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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia modern sekarang ini, diperlukan peran serta lembaga 

keuangan bagi pembangunan ekonomi, terutama peran perbankan sangatlah 

besar dalam memajukan perekonomian. Pada saat ini dan masa mendatang 

kita tidak akan lepas dari dunia perbankan,jika hendak menjalankan aktifitas 

keuangan, baik perorangan ataupun suatu perusahaan (Kasmir, 2002). 

Kelahiran perbankan syariah di Indonesia didorong oleh keinginan 

masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga 

merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, 

yangmendasari perkembangan bank syariahdi Indonesia adalah UU No. 7 

Tahun1992.Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah masih samar, yang 

dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara 

tegasdinyatakan dalm UU No. 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui 

dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 Tahun 

2004. Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang 

menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992.Hal tersebut 

merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu 

sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/ 

keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank syariah 

merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari 

pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang 
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membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di antara 

prinsipprinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya 

perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya 

(Utami, 2003) dalam (Roziq, 2013). Bank syariah memiliki produk atau jasa 

yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip 

seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah,istishna dan sebagainya 

tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank 

konvensional. 

Eksistensi perkembangan perbankan syariah telah menimbulkan 

berbagai perbedaan yang signifikan terutama dalam hal penentuan harga dan 

imbalan atas penggunaan dana. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga 

intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana 

seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip- prinsip Islam 

sehingga bebas dari unsurriba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non-

produktif seperti perjudian(maysir), bebas dari kegiatan yang 

meragukan(gharar),bebas dari perkara yang tidak sah (bathil), dan hanya 

membiayai usaha-usaha yang halal. Sistim operasinya, bank syariah 

memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-beli dan 

bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa 

bunga (Lubis, 2010 ) dalam Pertiwi (2012). 

Minat menabung merupakan bagian atau salah satu elemen penting dari 

perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-

barang serta jasa ekonomi. Secara umum, perilaku pengambilan keputusan 

untuk membeli atau mempergunakan jasa tertentu dipengaruhi oleh beberapa 

FAKTOR-FAKTOR YANG ...ORYZA RACHIM SEPTIANI, STUDI MANAJEMEN, UMP  2017



 

 

3 

 

faktor yaitu : harga, servis yang ditawarkan, lokasi, kemampuan tenaga 

penjual, periklanan (Kotler, 2006). 

Faktor yang pertama mempengaruhi minat nasabah menabung adalah 

pelayanan.Pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen (Tjiptono, 2007).Dalam pelayanan yang diberikan kepada nasabah 

akan menjadi tolak ukur sejauhmana pihak bank mampu memberikan yang 

terbaik kepada setiap nasabahnya. Menurut Ananggadipa (2013) Pelayanan 

berpengaruh positif dalam memilih menabung di bank syariah. Yang artinya 

pelayanan yang baik terhadap nasabah merupakan salah satu strategi dan 

upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk nantinya dapat bersaing 

dengan bank di era saat ini.Pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan 

dan rasa kepercayaan pada diri nasabah. 

Faktor yang kedua mempengaruhi minat nasabah menabung adalah 

bagi hasil. Menurut Antonio (2001),Bagi Hasil adalah suatu sistem 

pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha 

antara pemilik modal(Shaibul maal) dan pengelola (Mudharib). Karakteristik 

sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil 

memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi 

masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan 

persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam 

bertransaksi keuangan. Menurut Basri(2003)Nisbah Bagi Hasil berpengaruh 

positif dalam memilih menabung di bank syariah. Menyatakan menabung di 
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bank syariah karena menjalankan syariah dan sunnatullah maka memperoleh 

bagi hasil lebih menguntungkan dibanding bank konvensional dan yang 

namanya bunga bank sudah jelas haram. Hal ini menunjukkan bahwa 

keputusan masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh banyak faktor, 

mulai dari prilaku konsumen yang mempengaruhi sikap dalam diri individual 

sampai kepada nilai-nilai yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya, 

seperti faktor ekonomi yaitu keuntungan, efisiensi pelayanan, pendapatan 

konsumen, kredibilitas dan kesanyang mempengaruhi masyarakat untuk 

menyimpan dananya di bank syariah. 

Faktor yang ketiga mempengaruhi minat nasabah menabung adalah 

religiusitas. Religiusitas merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati 

oleh individu di dalam hati. Makna religiusitas digambarkan dalam beberapa 

aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara 

menjalankan hidup dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, 

baik di dunia dan ahirat. Islam adalah suatu cara hidup yang dapat 

membimbing seluruh aspek kehidupan manusia dengan aqidah, syariah, dan 

akhlaq (Karim,2011). Menurut Ghufron dan Risnawita, (2010) Religiusitas 

seseorang dan pengetahuan seseorang juga dapat mempengaruhi minat 

menabung. Religiusitas adalah tingkat keterikatan individu terhadap 

agamanya.Apabila individu telah menghayati dan mengintemalisasikan ajaran 

agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan 

pandangan hidupnya. 
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Faktor ke empat mempengaruhi minat nasabah menabung adalah 

kualitas produk. Kualitas Produkadalahsegala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 

yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler,2009). Menurut 

Rusdianto (2016), produk berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah 

menabung di perbankan syariah dalam halnya menabung. Hal itu menunjukan 

bahwa keragaman produk dapat mempengaruhi konsumen untuk menabung 

di perbankan syariah. 

Faktor terakhir dalam mempengaruhi minat nasabah menabung adalah 

lokasi. Lokasi adalah tempat dimana perusahaan harus bermarkas melakukan 

operasi (Lupiyoadi, 2001). Menurut Huryati (2005) dalam penentuan lokasi 

erat kaitannya dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai 

dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan, yang terpenting dalam lokasi 

adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat.Menurut Kurniati (2012) 

menunjukan bahwa faktor lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

memilihmenabung di perbankan syariah. Indikator lokasi yang strategis dan 

dekat masih memberi pengaruh kepada nasabah atau konsumen. 

Pentingnya penelitian ini adalah mengukur seberapa jauh tingkat 

perkembangan Bank Syariah guna untuk memberikan acuan kepada nasabah 

dalam menentukan minat nasabah menabung di Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Purwokerto. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Sunarsih (2014), dengan empat faktor yang diduga kuat mempengaruhi 

minat nasabah menabung di Bank Muamalat, diantaranya adalah faktor 

pelayanan, faktor nisbah bagi hasil, faktor religiusitas, faktor kualitas 
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produk. Pada penelitian ini, diperoleh faktor dominan yang mempengaruhi 

minat nasabah menabung adalah faktor kualitas produk.  

Beberapa penelitian yang juga melakukan penelitian untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menabung pada bank 

syariah dilakukan oleh Raihanah (2010) Faktor pelayanan dan nisbah bagi 

hasil berpengaruh positif dan signifikan didalam mempengaruhi keputusan 

menabung di kota Medan.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian oleh Sunarsih 

(2014) yaitu dengan menambahkan faktor lokasifaktor yang mempengaruhi 

minat nasabah untuk menabung di bank syariah, antara lain pelayanan, nisbah 

bagi hasil, religiusitas, dan kualitas produk. Dilihat dari keempat faktor yang 

diteliti mengenai pengaruh terhadap pengambilan keputusan menabung pada 

bank muamalat Indonesiafaktorkualitas produk yang lebih dominan sebagai 

faktor pendorong menabung di Bank Muamalat. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengangkat penelitian terdahulu 

dan menambahkanya faktor Lokasi. Penulis menduga faktor tersebut juga 

memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keputusan nasabah untuk 

menabung di bank syariah. Sehingga semakinbanyakfaktor-

faktoryangdiangkatuntukmenelitikeputusan nasabah dalam menabung di 

bank syariah, serta akan semakin terlihat faktor apa saja yang berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

mengadakanpenelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Minat Nasabah Menabung di Bank BNISyariah Kantor Cabang 

Purwokerto”. 

Pada kesempatan ini, penulis melakukan penelitian di daerah 

Purwokerto,lebih tepatnya di Kantor Cabang Bank BNI Syariah 

Purwokerto. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Pelayanan, Nisbah bagi hasil, Religiusitas,kualitas produk dan 

Lokasi berpengaruh simultanterhadap minat nasabah menabung di bank 

BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto ? 

2. Apakah Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

menabung di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto ? 

3. Apakah Nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

menabung di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto ? 

4. Apakah Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

menabung di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto ? 

5. Apakah Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

menabung di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto ? 

6. Apakah Lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung 

di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahuipengaruh Pelayanan, Nisbah bagi hasil, Religiusitas, 

Kualitas Produk, dan Lokasisimultan terhadap minat nasabah menabungdi 

bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto 

2. Untuk mengetahui pengaruhPelayanan terhadap minat nasabah 

menabungdi bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

3. Untuk mengetahui pengaruh Nisbah bagi hasil terhadap minat nasabah 

menabungdi bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto 

4. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadapminat nasabah 

menabung di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto 

5.  Untuk mengetahui pengaruh Kualitas produk terhadap minat nasabah 

menabungdi bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto 

6. Untuk mengetahui pengaruh Lokasi terhadap minat nasabah menabungdi 

bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank BNI Syariah kantor cabang Purwokerto 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

acuan agar masyarakat dapat mengetahui manfaat minat menabung di 

bank BNI syariah tersebut. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadibahan masukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan menentukan faktor-faktor apa yang 

harus diambil dalam kaitannya untuk meningkatkan jumlah nasabah 

menabung di bank BNI syariah Kantor Cabang Purwokerto. 
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2. Bagi penulis.  

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu 

manajemen perbankan yang diperoleh selama kuliah serta dapat 

menambah pengalaman dibidang penelitian. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai pengembangan keilmuan serta menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perbankan syariah khususnya 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
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