
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya ada banyak hal yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan 

seseorang untuk melakukan transaksi di bank, termasuk pengetahuan dan mereka 

tentang perbankan konvensional maupun syariah. Di era modernisasi ini, 

masyarakat lebih mudah untuk mendapat informasi yang  spesifik tentang suatu 

hal, termasuk informasi tentang perbankan. Setelah mendapatkan informasi yang 

dianggapp cukup bagi konsumen dengan memperhatikan keunggulan masing-

masing bank, maka mulailah mareka memutuskan untuk memilih bank mana yang 

sesuai dengan kriteria mereka. 

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat  dalam rangka 

meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak. 

Apabila diliat dari prinsip operasionalnya termasuk didalamnya tentang 

bagaimana bank menentukan harga, bank di Indonesia dibagi lagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 



Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi 

pada prinsip konvensional. Berdasarkan prinsip ini bank konvensional mencari 

keuntungan dan menentukan harga dengan dua metode, sebagai berikut: 

a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti 

tabungan, deposito maupun berupa giro. Begitu juga dengan harga untuk 

produk kreditnya juga didasarkan pada tingkat suku bunga tertentu atau 

dikenal dengan istilah based. 

b. Dalam hal jasa perbankan lainnya, pihak bank menerapkan beberapa biaya 

dalam bentuk nominal atau presentase tertentu atau lebih dikenal dengan 

istilah fee-based. 

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Berbeda dengan prinsip bank konvensional, bank syariah memiliki aturan 

perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk 

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau aktivitas lainnnya 

yang sesuai dengan prinsip syariah 

Perbankan syariah berkembang secara pesat di Indonesia, terutama 

setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998 yang disebabkan oleh 

kebijakan pemeintah yang menerapkan kebijakan mengambang (free floating 

exchanging rate) yang kemudian menjadikan Indonesia a full-blowbanking 

crisis yang berdampak buruk bagi sektor keuangan dan sektor riil. Hal ini 

membuat perekonomian Indonesia makin terpuruk dibandingkan dengan 

negara Asia lainnya. Dengan terjadinya perubahan UU No. 7 tahun 1992 



menjadi UU No.10 tahun 1998  memberikan peluang untuk Indonesia 

mendirikan bank dengan dual banking system, yaitu konvensional dan syariah. 

Menjadi pelopor bank syariah pertama di Indonesia. Bank  Muamalat 

membuktikan bahwa sistem yang digunakan perbankan syariah lebih tahan 

terhadap guncangan ekonomi, ditambah lagi dengan dikeluarkannya UU No. 

21 Tahun 2008 yang menjadi landasan kuat sekaligus keyakinan kepada 

masyarakat terhadapa perbankan syariah.   

Berikut dijelaskan perkembangan kantor perbankan syariah pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.1  

Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia 

Indikator Tahun 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah 

a. Jumlah Bank 11 11 11 11 12 12 13 

b. Jumlah Kantor 1.215 1.401 1.745 1.998 2.163 1.990 1.869 

Unit Usaha Syariah 

a. Jumlah Bank Umum 

Konvensinal yang 

memiliki UUS 

23 24 24 23 22 22 21 

b. Jumlah Kantor 262 336 517 590 320 327 332 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

a. Jumlah Bank 150 155 158 163 163 163 166 

b. Jumlah Kantor 286 364 401 402 439 446 453 

TOTAL 1.974 2.291 2.856 3.187 3.119 2.96 2.854 

Sumber : statistik perbankan syariah (www.ojk.go.id) 

http://www.ojk.go.id/


Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jaringan kantor perbankan 

syariah dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan 

terjadi pada tahun 2011 dan jaringan kantor perbankan syariah  mengalami 

penurunan pada tahun 2014. Sampai pada akhir tahun 2016 jaringan kantor 

perbankan syariah terus mengalami peningkatan. 

Namun pengembangan perbankan syariah tidak cukup hanya berorientasi 

pada perundang-undangan saja, melainkan harus berorientasi pada pasar dan 

juga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Dalam beberapa hal bank 

konvensional dan bank syariah memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai 

lembaga intermediasi dan pemberi jasa dalam transaksi perbankan. Namun, 

karakteristik dari tipe bank konvensional maupun syariah dapat mempengaruhi 

perilaku calon nasabah dalam menentukan pilihan antara kedua tipe tersebut 

(Mustikawati, 2013). 

Secara umum bank konvensional dan syariah memiliki mekanisme yang 

sama dalam hal teknis seperti penerimaan uang, pemindah bukuan, dan 

persyaratan dalam memperoleh pembiayaan. Perbedaan yang paling mendasar 

terletak pada akadnya, dimana seluruh perjanjian dilakukan sesuai dengan 

syariat Islam, seperti larangan untuk penerapan riba dan larangan transaksi 

dengan motif spekulasi, dan lebih mengutamakan transaksi investasi. Hal inilah 

yang membuat bank syariah unggul dan islami dan menguatkan bank syariah 

sebagai lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil.  



Meskipun demikian, masyarakat telah lebih dulu mengenal bank 

konvensional sehingga kebanyakan dari mereka sudah memiliki loyalitas 

terhadap bank konvensional. Hal ini dikarenakan oleh asumsi masyarakat 

bahwa lembaga pembiayaan konvensional telah memiliki pengalaman di 

bidang keuangan selama ratusan tahun, terlebih lagi perbankan konvensional 

memperoleh dukungan dari banyak sektor seperti pemerintah, praktisi, 

akademisi, dan universitas jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang 

baru dua dekade berdiri di Indonesia.  

Masyarakat pada umumnya memiliki banyak pilihan dalam memutuskan 

tempat, produk, bahkan kerja sama dengan dunia perbankan. Pemahaman yang 

rendah terhadap perbankan syari’ah salah satunya diakibatkan kurang dan 

masih bersifat parsialnya sosialisasi yang dilakukan terhadap prinsip dan sistem 

ekonomi syari’ah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi keputusan 

masyarakat dalam memilih bank syari’ah (Srianti, 2016) 

Meskipun kependudukan Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslim, 

tetapi kenyataan dalam pengembangan produk syariah berjalan lambat dan 

belum berkembang sebagaimana halnya perkembangan bank konvensional. 

Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada 

aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus 

berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga 

perbankan. Sebagian besar umat muslim di Indonesia tidak melakukan 

transaksi atau pembiayaan di bank syariah. Padahal ini adalah peluang pasar 



yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah, karena umat muslim 

Indonesia adalah pangsa pasarnya bank syariah. Dalam hal ini terdapat banyak 

aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah dengan adanya promosi, 

yang merupakan suatu kegiatan untuk mengkonsumsikan, memberi 

pengetahuan dan keyakinan orang tentang suatu produk agar ia mengetahui dan 

mengikuti kehebatan produk tersebut, membeli dan memakai produk tersebut, 

juga mengikat pikiran dan perasaannya dalam suatu wujud loyalitas terhadap 

produk (Mandasari, 2015). 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih 

bank syariah adalah Objek Fisik Bank tersebut. Perbankan merupakan suatu 

bisnis jasa yang sensitif terhadap kemajuan informasi dan teknologi karena 

dalam operasi bisnis jasa data-data mengenai konsumen, transaksi dan 

karyawan-karyawan adalah alat yang esensial yang dapat membedakan jasa 

tersebut dengan jasa pesaing, juga dapat meningkatkan kualitas jasa dan 

pelayanan jasa itu sendiri. Selain itu, aspek fisik juga turut membuat service 

menjadi menarik dalam melakukan transaksinya, dengan kata lain kondisi fisik 

dimana jasa dipasarkan yaitu gedung dan lokasi (Maski, 2010) 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian tentang 

perilaku konsumen dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 

DAN BISNIS UMY DALAM MEMILIH BANK SYARIAH” 



B. Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini mengambil studi kasus di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, dimana populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMY yang menggunakan bank syariah 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Objek Fisik Bank berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah? 

2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Objek Fisik Bank terhadap keputusan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan terhadap keputusan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah 

3. Untuk mempengaruhi pengaruh Promosi terhadap keputusan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah 



E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana penerapan ilmu dan untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan 

2. Bagi pihak pembaca 

Sebagai sumber informasi dan pengalaman untuk mengetahui apa saja yang 

mempengaruhi keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam 

memilih bank syariah 


