
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam atau lebih dikenal dengan perbankan syari’ah dalam

bahasa arabnya (المصرفیة اإلسالمیة) al-Mashrafiyah al-Islamiyah adalah suatu sistem

perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syari’ah).

Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam Islam untuk

meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan sistem bunga yang

sudah jelas itu adalah riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha

berkategori terlarang, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-quran pada surat

Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

















Artinya :

Orang-orang yang  makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian  itu, adalah
disebabkan  mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Robnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya



(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.1

Kemunculaan perbankan syariah diawali dengan disahkannya Undang-

Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menggantikan undang-undang

perbankan sebelumnya yakni Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perbankan. Sebagaimanadiketahui kegiatan perbankansyariah di Indonesia

baru di mulaisejak tahun 1992, dengan mulaiberoperasinya PT Bank

MuamalatIndonesia (yang didirikan pada tahun1991 yang diprakarsai oleh

MajelisUlama Indonesia dan Pemerintah).Pengaturan mengenai perbankansyariah

pada waktu itu memangmasih sangat terbatas, dalam Undang-UndangNo.7 Tahun

1992 tentangPerbankan belum diatur secara tegasmengenai perbankan syariah.

Dengan memperhatikan kebutuhanpengaturan yang lebih jelasmengenai

perbankan syariah, makadalam amandemen Undang-Undang Perbankan,yaitu

Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentangperubahan Undang-Undang No.7 Tahun

1992tentang Perbankan, telahdiakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan

perbankan syariah, antara lain pengertian bank mencakup bank syariah, pengertian

prinsip syariah, dan pembiayaan.

PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 21 juni 2007 berdasarkan Surat

Keputusan Bank Indonesia Nomor 12/1209/DPbS resmi membuka kantor cabang

di kota duri yang merupakan kantor cabang ke-83 dari 414 jaringan kantor BSM

yang ada di 33 provinsi di Indonesia saat ini, sebagaimana tercantum dalam Akta

Notaris : Sutjipto SH No. 23 Tanggal 8 September 1999. Merubah usaha BSB

menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998),
Q.S. Al-Baqarah : 275, hlm. 47.



SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui

Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999.

BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Sebagai perusahaan jasa dan salah satu lembaga kepercayaan masyarakat,

Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri harus mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas untuk memberikan kepuasan bagi nasabah. Peningkatan pelayanan

Bank Syari’ah Mandiri dilakukan dengan perluasan jaringan dalam bentuk

kerjasama dengan lembaga lain, atau juga dengan tidak melakukan kecurangan-

kecurang yang bisa mengakibatkan kerugian pada nasabah, dan bisa juga dengan

memberikan prosedur-prosedur yang tidak terlalu rumit dalam memberikan

pembiayaan, serta memberikan bagi hasil yang kompetitif.

Saat ini perkembangan dibidang  jasa khususnya perbankan sedang pesat.

Jasa merupakan kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, yang pada

hakekatnya bersifat tak teraba (intangible), yang merupakan pemenuhan,

kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.2

Adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan

menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas

dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan

pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka

akan membeli ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli

di tempat yang sama.

2 William Stanton, Prinsip Manajemen Pemasaran, (Jakarta:Erlangga, 1996), hlm. 220.



Hal yang sama harus juga dilakukan dalam pelayanan yang bergerak di

bidang jasa keuangan, sehingga pelayanan yang baik, cepat dan merupakan syarat

mutlak dalam memberikan layanan kepada nasabahnya maupun masyarakat. Salah

satu instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis

dalam lembaga keuangan syari'ah. Hal tersebut nampaknya menjadi salah satu

alternatif bagi masyarakat bisnis. Usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik

dana (shohibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku

pengelola dana (mudharib) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa

berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Prinsip utama yang selalu memotivasi bank syari'ah dalam kaitannya

dengan manajemen dana adalah bank syari'ah harus mampu memberikan bagi

hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku

bunga yang berlaku di bank konvensional. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri

yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan

prinsip syari'ah menyediakan berbagai poduk antara lain Giro Wadi'ah, Tabungan

Mudharobah, Deposito Mudharobah.

Dalam konsep service of excellent ada empat pokok unsur pelayanan yaitu

kecepatan, ketepatan, keramahan dankenyamanan.Keempat unsur tersebut

merupakan satu kesatuan pelayanan jasayang terintegrasi.3 Artinya pelayanan atau

jasa yang diberikan kepada pelangganmenjadi tidak excellent (unggul), jika salah

satu unsur kurang. Untuk mencapaitingkat suatu pelayanan prima, maka pihak

customer service harus memilikitingkat ketrampilan tertentuk, keandalan,

3 Ruslan Rosadi, Management Public Relations, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 275.



berpenampilan baik dan rapi (good performance), bersikap ramah serta mampu

berkomunikasi dan menciptakanhubungan pelanggan yang baik (good

relationship).

Pertumbuhan yang pesat secara kuantitatif tanpa diikuti dengan

peningkatan kualitas ternyata telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil.

Di sana sini ada saja keluhan tentang pelayanan yang tidak memuaskan dari

lembaga keuangan Syari'ah. Penelitian ini memfokuskan pada Bank Syari’ah

Mandiri Cabang Duri yang mana Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri harus

selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat karena hal tersebut merupakan modal

yang paling besar bagi sebuah lembaga keuangan. Kepercayaan tersebut melalui

keamanan, pelayanan, bagi hasil yang kompotitif serta maslahah. Bank Syai’ah

Mandiri Cabang Duri sebagai agen pembangunan dan pengembangan secara

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Duri (terutama kalangan

menengah ke bawah) harus terlihat.  Dahulu nasabah mencari bank

(BankOriented), sekarang bank mencari nasabah (Customer Oriented) maka bank

dituntut mampu menawarkan produk-produk sesuai dengan kebutuhan dan

keinginan nasabah. Dengan memanfaatkan produk yang ditawarkan, perbankan

harus dapat merebut perhatian calon nasabah.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis, Bank Syari’ah Mandiri

Cabang Duri belum mampu mengubah paradigma masyarakat yang sering muncul

yaitu Bank Syari’ah itu sama saja dengan Bank konvensional, menjaga

kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk menabung pada bank syari’ah, hal

ini dapat dilihat dari jumlah nasabah pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri



dari tahun ketahun mengalami penurunan, berdasarkan data yang diperoleh dari

bagian umum pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri tentang jumlah nasabah

pertahunnya yang dilihat dari tahun 2009 sampai tahun 2012, dan data tersebut

adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 :
Jumlah Nasabah Tabungan Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri4

Dapat dilihat dari data tersebut, bahwa terjadi fluktuasi jumlah nasabah

yang menabung pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri. Pada tahun 2009

terdapat nasabah yang menabung adalah sejumlah 11.629 orang, namun pada

tahun 2010 mengalami penurunan yang mana jumlah nasabah yang menabung

hanya 9.973 orang saja, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan lagi akan tetapi

jumlah nasabah yang menabung masih kurang dari pada tahun 2009 yaitu 10.821

orang, selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan lagi yaitu 10.643.

Jumlah nasabah ini berdasarkan jumlah secara keseluruhannya baik itu nasabah

yang menabung dengan tabungan biasa, giro maupun deposito mudharobah,

karena pada Bank Syari’ahMandiri cabang duri sampai saat ini masih memiliki 3

(tiga) jenis produk tabungan, dan untuk lebih jelasnya penurunan jumlah nasabah

ini dapat dilihat pada grafik berikut :

4 Data ini diperoleh dari bagian umum pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri.

No. Tahun Jumlah Nasabah
1 2009 11.629
2 2010 9.973
3 2011 10.821
4 2012 10.643

Total 43.066



Gambar 1.1 :
Data Jumlah Nasabah Tabungan pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri5

Penurunan jumlah nasabah ini tentunya harus diantisipasi oleh pihak Bank

Syari’ah Mandiri Cabang Duri dengan melakukan penyelidikan mengenai

penyebab jumlah nasabah yang cenderung mengalami penurunan ini.

Nasabah dalam hal ini merupakan komunitas yang heterogen yang berasal

dari berbagai latar belakang, sifat, kebiasaan, daerah, budaya, dan tingkat

ekonomi.Dengan dilatar belakangi oleh beberapa teori dan fenomena masalah

tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh karakteristik

produk dan kualitas pelayanan terhadap prilaku nasabah dalam menabung pada

Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri.

5 Data olahan 2012.
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1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah kritik dari

masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syari’ah terutama Bank Syari’ah

Mandiri.Untuk mengatasi hal demikian, salah satu strategi yang dapat ditempuh

Bank Syari’ah Mandiri yang terbaik yakni melakukan peningkatan kepuasan

nasabah melalui keunggulan produk dengan karakternya dan kualitas

pelayanan.Analisis dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor yang

mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung yaitu karakteristik produk dan

kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pengaruh karakteristik produk tabungan terhadap keputusan

nasabah dalam menabung pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri?

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah

dalam menabung pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri?

3. Bagaimana pengaruh karakteristik produk dan kualitas pelayanan terhadap

keputusan nasabah dalam menabung pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang

Duri secara simulatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini,

maka tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Menganalisis pengaruh yang signifikan dan positif karakteristik produk

tabungan terhadap keputusan nasabah dalam menabung pada Bank

Syari’ah Mandiri Cabang Duri.

2. Menganalisis pengaruh yang signifikan dan positifkualitas pelayanan

terhadap keputusan nasabah dalam menabung pada Bank Syari’ah Mandiri

Cabang Duri.

3. Menganalisis pengaruh yang signifikan dan positifsecara simultan antara

karakteristik produk tabungan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan

nasabah dalam menabung pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi para pembaca, untuk menambah wawasan dalam masalah prilaku

nasabah non Muslim dalam menggunakan produk tabungan bank Syari’ah.

2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan yang bersangkutan dalam

upaya peningkatan organisasi, umumnya bagi Bank Syari’ah yang ada di

Indonesia.

3. Bagi penulis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi

Islam khusus tentang perbankan Syari’ah.


