
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah  yang  timbul disektor industri perbankan akibat krisis ekonomi di 

Indonesia membawa hikmah tersendiri. Kondisi tersebut disikapi 

pemerintah dengan melakukan upaya peningkatan kinerja perbankan melalui 

penyempurnaan peraturan-peraturan perbankan yang berlaku khususnya untuk 

Bank bagi hasil. Hal ini terlihat dengan adanya Undang-Undang perbankan No.7 

tahun 1992 dan Perpu No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil. 

Kemudian disempurnakan lagi dengan lahirnya UU No.10 tahun 1998 yang 

memberi peluang baik tumbuhnya Bank-bank syariah di Indonesia. Undang-

undang tersebut memungkinkan Bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau 

dengan  membuka cabang khusus syariah dan makin memberikan landasan 

hukum yang makin kuat untuk memacu lebih cepat perkembangan Bank-bank 

syariah di Indonesia.  

Bank Syariah merupakan salah satu alternatif Bank yang dianggap aman 

oleh masyarakat untuk menyimpan dananya. Hal ini ditunjang hasil survei Bank 

Indonesia disetiap Propinsi. Hasil survei menggambarkan sekitar 1/3 dari 180 juta 

umat Islam di Indonesia tidak mau menabung di Bank Konvensional. Dengan 

rincian 60 juta tidak mempermasalahkan, 60 juta ragu-ragu, dan 60 juta tidak mau 

sama sekali (Bank Indonesia, 2002). 

Studi pendahuluan ini diperkuat pernyataan, adanya pergeseran dari motif 

agama kearah faktor ekonomis seperti keuntungan, efisiensinya pelayanan, 
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kedekatan lokasi,  pelayanan dan fasilitas, reputasi, keberhasilan bank, kredibilitas 

dan kesan bank mempengaruhi nasabah menabung di bank syariah (Rizal, 2002). 

Basri (2003) menyatakan “menabung di Bank syariah karena menjalankan 

syariah dan sunatullah maka memperoleh bagi hasil lebih menguntungkan dari 

Bank konvensional dan yang namanya bunga (Bank) sudah jelas haram”.  

Pada dekade terakhir, peningkatan kualitas jasa akan jasa yang ditawarkan 

semakin mendapatkan banyak perhatian bagi perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. Dengan adanya peningkatan kualitas jasa yang baik maka dapat 

menimbulkan suatu loyalitas konsumen, dan berkemungkinan besar menarik 

konsumen baru. Konsumen yang telah loyal pada suatu produk jasa juga dapat 

diartikan konsumen tersebut merasa terpuaskan kebutuhan sehingga melakukan 

pembelian lebih dari sekali. Hal tersebut sangat menguntungkan perusahaan, 

karena melalui terpuasnya kebutuhan konsumen, konsumen tidak akan melirik 

perusahaan lain dan dalam proses loyalitas tersebut, kemungkinan besar terjadi 

promosi gratis dalam bentuk word of mouth yang dilakukan oleh konsumen loyal 

kepada konsumen lainnya. 

Implementasi kualitas jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa adalah dengan memberikan kualitas pelayanan (service) 

yang terbaik bagi konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kepuasan 

konsumen. Kualitas yang diberikan oleh perusahaan, akan menimbulkan persepsi 

konsumen kualitas yang diberikan kepadanya. Seringkali terdapat perbedaan 

antara harapan konsumen dengan persepsi konsumen terhadap kualitas yang 
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diberikan oleh perusahaan. Untuk mengetahui apakah perusahan telah 

memberikan kualitas jasa yang sesuai dengan harapan konsumen, maka perlu 

dilakukan evaluasi dari konsumennya. 

Kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan jasa meliputi lima dimensi 

dimana kelima dimensi tersebut meliputi tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan empathy (Parasuraman dalam Simamora, 2001). 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Pelayanan yang dilakukan manusia secara umum 

dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai 

manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota 

organisasi, baik itu organisasi massa atau negara. Dalam rangka mempertahankan 

hidupnya, manusia sangat memerlukan pelayanan, baik dari diri sendiri maupun 

melalui karya orang lain (Moenir dalam Nogi, 2005). 

Bagi hasil merupakan dimana kedua belah pihak akan membagi 

keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dimana bagi 

hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha / kerja untuk 

kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk 

masyarakat. Sebagai konsekuensi kerjasama adalah memikul resiko, baik untung 

maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja 

menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi, usaha 

harus dirasakan bersama pula (Al-Qardhawi, 2001). 

Dalam membangun usaha diperlukan sebuah tempat dimana sebuah 

perusahaan tersebut akan berlokasi. Menurut Murti dan Soeprihanto dalam 
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Suyanto (2006) letak atau lokasi perusahaan sering disebut sebagai tempat 

kegiatan perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Lokasi Bank yang strategis 

akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan akses terhadap Bank tersebut. 

Kedekatan Bank dengan tempat tujuan wisata atau fasilitas-fasilitas umum akan 

menjadi nilai lebih bagi perusahaan. Lokasi mempunyai kekuatan untuk 

mensukseskan ataupun menghancurkan strategi perusahaan. Oleh karena itu, 

penyedia jasa harus benar-benar mempertimbangkan, menyeleksi, dan memilih 

lokasi  yang responsif terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, 

budaya, persaingan, dan peraturan dimasa  mendatang. 

Lokasi merupakan saah satu faktor dari situasional yang ikut berpengaruh 

pada keputusan pembelian. Dalam konsep pemasaran terdapat istilah yang dikenal 

dengan marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 

promosi dan place atau lokasi usaha. Dalam marketing mix ini lokasi usaha dapat 

juga disebut dengan saluran distribusi perusahaan karena lokasi juga berhubungan 

langsung dengan pembeli atau konsumen atau dengan kata lain lokasi juga 

merupakan tempat produsen menyalurkan produknya kepada konsumen. 

Seorang nasabah akan merespon Bank Syariah atau berminat ke Bank 

Syariah ketika ada produk atau akad yang dirasakan menguntungkan dirinya. 

Diantara salah satunya prinsip dalam akad Bank Syariah yang dirasa familiar di 

masyarakat yakni prinsip bagi hasil. Prinsip ini merupakan prinsip kerja sama 

usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang 

dapat ditentukan sesuai perjanjian. Dalam konstruksi prinsip mudharabah Bank 

Syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara si penabung dan pengusaha 
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untuk mendapatkan keuntungan. Dari beberapa konsepsi mengenai  minat nasabah 

dalam menabung di Bank Syariah diharapkan pihak manajemen perbankan dapat 

memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk minat 

menabung atau mengambil pendanaan di Bank Syariah.  

Menurut Kotler (1999) dalam memahami perilaku konsumen dan 

mengenal pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan 

kebutuhan dan keinginan mereka namun bertindak sebaliknya. Proses 

pengambilan keputusan sebelum membeli sesuatu produk atau jaa, umumnya 

konsumen melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan produk atau jasa. 

Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan suatu keputusan. 

Pengambilan keputusan sendiri merupakan sebuah proses yang terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi, dan evaluasi alternatif 

sesudah pembelian (Engel, 1995).  

Penelitian terdahulu Daulay (2010) pengaruh kualitas pelayanan dan bagi 

hasil terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Mandiri Syariah di kota 

Medan, menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan bagi hasil berpengaruh 

positif dan signifikan secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank Mandiri Syariah.  

 Maski (2010) analisis keputusan nasabah menabung: : pendekatan 

komponen dan model logistik, studi pada Bank Syariah di Malang menyimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan dan bagi hasil berpengaruh positif terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Syariah di Malang. 
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Santoso dan Widiowati (2011) pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas, dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian (studi kasus pada Kopima USM) 

menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan, fasilitas dan lokasi memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan penelitan terdahulu maka penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis dan mengetahui pengaruh tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty, bagi hasil dan lokasi terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank BRISyariah Cabang Purwokerto. Oleh karena itu peneliti tertarik 

mengambil judul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan,  Bagi Hasil dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Nasabah Menabung pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Cabang Purwokerto”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  : 

1. Apakah  tangible  secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung ? 

2. Apakah  reliability secara parsial berpengaruh  terhadap keputusan nasabah 

menabung ? 

3. Apakah  responsiveness secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung ? 

4. Apakah  assurance  secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung ? 
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5. Apakah  empathy secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung ? 

6. Apakah  bagi hasil  secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung  ? 

7. Apakah lokasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung ? 

8. Apakah tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, bagi hasil 

dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung  ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

      Penelitian ini membatasi masalah hanya pada kualitas pelayanan, bagi 

hasil dan lokasi terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BRISyariah 

cabang Purwokerto. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara parsial tangible berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

2. Untuk mengetahui secara parsial reliability berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

3. Untuk mengetahui secara parsial responsiveness berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung. 
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4. Untuk mengetahui secara parsial assurance berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

5. Untuk mengetahui secara parsial empathy berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

6. Untuk mengetahui secara parsial bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

7. Untuk mengetahui secara parsial lokasi berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

8. Untuk mengetahui  secara simultan tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, bagi hasil dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan, Bagi Hasil dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank BRISyariah cabang 

Purwokerto. 

2. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi 

penelitiannya. 

3. Bagi pihak perbankan, dapat dijadikan informasi dalam merumuskan 

strategi pemasaran. 
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4. Bagi Nasabah, dapat dijadikan suatu rekomandasi kepada orang terdekat 

agar menabung di Bank BRISyariah cabang Purwokerto. 
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