank 

syariah bahkan sebagian lagi ada yang belum pernah mendengar bank syariah.  

Kedua, bahwa di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo menyebar pesantren-pesantren 

sebagai basis masyarakat santri. Dimana pesantren adalah lembaga pendidikan 

tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan 

sebagai pedoman dan pemandu perilaku sehari-hari.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim Universitas Brawijaya (2000) dalam 

Syahyuti 2005 tentang perilaku masyarakat terhadap bank syariah menunjukkan hasil 

bahwasannya faktor agama dan moral tampaknya bukan menjadi faktor yang menjadi 

perhatian responden, dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dan penilaian 

rasional sebelum bertindak. 

Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Bank Indonesia yang 

bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas 

Pertanian Bogor (2000) dalam Syahyuti 2005 yang meneliti potensi, preferensi dan 

perilaku masyarakat terhadap bank syariah di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

DIY serta Jawa Barat. Ketiga penelitian Bank Indonesia tersebut mengindikasikan 
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bahwa bank syariah adalah bank dengan sistem bagi hasil, dan bank yang Islami, 

sedangkan di wilayah Jawa Barat, keberadaan bank syariah secara eksklusif hanya 

khusus untuk umat Islam. Ketiga penelitian bank Indonesia tersebut juga menyatakan 

adanya keberagaman persepsi masyarakat terhadap bank syariah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmah (2006) tentang persepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap perbankan syariah juga menunjukkan hasil bahwasannya ada 

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perbankan syariah. 

Penelitian oleh Khoiruddin (2005)  tentang preferensi nasabah terhadap produk 

pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah bank syariah menunjukkan 

hasil bahwa nasabah berdasarkan karakteristiknya: jenis kelamin, umur, pekerjaan, 

pendidikan terakhir, penghasilan per bulan, tidak  

mempunyai perbedaan sikap terhadap semua atribut produk pembiayaan bank 

syariah. Kemudian, nasabah dengan berbagai kategori bentuk pembiayaan yang 

digunakan, mempunyai perbedaan sikap terhadap kesesuaian dengan keyakinan 

nasabah dan konsep bagi hasil yang ditawarkan dari produk pembiayaan bank syariah 

tersebut. 

Penelitian Hamidi (2000) tentang persepsi dan sikap masyarakat santri Jawa 

Timur terhadap bank syariah, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat santri 

Jawa Timur baik yang merupakan nasabah maupun yang bukan nasabah bank syariah, 

ditinjau dari pendekatan budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, adalah positif 

terhadap bank syariah. Perbedaan yang terdapat pada kelompok masyarakat santri 

nasabah dan non nasabah adalah pada sikap atau pilihan mereka untuk memilih atau 

tidak memilih bank syariah.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian: 

”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 

PERILAKU MASYARAKAT SANTRI YANG MENJADI NASABAH DAN 

NON NASABAH BANK SYARIAH (Studi di Kabupaten Klaten dan 

Sukoharjo)” 

 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis dapat berpengaruh terhadap 

perilaku masyarakat santri yang menjadi nasabah dan non nasabah bank syariah di 

Kabupaten Klaten dan Sukoharjo? 

2. Apakah faktor-faktor yang mendorong masyarakat santri untuk memilih dan tidak 

memilih bank syariah?  

 

C.  Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan yang ada. 

Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hanya meneliti masyarakat santri yang tinggal di lingkungan pondok pesantren 

yang bertipe kombinasi yang bekerjasama dengan bank syariah dan memiliki 

pengetahuan tentang bank syariah di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo. 

2. Sebagaimana telah dinyatakan dalam penelitian PPIS Universitas Brawijaya 

(1998) dalam Hamidi (2000), bahwa santri bukan sekedar pelajar yang belajar di 
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pondok pesantren tetapi luas yang mencakup komunitas masyarakat di 

sekelilingnya. Karena itu komunitas masyarakat santri diwakili oleh: kyai/ ustad/ 

ulama (di pesantren), santri pondok pesantren, alumni santri dari pondok 

pesantren, dan masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren. Masyarakat 

santri diatas mewakili responden yang menjadi nasabah bank syariah dan non 

nasabah bank syariah. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dibahas, sesuai dengan permasalahan yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 

dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat santri yang menjadi  

nasabah dan non nasabah bank syariah di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mendorong masyarakat santri untuk 

memilih dan tidak memilih bank syariah. 

 

E.  Manfaat Penelitian  

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Bagi  bank syariah 

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi bank 

syariah yang ada di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut agar bank syariah dapat dengan tepat mengoptimalkan dan 
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mengembangkan pelayanan kepada masyarakat santri yang ada di Kabupaten 

Klaten dan Sukoharjo. 

2. Bagi pondok pesantren 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut oleh 

Tim pada bidang penelitian dan pengembangan (LITBANG) yang ada di pondok 

pesantren. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini tidak lain adalah sebagai wujud representasi dari ilmu 

pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama belajar di perguruan tinggi, dan 

sebagai wujud apresiasi penulis kepada orang-orang yang penulis cintai dan 

hargai, sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan 

sebagai sarana bagi penulis untuk berbagi ilmu pengetahuan yang semoga diridhoi 

Allah SWT, amin. 

4. Bagi pembaca 

Sebagai tambahan kepustakaan yang berhubungan dengan bidang perbankan 

syariah dan sebagai acuan penelitian selanjutnya bagi para peneliti yang tertarik 

dengan pokok bahasan yang sama. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi 

pembaca yang budiman.  
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F.  Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuannya maka 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB  I            PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II           TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi uraian sistematis yang menguraikan mengenai 

tinjauan pustaka meliputi persepsi individu, sikap individu; keterkaitan 

agama dan kebudayaan yang melahirkan peradaban; karakteristik 

pesantren; masyarakat santri dan elemen-elemen pondok pesantren; 

karakteristik bank syariah; produk dan jasa bank syariah; akuntansi 

perbankan syariah dalam PSAK No. 59; produk total dan level produk, 

kerangka pemikiran, serta tinjauan penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel 

dan pengukuran, uji kualitas pengumpulan data, uji normalitas, metode 

analisis data. 

BAB IV          ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini berisi deskriptif data, hasil uji kualitas pengumpulan data, 

uji normalitas, pengujian hiptotesis, statistik deskriptif, pembahasan 

hasil dan interpretasi data. 

BAB V            PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


