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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sudah cukup lama, 

termasuk di kota Pekanbaru, kedudukan bank syariah di tengah masyarakat 

masih sangat berpariatif. Orang awam dan orang-orang mengenal bank syariah 

dari kulit saja, selalu berpandangan, bahwa bank syariah sama saja dengan 

bank konvensional. Maka tidak mengherankan jika, orang awam 

berpandangan bahwa menabung di bank syariah sama saja dengan menabung 

di bank konvensional. Hal ini lebih disebabkan minimnya sosialisasi 

perbankan syariah dilingkungan masyarakat Islam sendiri khususnya 

Indonesia, yang notabene berpenduduk mayoritas muslimternyata belum 

benar-benar paham tentang sistematika ekonomi syariah. 

Pelayanan perbankan syariah merupakan gabungan antara aspek moral 

dan aspek bisnis.
1
Serta banyak sekali istilah-istilah yang unfamiliar ditelinga 

umat Islam sendiri.Keadaan ini benar-benar sangat disayangkan, karena secara 

sistematika bahwa bank syariah memiliki keunggulan yang luar biasa 

dibanding bank konvensional, baik dalam penerapan spiritual maupun 

penerapan rasional.Keunggulan-keunggulan tersebut sebenarnya dapat 

dijadikan sebagai alasan oleh ummat Islam.Bank syariah adalah bank yang 

beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada 
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ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-quran dan Hadist
2
. Perbankan syariah 

dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank 

konvesional lainya, melainkan bagi hasil
3
. 

Perbedaan utama antara bank komersial Islam dengan bank komersial 

biasa yang paling signifikan yaitu penghapusan riba
4
, untuk memilih bank 

Islam yang berazaskan syariah Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah tersebut, terlihat dari belum 

banyaknya masyarakat, yang mengakses layanan perbankan syariah 

dibandingkan layanan perbankan konvensional. Data membuktikan, bahwa 

market share perbankan syariah saat ini masih sekitar 4,87 persen dari total 

asset perbankan secara nasional
5
. Angka ini menunjukkan betapa kecilnya 

konstribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Bank 

Indonesia melalui blue print perbankan syariah telah menargetkan pangsa 

pasar (market share) bank syariah sebesar 10 persen pada Desember 

2015
6
.karena program sosialisasi yang dilakukan masih sangat minim (belum 

oPTimal) dan belum tepat.  

Artinya, sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Masyarakat 

luas di berbagai segmen masih terlalu banyak belum mengerti sistem, konsep, 

filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan banksyariah.Adapun bentuk 

                                                             
2
 Mudrajad Kuncoro, Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi,(Yogyakarta: BPFEE  

Yogyakarta,2012), H. 593 
3
 Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,( Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 

Cet Ke VII, H, 3 
4
Lewis, Mervyn K, Latifa M. Algaoud,  Perbankan Syariah ( Jakarta : PT Ikrar 

Mandiriabadi, 2001), Hal. 133 
5Www.Neraca.Co.Id/Article/66031/Market-Share-Perbankan-Syariah-Masih-Dibawah-

Target. Tanggal 10 Oktober Jam 15.00 Wib 
6
Economy.Okezone.Com/Read/2008/11/15/277/164367/2015-Market-Share-Syariah-

Nasional-10 . Tanggal 16 Oktober Jam 16.00 Wib 

http://www.neraca.co.id/Article/66031/Market-Share-Perbankan-Syariah-Masih-Dibawah-Target
http://www.neraca.co.id/Article/66031/Market-Share-Perbankan-Syariah-Masih-Dibawah-Target


 3 

sosialisasi perbankan syariah sangat beragam dan luas, seperti melalui media 

masa cetak atau elektronik, buletin, majalah, buku
7
, lembaga pendidikan, dan 

sebagainya, lingkup sosialisasi yang dibahas hanyalah sosialisasi dalam 

bentuk edukasi masyarakat melalui dialog dan ceramah secara langsung 

kepada umat. 

Mengeiringi kondisi objek tersebut,perkembangan pemikiran dibidang 

ekonomi syariah menjadi gerakan pembangunan
8
.  Pada ada awal rintisannya, 

para akademisi dan  praktisi perbankan syariah mengasumsikan bahwa 

percepatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, bagaimanapun 

perlu dilengkapi dengan payung hukum yang khusus dan jelas, perlu dibawah 

kelola dan kepengendalian direktorat khusus di bawah bank Indonesia, perlu 

tersedianya perkantoran secara merata diberbagai daerah, dan lain sebagainya. 

Dalam kenyataannya semua infrastruktur ini telah direspon 

pemerintah.Bahkan untuk di daerah, katakan saja semua Kabupaten dan kota, 

yang belum memiliki kantor cabang tersendiri telah dilakukan program office 

chanelling yang menempel di perbankan konvesional (induk) dengan harapan 

untuk melayani kebutuhan nasabah. 

Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 

menganalisa ada delapan faktor penyebab rendahnya market share bank 

syariah,antara lain:  

1. Tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank syariah masih 

sangat rendah.Masih banyak yang belum mengerti dan salah faham 

                                                             
7
Kasmir ,Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta:  Kencana, 2009),Hal. 59  

8
Pradja , Juhaya S, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hal. 49  



 4 

tentang bank syariah dan menganggapnya sama saja dengan bank 

konvensional 

2. Belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan 

bank syariah 

3. Terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syariah 

4. Peran pemerintah msih kecil dalam mendukung dan mengembangkan 

ekonomi syariah. 

5. Peran ulama masih reltif kecil.Ulama yang berjuang keras mendakwahkan 

ekonomi syariah selama ini terbatas pada DSN dan kalangan akademisi 

yang telah tercerahkan. 

6. Peran para akademisi diberbagai perguruan tinggi termasuk perguruan 

tinggi Islam belum oPTimal. 

7. Peran ormas Islam juga belum oPTimal membantu dan mendukung 

gerakan bank syariah.Terbukti mereka masih banyak yang berhubungan 

dengan bank konvensional. 

8. Dan ini yang paling utama,Bank Indonesia dan bank-bank syariah belum 

menemukan strategi jitu dan ampuh dalam memasarkan bank 

syariah.Selama ini pendekatan dalam pemasaran masih bersifat 

konvensional, sehingga hasilnya tidak oPTimal.  

Sosialisasi adalah proses memperoleh kepercayaan, sikap, nilai, dan 

kebiasaan dalam kebudayaannya. Istilah manajemen, berasal dari kata 

perancis kuno, menagemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan 

mengatur. Ricky W. Griffin mendefisikan menajemen sebagai sebuah proses 
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perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien
9
. Adapun manajemen 

dalam Islam, manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang 

harus bertitik tolak dari niat baik. Ada empat landasan untuk mengembangkan 

manajemen pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan 

keahlian. 

Said Nursi, dakwah adalah komunikasi Islam (Islamic communication) 

yang memiliki arti teori, pendekatan, metodologi, dan prosedur yang berbeda 

dengan disiplin ilmu lain
10

.Menurut Habib Muhsin, komunikasi dakwah 

adalah sebuah proses  penyampaian informasi tentang ajaran Islam dengan 

tujuan merubah sikap dan tingkah laku seseorang agar positif
11

. 

Pesan-pesan para pendakwah yang disampaikan dapat dikatagorikan 

menjadi lima bagian yaitu: 

1. Aqidah Islam yang meliputi tauhid dan keimanan 

2. Pembentukan pribadi yang sempurna dengan pondasi pada nilai-nilai 

akhlak al-karimah 

3. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur 

4. Kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat 

5. Berbagai pembahasan lainnya
12

. 

Partisipasi lembaga dakwah tentunya menjadi salah satu cara untuk 

membantu mensosialisasikan mengenai seperti apa sebenarnya bank syariah 
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itu.Dakwah adalah seruan, panggilan dan ajakan
13

. Kehadiran para pendakwah 

adalah solusi yang tepat. Komunikasi dakwah, dengan demikian berupaya 

mengintegrasikan dua disiplin ilmu komunikasi dan ilmu dakwah.
14

Pada 

dasarnya pendakwah adalah orang yang intelektual yang mana arti dari 

intelektual itu sendiri yaitu dari bahasa inggris,intellectual yang di 

terjemahkan dengan arti cendekiawan. Dalam bahasa arab cendekiawan yang 

diartikan Ulu al-Bab yang secara harfiah diartikan orang yang memiliki 

pemikiran dan hati nurani yang jernih.  

Bearti permasalahan saat ini adalah kurang maksimalnya informasi yang 

sampai kemasyarakat luas mengenai seperti apa bank syariah yang sebenarnya 

kiranya banyak kiat yang bisa dilakukan agar perbankan syariah lebih populis 

dikalangan masyarakat, antara lain partisipasi tokoh-tokoh masyarakat, serta 

partisipasi dari lembaga dakwah khususnya majelis dakwah islamiyah. 

Majelis dakwah islamiyah lembaga dakwah yang mengemban amanat 

menjalankan dakwah agama, kemanusiaan, patriotik
15

. Tentu saja peran MDI 

dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. MDI yang 

merupakan lembaga dakwah yang berada ditengah-tengah masyarakat,tentu 

saja memainkan peranannya sebagaimana  membantu meluruskan persepsi 

masyarakat yang salah serta menambahkan pengetahuan yang lebih konkrit 

tentang bank Permata Syariah Kcp Pekanbaru. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “Kontribusi 
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Majelis Dakwah Islamiyah Dalam Mendorong Perkembangan Bank 

Permata Syariah  Kantor cabang pembantu Pekanbaru” 

 

B. Batasan Masalah 

 Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam kontribusi Majelis 

Dakwah Islamiyah dalam mendorong Pekembangan  bank Permata Syariah 

Kcp Pekanbaru dan faktor-faktor  yang menjadi penghambat perkembangan 

produk, nasabah  bank Permata Syariah Kcp Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, hasil dari penelitian ini setidaknya 

ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana factor penghambat  perkembangan produk, nasabah  bank 

Permata Syariah kcp Pekanbaru?  

2. kenapa dalam perkembangan bank permata syariah perlu lembaga 

dakwah? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tidak terlepas dalam artian saling kerkait dengan asumsi dan 

rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas. Hasil dari pada 

penelitian ini bertujuan: 
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a. Untuk mengetahui faktor –faktor penghambat Perkembangan produk, 

nasabah, bank Permata Syariah kcp Pekanbaru  

b. Untuk mengetahui kenapa dalam perkembangan bank permata syariah 

perlu lembaga dakwah? 

2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih 

dalam tentang penghambat perkembangan Bank Permata Syariah kcp 

Pekanbaru. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada 

program S1 pada jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis 

menyusun metode penelitian sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di 

Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Pekanbaru yang beralamat di Jaln. 

Arifin Ahmad/ Rambutan No. 02  Pekanbaru. Telp. (0761) 589730 
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2. Subjek dan objek penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Lembaga majelis Dakwah 

Islamiyah, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kontribusi 

Majelis Dakwah Islamiyah dalam mendorong perkembangan  bank 

Permata Syariah kcp Pekanbaru.  

3. Populasi dan sampel  

Populasi dalam penelitian ini pihak MDI dan bank permata syariah 

kcp pekanbaru, jumlahnya adalah sebanyak 946 orang, yang terdiri ketua, 

sekretaris, pengurus harian. Penulis menggunakan purposive sampling, 

artinya sampel dipilih berdasarkan penilaian penelitian bahwa dia adalah 

pihak yang baik dijadikan sampel penelitian yaitu berjumlah 194 orang. 

4. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua katagori, yaitu: 

a. Sumber Data Primer, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung 

kepada pihak  Majelis Dakwah Islamiyah di Kota Pekanbaru dalam hal 

ini ketua atau wakil serta pihak-pihak yang berkaitan. 

b. Sumber Data Sekunder, dengan cara menggumpulkan data-data berupa  

buku-buku, laporan-laporan, makalah-makalah, brosur- brosur yang 

berkaitan. 

5. Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode 

menggumpulkan data, yaitu: 
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a. Observasi 

     Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik  

         secara  langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitianya. 

Instrument  yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan 

pengamatan, dan lainya. 

b. Dekumentasi 

Dokumentasi ialah pengambilan data melalui dokumen-

dokumen, berupa buku-buku, majalah, foto-foto, media internet, dan 

tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan penulis. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu
16

. Adapun 

yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah 

Lembaga Dakwah Islamiyah.Wawancara dilakukan untuk mengetahui 

lebih mendalam terhadap permasalahan peneliti. 

d. Pustaka 

      Yaitu penulisan mengambil data-data yang bersumber dari buku 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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6. Metode Penulisan 

Setelah data-data dikumpulkan penulis mengolah dan 

menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. DeskriPTif analitik, yaitu dengan mengumpulkan data-data lalu 

dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulis 

skripsi
17

. 

7. Analisis Data 

 yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriPTif Kualitatif, yaitu analisis data yang bersifat penjelasan seta  

data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan 

konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dengan kata-kata atau 

kalimat untuk memperoleh kesimpulan. 

F. Sismatika Penulisan  

Supaya lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan  dalam penelitian 

ini, maka penulis memaparkan  sistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan       

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITI 
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 Bab ini menguraikan tijauan umum lokasi penelitian yang terdiri 

dari seejarah, visi, misi, profil majelis dakwah islamiyah, dan 

struktur umum organisasi. 

BABIII  TIJAUAN TEORITIS 

 Bab ini menguraikan  teori-teori  yang relavan dan mendukung 

permasalahan yang hendak diteliti antara lain, pengertian 

manajemen. Fungsi manajemen. Analisa swot manajemen sebuah 

usaha 

BAB IV  ANALISA HASIL PENELITIAN  

 Bab ini menganalisis permasalahan yang diteliti yakni, faktor 

penghambat Pekembangan nasabah bank   Permata Syariah kcp 

Pekanbaru. Apa faktor-faktor  yang menjadi penghambat 

perkembangan produk bank  Permata Syariah kcp Pekanbaru. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan serta mengajukan beberapa saran. 

 


