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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

fasilitas pembiayaan  kepada pihak lain yang membutuhkan. Bank (Taswan, 2010: 

6-7) adalah lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak yang menghimpun dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana (deficit spending unit). Fungsi bank sebagai lembaga kuangan 

yaitu untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

Pada perbankan konvesional masyarakat menempatkan dana bank dengan 

imbalan bunga tetap sejak awal dan semua produk berbasis bunga (Ifham, 2015: 

60). Sistim berbasis bunga pada bank konvesional tersebut ternyata belum 

sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasabah sebagai konsumen. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat yang beragama islam, dimana 

dalam keyakinan islam tidak memperbolehkan adanya sistim riba. Memungut atau 

mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram, ini dipertegas  

dalam surat Al-Baqarah ayat 275: … Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mngharamkan riba…”. Lestari (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh 

religiusitas, produk bank, kepercayaan, pengetahuan, dan pelayanan terhadap 

preferensi menabung pada perbankan syariah (studi kasus pada mahasiswa 

fakultas ekonomi dan bisnis universitas Brawijaya Malang) yang menunjukkan 

hasil bahwa preferensi utama menabung mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis 
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universitas Brawijaya Malang pada perbankan syariah adalah karena kepatuhan 

agama.  

Adanya permasalahan tersebut memunculkan perkembangan pemikiran 

mengenai perlunya umat islam mememiliki perbankan sendiri. Awal munculnya 

kesadaran para intelektual dan cendekiawan islam tentang pemberdayaan ekonomi 

masyarakat muslim tersebut menjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank 

dan hukum zakat dan pajak. Masih adannya perbedaan pendapat antara umat 

islam tentang konsep bunga bank yang merentang dari anggapan haram 

(dilarang), suhbat (meragukan), hingga halal (diperbolehkan) menyebabkan 

perkembangan bank syariah di Indonesia relatif lambat. Selain itu aspek hukum 

juga kurang mendukung yaitu Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1967 tentang 

pokok-pokok perbankan yang belum mengenal bank syariah. Padahal sebelumnya 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di dukung oleh kelompok pngusaha dan 

cendikiawan islam telah memprakasai PT Bank Muamalat pada bulan Mei 1992 

dan pada tahun 1991 telah berdiri tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) di 

Bandung dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darusalam. 

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang no 7 Tahun 1998 

sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

menegaskan bahwa Bank Umum dan Bank Perkrditan Rakyat dapat melakukan 

kegiatan usaha konvesional secara bersamaan juga dengan kegiatan berdasarkan 

prinsip syariah(dual banking system), tetapi tidak berlaku sebaliknya berdasarkan 

prinsip syariah tidak memperbolehkan kegiatan usaha secara konvesional. 

Ketentuan Bank Indonesia tersebebut memuat produk-produk bank dan kegiatan 
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usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 telah diakui  bank atas dasar syariah menyediakan 

pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil. Ketentuan pasal Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

undang-undang nomer 6 tahun 2009 menentukan, bahwa bank Indonesia dapat 

membrikan kredit atau pmbiayaan brdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu 

paling lama 90 hari kepada bank untuk mngatasi kesulitan  pendanaan jangka 

pendek bank yang bersangkutan (Usman, 2012: 489-487). 

Bank syariah merupakan bank yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah, dengan sumber utama Alquran dan Hadist yang ditafsirkan oleh ulama 

(Ifham, 2015: 1-2). Prinsip syariah tersebut adalah prinsip hukum islam yang 

dasarnya merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa-fatwa di bidang 

syariah, sedangkan pelaksananya selama ini dilakukan oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan berdirinya bank syariah adalah 

menunjang pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah yang 

memiliki arah untuk mewujudkan peningkatan keadilan, kebersamaan dan 

pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.   

Usman (2015: 120-121) memaparkan bahwa tujuan perbankan syariah 

tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kesatuan 

(unity), kesimbangan (equilibirium), kebebasan (free will) dan tanggung jawab 

(responsibility). Berbeda dengan bank konvesional yang mengejar keuntungan 

melalui sistim bunga dan tidak mempunyai fungsi sosial, bank syariah memiliki 
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dwifungsi di masyarakat yaitu menjalankan funsi menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, tetapi bank syariah 

juga memiliki fungsi sosial. Selain itu meskipun bank syariah berjalan sesuai 

syariat islam, hal tersebut tidak lantas membatasi agama non islam dalam 

bertransaksi maupun bekerja dalam lembaga yang menganut dasar-dasar islam ini. 

sistim ekonomi dan keuangan ini tidak terikat pada keyakinan (akidah) dan ibadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bank syariah adalah sistim yang dapat dijalankan 

siapapun apalagi dari sisi nasabah sehingga seseorang dengan agama apapun 

dapat menjadi nasabah atau pegawai asalkan mengikuti prosedur yang berlaku di 

Bank Syariah (Ifham, 2015:10-11).  

Bank syariah terdiri atas dua jenis bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS) 

seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan lain-lain. Unit 

kedua yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) seperti UUS CIMB Niaga, BPD DIY 

Syariah, Bank Danamon Syariah dan lain-lain. Unit ketiga yaitu Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti BPRS As Salam dan BPRS Harta 

Insan Karimah. Sumber dana dari masyarakat antara bank konvesional dan bank 

syariah memiliki perbedaan yaitu terletak pada akad. akad adalah kesepakatan 

perkataan atau keinginan positif dari salah seorang pihak kontrak yang terlibat 

terhadap pihak lain sehingga menjadikan permulaan dari sebuah perbuatan 

(Ifham, 2015: 13-60). Apabila akad pada bank konvesional berbasis bunga (riba) 

lain  halnya dengan bank syariah menggunakan akad berbasis transaksi riil, 

misalnya titip, investasi, jual beli, bagi hasil, kongsi, sewa menyewa, transaksi, 

pinjam atau akad-akad yang lain.  
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Kelebihan lain yang dimiliki bank syariah yaitu sistim bagi hasil. Bagi hasil 

selain tidak melangar syariat islam juga dapat menguntungkan kedua belah pihak 

melalui akad yang telah disepakati. Ifham (2012: 45-50) berpendapat bahwa bagi 

hasil adalah suatu sistim pembagian hasil antara pemodal dan pengelola dana 

pembagian hasil usaha. Pembagian hasil tersebut sesuai dengan akad mudharabah 

dan akad musyarakatah. Menurut  Warsilah & Sri Nurhayati (2013: 128-131) akad 

mudharabah adalah suatu transaksi investasi yang didasari rasa kepercayaan. 

Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari pemilik dana dan pengelola 

dana, kepercayaan ini merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah atau 

disebut dengan trust financing. Kepercayaan ini penting karena pemilik dana tidak 

boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang didanai 

tersebut, kecuali sebatas melakukan pengawasan atau saran-saran. Penangung 

jawab kerugian dalam akad ini adalah pemilik dana, sedangkan pnglola sama 

sekali tidak mnangung atau menganti atas kerugian kecuali ada unsur 

kesengajaan, kelalaian atau pelangaran akad. Pengelola hanya menangung resiko 

berupa waktu, pikiran dan jeri payah atas usahanya dalam mnglola proyek. 

Keuntungan yang dibagikan juga atas dasar realisasi kuntungan yang mengacu 

pada laporan hasil usaha yang dilakukan secara periodik dari penglola kepada 

pemilik dana dan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Fauzi (2010) menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung nasabah secara persial. 

Menurut  Warsilah & Sri Nurhayati (2013: 128-131) akad musyarakah 

adalah akad kerja sama antara pemilik modal modal yang saling mencampurkan 
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dana untuk memperoleh keuntungan. Mitra sama-sama menyedikan modal untuk 

membiayai usaha bersama dan brsama-sama mengelolanya. Modal tidak boleh 

digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan tanpa izin mitra lainnya 

oleh karna itu modal telah ditetapkan untuk mencapai yujuan bersama. Apabila 

usaha tersbut mengalami keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang 

tlah disepakati sedangkan apabila mengalami rugi akan diditribusikan kepada 

mitra sesuai dengan porsi modal setiap mitra.  

Bagi hasil (Revenue Sharing) meupakan bagi hasil yang dihitung 

berdasarkan pendapatan pengelolaan dana. Sepanjang pengelola memperoleh 

revenue maka pemilik dana juga mendapatkan hasilnya tanpa memperhatikan 

beban usaha pengelola. Pengelola harus menjalankan usaha dengan penuh kehati-

hatian supaya resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin. Nisbah merupakan 

istilah berbagi hasil dalam bank syariah yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah 

dengan bank syariah, misalnya customer service memberikan penawaran nisbah 

bagi tabungan iB 65:35 maka nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65%  

sementara bank syariah mendapatkan porsi bagi hasil 35% (Ifham Ahmad, 2015: 

46-48). Penentuan nisbah memilikidipengaruhi beberapa faktor diantaranya jenis 

produk, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk 

yang simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan 

retrun bagi hasil. 

Bank  Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang memiliki 

kinerja yang baik di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan atas banyaknya 

penghargaan Bank Syariah Mandiri diantaranya The Most Efficient Bank 
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Kategori Bank Syariah Aset di atas 10 Triliun, Recognition for Best ICT 

Implementation in Sales & Marketing, Penghargaan atas The Indonesia Middle-

Class Brand Champion 2015 Based on The Middle-Class Consumer Survey in 6 

Cities in Indonesia, Penghargaan untuk Marketing dari nasabah ke nasabah, 

Peringkat II Kategori Bank Umum Syariah, Penghargaan untuk loyalty index, 

Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan 

tahun 2014 (Bank Mandiri Syariah, 2015). Produk yang ditawarkan oleh bank 

syariah mandiri juga banyak, diantaranya yaitu (1) tabungan BSM  yaitu produk 

tabungan harian, penarikan atau setoran dapat dilakukan setiap saat selama jam 

kas dibuka, baik melalui kantor cabang BSM ataupun ATM; (2) BSM Tabungan 

simpatik yaitu tabungan Syariah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat yang disepakati antara nasabah dan 

BSM; (3) BSM Tabunganku yaitu tabungan untuk individu dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia; (4) 

BSM Tabungan berencana yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah 

bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. 

(5) BSM Tabungan Investa Cendekia yaitu tabungan berjangka untuk keperluan  

pendidikan untuk anak-anak dengan jumlah setoran bulanan tetap  dengan;  dan 

masih banyak lainnya. 

Bank Syariah mandiri juga menerapkan pelayanan 24 jam dengan adanya 

BSM Net Banking, BSM Mobile Banking, BSM ATM,BSM E-Money, BSM 

SMS Banking dan masih banyak lainnya. Semua produk pelayanan bank  syariah 

mandiri tersebut diberikan guna mempermudah nasabah dalam bertransaksi dan 
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menjaga kamanan nasabah dalam bertransaksi (Bank Syariah Mandiri: 2015). 

Hasil penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Fauzi (2010) yang 

menunjukkan bahwa faktor pelayanan memiliki pengaruh besar terhadap pilihan 

menabung pada perbankan syariah disamping faktor religiusitas, kualitas produk, 

dan bagi hasil. 

Boyolali adalah adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah terletak 

sekitar 25 km sebelah barat Kota Surakarta. Kabupaten ini termasuk kawasan Solo 

raya sehingga lokasinya strategis dan berpotensi untuk pengembangan perbankan. 

Boyolali memiliki jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 1,015.07 dengan 

kepadatan penduduk 938 per km
2 

 dengan mayoritas penduduk beragama Islam 

(Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2013). Bank Syariah Mandiri merupakan 

salah satu bank syariah yang ada di kota boyolali yang terletak ditengah kota yaitu 

di Jl Pandanaran No 151 Boyolali yang mudah untuk diakses nasabah yang 

tersebar diseluruh kabupaten boyolali. Lokasi sangat berpengaruh terhadap minat 

masyarakat untuk menabung pada suatu bank. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Pertiwi dan Ritonga (2012) menunjukkan bahwa lokasi sangat 

mempengaruhi masyarakat di kisaran untuk menabung di Bank Muamalat. 

Kedekatan lokasi Bank Muamalat dengan tempat kegiatan responden dan 

kemudahan pencapaian ke Bank Muamalat. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian Pertiwi dan Ritonga (2012) yang 

dahulu meneliti tentang minat menabung masyarakat pada Bank Muamalat di 

Kota Kisaran Medan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Lokasi, Keyakinan, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Solo_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Solo_Raya
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dan Pelayanan berpengaruh  positif terhadap minat nasabah menabung di Bank 

Muamalat. 

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Bertransaksi Di Bank  Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Boyolali)”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah bertransaksi 

di Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali?  

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah bertransaksi di 

Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali? 

3.  Apakah keyakinan/religiusitas berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

bertransaksi di Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali? 

4.  Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

bertransaksi di Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap keputusan nasabah 

bertransaksi di Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali.  

2. Mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah bertransaksi di 

Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali. 

3. Mengetahui pengaruh keyakinan/religiusitas terhadap keputusan nasabah 

bertransaksi di Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali. 

4. Mengetahui pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah 

bertransaksi di Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Dengan penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh pengalaman dan 

ilmu pengetahuan terkait dengan penelitian dan seluk beluk perbankan 

syariah di Indonesia khususnya Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta. 

2. Pihak Akademis 

 Mahasiswa Akuntansi dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang 

lebih mendalam tentang persepsi, perilaku, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank syariah. Selain itu 

sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini dapat 
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menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

3. Masyarakat  

a. Memiliki alternatif sistem perbankan jika melakukan hubungan 

dengan perbankan dan masalah keuangan (Penyimpanan dan 

Pembiayaan). 

b. Memperoleh layanan perbankan syariah sesuai dengan minat dan 

harapannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran 

yang lebih mudah dan jelas bagi para pembaca dalam memahami penulisan 

ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis terkait dengan variabel penelitian yang 

meliputi definisi bank, sebagian pengulasan tentang aspek-aspek 

yang ada dalam perbankan syariah, pengertian dari masing-
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masing variabel,  beberapa kata yang berhubungan dengan 

judul, menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu dan 

penurunan hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis data dan sumber 

data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya serta teknik pengujian data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, statistik 

deskriptif, analisis dan pembahasan yang terdiri dari uji data dan 

uji hipotesis. 

BAB V   SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah 

diuraikan, keterbatasan penelitian serta saran untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil 

penelitian tersebut. 

  


