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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempertemukan antara dua 

pihak, yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan 

pihak yang kekurangan dana (lack of funds). Menurut UU No. 7 Tahun 1992 

menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang aktivitasnya 

menarik dana bagi masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah setiap lembaga yang kegiatan 

usahanya berkaitan di bidang keuangan atau lembaga keuangan yang  mempunyai 

tugas utamanya yaitu berupa menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki 

kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang 

kekurangan dana. Lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga itermediasi 

keuangan. Maksud dari intermediasi keuangan yaitu merupakan kegiatan 

pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.  

Pentingnya peranan dari lembaga keuangan dalam suatu perekonomian 

sama pentingnya dengan peranan uang. Bisa diibaratkan jika uang adalah “darah” 

dalam tubuh manusia, maka lembaga keuangan adalah “jantung” yang berfungsi 

untuk mengedarkan “darah” ke seluruh tubuh manusia. Jika jantung manusia 

sehat maka darah dapat menyebar ke seluruh organ tubuh. Namun sebaliknya, jika 

jantung mengalami gangguan makaakan mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. 
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Uang juga dapat di ibaratkan sebagai “bahan bakar” dan lembaga keuangan dapat 

diibaratkan sebagai “kendaraan”. Maka jika kendaraan tidak menggunakan bahan 

bakar, maka kendaraan tersebut tidak akan dapat beroperasi sebagaimana 

mestinya. Sebaliknya jika terdapat bahan bakar tetapi tidak ada kendaraannya, 

tentu bahan bakar tesebut tidak dapat digunakan. Antara lembaga keuangan dan 

juga uang mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya.  

Lembaga keuangan secara umum dibedakan menjadi dua yaitu lembaga 

keuangan bank atau Industri Keuangan Bank (IKB) dan lembaga keuangan non-

bank atau Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Namun kedua jenis lembaga ini 

mempunyai tugas dan fungsi yang sama yaitu sebagai perantara dana dari 

masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan disalurkan kepada masyarakat 

yang kekurangan dana. Dari segi jenisnya lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 

dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. 

Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan 

operasionalnya menggunakan metode konvensional dan tidak memperhatikan 

aspek syariah. Sementara itu, lembaga keuangan syariah adalah lembaga 

keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Prinsip syariah dalam hal ini adalah prinsip yang tidak bertentangan dengan Al-

Qur’an dan As-Sunnah.  

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini semakin luas dan 

kompleks. Berbagai macam  jenis produk dan sistem usaha yang ditawarkan oleh 

masing-masing lembaganya. Hal tersebut dilakukan karena bertujuan untuk 
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menarik minat masyarakat agar bergabung pada lembaga keuangannya. Salah satu 

indikator keberhasilan suatu lembaga keuangan adalah terletak pada seberapa 

banyak nasabah yang bergabung pada lembaga tersebut. 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu 

cita-cita dari masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan adanya 

lembaga keuangan yang bebas dari riba. Secara kelembagaan dua organisasi 

terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul „Ulama (NU) juga telah 

merekomendasikan adanya lembaga keuangan yang berbasis non-ribawi, artinya 

yang terbebas dari sistem bunga. Hal ini merupakan perwujudan dan cita-cita dari 

masyarakat muslim di Indonesia yang berusaha tidak keluar dari ajaran yang 

terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah dalam aktivitas hidupnya, termasuk dalam 

aspek muamalahnya. 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah semestinya 

menjadi pangsa pasar yang cukup besar bagi lembaga keuangan syariah, apalagi 

ditambah dengan doktrin dari masyarakat tentang haramnya bunga bank. Tentu 

hal tersebut seharusnya menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk 

terus berkembang dan bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Namun 

pada kenyataannya, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, lebih 

memilih menggunakan produk dari lembaga keuangan konvensional, terutama 

pada lembaga keuangan bank konvensional. Hal ini masih menjadi isu yang 

menarik mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam “masih” 

tetap menggunakan produk-produk keuangan yang bersifat konvensional, 

terutama dalam sektor perbankan. 
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Bentuk lembaga keuangan syariah yang dikenal secara umum ada lima 

yaitu: (1) Bank Umum Syariah (BUS), (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), (3) Pasar Modal Syariah, (4) Pegadaian Syariah, (5) Asuransi Syariah. 

Selain ke-lima lembaga keuangan syariah terdapat satu lembaga keuangan syariah 

mikro yaitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Namun, dari semua lembaga 

keuangan tersebut, lembaga keuangan yang paling disoroti oleh masyarakat 

Indonesia adalah bentuk lembaga keuangan perbankan syariah baik yakni produk 

dari BUS maupun dari BPRS. Kedua bentuk lembaga keuangan perbankan 

tersebut tidak bisa lepas dari telinga masyarakat Indonesia, baik itu tentang sistem 

dan pelayanan yang ada di dalamnya maupun produk yang ditawarkan dari bank 

itu sendiri. 

Perkembangan perbankan di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan 

ini semakin menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan positif. Hal ini 

dapat dilihat dari kualitas pelayanan dan jenis produk yang ditawarkan oleh 

masing-masing perbankan. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan utama 

(goals) perbankan yaitu untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan 

produknya. Masing-masing perbankan berlomba-lomba untuk meningkatkan 

kualitas, pelayanan, dan variasi produknya guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang semakin kompleks terkait dengan transaksi keuangan (financial transaction) 

yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Adanya peningkatan kualitas, 

pelayanan, dan  juga variasi perbankan dibarengi dengan adanya peningkatan 

jumlah bank di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan sumber data dari situs 

www.ojk.go.id jumlah bank di Indonesia pada bulan Januari 2018 sudah mencapai 

http://www.ojk.go.id/
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115 bank yang memiliki 32.285 jumlah kantor yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Namun jika dilihat dari tiga tahun belakangan ini, jumlah perbankan di 

Indonesia sedikit mengalami pengurangan jumlah bank. Berdasarkan sumber data 

dari situs www.ojk.go.id pada tahun 2015 jumlah bank mencapai 118 bank yang 

tersebar dalam 32.963 kantor bank di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 jumlah 

bank mencapai 116 bank yang tersebar dalam 32.730 kantor bank di seluruh 

Indonesia. Sementara itu, pada bulan Desember 2017 jumlah  bank di Indonesia 

sebanyak 115 bank yang tersebar dalam 32.285 kantor bank di seluruh Indonesia. 

Adanya pengurangan jumlah bank dikarenakan untuk meningkatkan efisiensi dan 

untuk melakukan evaluasi terhadap operasional kinerja di setiap bank. 

Bank di Indonesia secara umum terdiri dari dua jenis yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank tersebut memiliki beberapa 

perbedaan sistem dan mekanisme simpan-pinjam. Namun, perbedaan yang paling 

mencolok adalah adanya dua sistem pengembalian uang kepada nasabah yakni 

dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil (nisbah). Bank konvensional 

menggunakan sistem pengembalian uang kepada nasabahnya mengggunakan 

sistem bunga. Sementara bank syariah menggunakan sistem pengembalian uang 

kepada nasabahnya menggunakan sistem bagi hasil (nisbah). Bank syariah atau 

sering disebut dengan perbankan Islam (Islamic banking) adalah perbankan yang 

dalam sistem pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum Islam atau syariat 

Islam. Syariat Islam adalah hukum Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan 

umat Islam yang berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang hamba 

http://www.ojk.go.id/
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Allah sudah seharusnya taat pada semua yang diperintahkan oleh Allah SWT dan 

meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT telah 

mengatur dengan jelas segala hal tentang kehidupan manusia dari akidah, akhlak 

hingga mu’amalah yang dituliskan dalam Al-Qur’an dan melalui perkataan Nabi 

Muhammad SAW melalui Al-Hadits. 

Berdasarkan hukum Islam bunga bank termasuk ke dalam riba. Bunga 

mempunyai arti tambahan yang disyaratkan dan dikenakan dalam transaksi 

pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 

mempertimbangkan manfaat dari pokok tersebut. Sementara itu, riba menurut 

bahasa yaitu tambahan, tumbuh, atau membesar. Riba adalah penetapan bunga 

atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase 

tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba 

adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung 

dengan praktik perbankan konvensional. Hal ini juga telah diputuskan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 mengenai 

haramnya bunga bank. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah : 275 yang artinya sebagai 

berikut: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti 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 Tuhannya, 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 didalamnya. 
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Dalam Q.S Al-Baqarah : 275 dijelaskan bahwa Allah menceritakan akan 

ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat seperti orang 

yang sedang kemasukan syaitan karena dahulu ketika di dunia, ia telah memakan 

riba dan ia berpendapat bahwa jual beli itu sama halnya dengan riba. Padahal 

Allah memperbolehkan dan menghalalkan hamba-Nya untuk melakukan transaksi 

jual beli tetapi Allah mengharamkan riba. Allah juga menjelaskan dalam ayat 

diatas bahwa orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah para 

penghuni neraka dan mereka kekal didalam neraka. 

Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Saat itu bank syariah telah dikenal 

oleh sebagian kalangan masyarakat. Walaupun telah dikenal oleh sebagian 

kalangan masyarakat, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian 

penuh dalam tatanan sektor perbankan nasional. Pada masa itu, landasan hukum 

yang di gunakan hanya pada Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang prinsip 

syariah. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang 

secara jelas menyebutkan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di 

Indonesia yaitu dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan 

sistem perbankan syariah. Setelah adanya penyempurnaan undang-undang 

tersebut, masyarakat tanah air menyambut dengan hangat dengan keberadaan 

perbankan syariah. Hal itu ditandai dengan berdirinya beberapa perbankan islam 

yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank 

Bukopin Syariah, BCA Syariah dll. Sejak adanya perbankan syariah di Indonesia, 
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pengembangan keuangan syariah nasional terlihat sudah banyak pencapaian 

kemajuan baik dari aspek kelembagaan, infrastruktur penunjang, perangkat 

regulasi dan sistem pengawasan serta kepercayaan masyarakat mengenai bank 

syariah. 

Krisis moneter yang menimpa Indonesia dua puluh tahun yang lalu atau 

tepatnya pada tahun 1998, berdampak besar terhadap industri keuangan 

khususnya di dunia perbankan. Banyak bank-bank konvensional yang dilikuidasi 

akibat dari peristiwa tersebut. Pada saat peristiwa itu, bank konvensional 

mengalami negative spread (kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari 

bunga kredit). Bank konvensional menetapkan sistem bunga simpanan mencapai 

65-70% dengan asumsi otoritas moneter berharap dengan adanya peningkatan 

bunga yang sangat tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah tabungan 

atau simpanan dana dari masyarakat. Ternyata kebijakan tersebut tidak terbukti 

keampuhannya terhadap minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank 

konvensional. Lagi-lagi membuktikan bahwa bank syariah lebih unggul daripada 

bank konvensional dan hal itu justru bank syariah tetap eksis bahkan memperoleh 

keuntungan yang cukup signifikan di balik adanya kriris moneter yang terjadi. Hal 

itu disebabkan karena bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan 

sistem bagi hasil (nisbah) sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank. Bank 

syariah juga menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang terus-menerus baik dari 

aspek pelayanan, produk, dan lainnya.   

Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun terus menunjukkan 

adanya peningkatan, terutama dari segi jumlah bank syariah yang berdiri di 
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Indonesia. Berdasarkan data OJK Per Januari 2018 jumlah Bank Umum Syariah 

mencapai 13 Bank Umum Syariah yaitu: Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, 

Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai 

Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Sementara itu, berdasarkan data 

OJK Per Januari 2018 jumlah Unit Usaha Syariah mencapai 21 Unit Usaha 

Syariah yaitu: Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Maybank 

Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank OCBP NISP, Bank Sinarmas, Bank 

Tabungan Negara, Bank BPD DKI, Bank BPD DIY, Bank BPD Jateng, Bank 

BPD Jatim, Bank BPD Sumatera Utara, Bank BPD Jambi,  Bank BPD Sumatera 

Barat, Bank BPD Riau dan Kepulauan Riau, Bank BPD Sumatera Selatan dan 

Bangka Belitung, Bank BPD Kalimantan Selatan, Bank BPD Kalimantan Selatan, 

Bank BPD Kalimantan Timur, Bank BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, 

dan Bank BPD Nusa Tenggara Barat. Untuk kegiatan operasionalnya, bank 

tersebut sudah memiliki beberapa Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu 

(KCP), dan juga Kantor Kas (KK) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Kehadiran perbankan syariah ditengah-tengah perbankan konvensional 

bertujuan untuk menawarkan sistem alternatif umat Islam di Indonesia yang ingin 

terbebas dari unsur riba. Menurut para pakar ekonom muslim setidaknya ada dua 

alasan utama mengenai berdirinya bank syariah di Indonesia, yaitu: (1). Adanya 

bahwa pandangan bunga bank yang terdapat pada bank konvensional merupakan 

sesuatu yang haram karena termasuk dalam kategori riba, (2). Dari aspek 
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ekonomi, penyerahan risiko usaha pada salah satu pihak dinilai melanggar norma 

keadilan dan dinilai mampu memperkaya segelintir orang. Hal itu tidak sejalan 

dengan prinsip Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang 

haramnya seseorang hamba memakan riba dan mementingkan diri sendiri. 

Perbankan syariah hadir untuk memberikan kemudahan kepada 

masyarakat terkait dengan sistem pinjaman dana yang tidak menggunakan 

prosentase bunga bank ketika melakukan pengembalian. Dalam beberapa tahun 

terakhir, masyarakat Indonesia sudah banyak yang menggunakan produk 

perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan, baik itu dalam 

bentuk simpanan maupun dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan sistem 

pembiayaan. Dengan bertambahnya jumlah kantor bank syariah di Indonesia 

disebabkan karena permintaan akan masyarakat yang terus bertambah dalam 

menggunakan produk bank syariah sehingga mengharuskan bank syariah 

memperbanyak jumlah kantornya. 

Perbankan syariah menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara terus 

menerus, baik dalam hal perbaikan sistem pelayanan, jenis produk, maupun 

lainnya. Hal ini berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

keputusan nasabah memilih bank syariah. Nasabah tentu memiliki alasan 

tersendiri ketika telah memutuskan  untuk menggunakan produk bank syariah 

yang dipilihnya. Namun setidaknya ada tiga faktor penting yang mempengaruhi 

nasabah dalam memilih keputusannya menggunakan bank syariah yaitu: (1) 

Kualitas pelayanan, (2) Sistem bagi hasil, (3) Biaya administrasi. 
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Selain perkembangan bank syariah di Indonesia baik itu Bank Umum 

Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), perkembangan 

lembaga keuangan syariah lain yang juga turut menunjukkan adanya 

perkembangan yang signifikan adalah perkembangan lembaga keuangan syariah 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha 

Mandiri Terpadu yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam adalah prinsip 

yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang 

didirikan untuk kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dari lapisan kelas ekonomi sedang 

hingga kelas ekonomi bawah. BMT ini beroperasi untuk menunjang kegiatan 

ekonomi pengusaha kecil untuk kegiatan ekonomi seperti menabung dan 

menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam menunjang kegiatan 

operasional lainnya selain untuk kegiatan menabung dan memberikan cicilan 

dalam bentuk pembiayaan untuk lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro, 

BMT juga menerima penyaluran zakat, infak, sedekah dan juga waqaf. Dengan 

demikian keberadaan BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai institusi 

yang bergerak dibidang investasi seperti menabung dan pembiayaan serta kegiatan 

penyaluran zakat, infak, sedekah dan juga waqaf. 

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam 

keputusannya menggunakan bank syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. Yulianti (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 
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motif religiusitas dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan 

masyarakat Aceh dalam menggunakan produk bank syariah. Penelitian itu hanya 

sebatas menggunakan dua variabel independen yaitu variabel motif religiusitas 

dan kualitas pelayanan. Abhimantra dkk (2013) dalam penelitiannya juga 

menunjukkan bahwa religiusitas, produk, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif meskipun tidak signifikan terhadap keputusan memilih menabung di Bank 

Syariah. Istiqomah (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel 

produk, tempat harga tidak berpengaruh positif signifikan dan variabel promosi 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan 

tabungan BSM. Cahyani dkk (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat 

menabung pada Bank BNI syariah di Kota Semarang. Penelitian kali ini 

menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Abhimantra dkk (2013) yaitu 

religiusitas serta adanya penambahan variabel independen lainnya yaitu variabel 

persepsi riba. Penelitian ini juga menggunakan variabel yang sama dengan 

penelitian Istiqomah (2015) yaitu marketing mix (produk, harga, tempat, dan 

promosi). Selain penambahan dua variabel persepsi riba dan marketing mix, 

penulis juga menambahkan variabel sistem bagi hasil (nisbah) sebagai variabel 

independennya. 

Perbedaan yang paling terlihat dari penelitian sebelumnya selain 

penambahan variabel adalah dengan perluasan objek yang di teliti. Jika pada 

penelitian yang di jadikan sebagai referensi penulis menggunakan objek nasabah 

bank syariah, maka penulis memperluas objek penelitiannya dari bank syariah 
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menjadi nasabah lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat bank 

syariah. Penulis menggunakan objek penelitian ini karena untuk mengetahui dan 

menguji secara empiris dari setiap lembaga keuangan syariah di mata masyarakat 

Yogyakarta (nasabah). Selain itu penulis ingin membandingkan antar lembaga 

keuangan syariah yang ada di D.I. Yogyakarta sudah sejauh dan sebaik mana 

pelayanan lembaga keuangan syariah di mata masyarakat Yogyakarta diukur 

dengan kepuasan nasabah dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 

Penulis mengambil studi empiris pada nasabah Bank Umum Syariah (BUS), Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) karena 

lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga yang paling banyak menjadi 

konsumsi masyarakat Yogyakarta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan 

dengan transaksi keuangan.  Selain itu ketiga lembaga tersebut sudah menjadi 

cerminan bagi lembaga keuangan syariah lain yang tidak di teliti oleh penulis. 

Objek penelitiannya adalah masyarakat Yogyakarta yang telah 

menggunakan produk bank syariah baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun lembaga keuangan syariah mikro 

yakni Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Penulis menambahkan tiga variabel tersebut 

karena memiliki beberapa alasan yaitu: Pertama, apakah religiusitas seseorang 

berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan lembaga keuangan 

syariah (BUS, BPRS, dan BMT). Variabel ini menarik untuk di teliti karena 

masyarakat bisa saja ketika memutuskan untuk menggunakan produk BUS, 

BPRS, maupun BMT tidak menggunakan aspek religiusitas dalam dirinya dan 

hanya melihat ke-tiga aspek diatas. Kedua, penulis menambahkan variabel lain 
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yaitu dengan adanya persepsi riba apakah memiliki pengaruh terhadap persepsi 

masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah (BUS, BPRS, dan 

BMT). Ketiga, Penulis menambahkan variabel marketing mix untuk mengetahui 

apakah produk, harga, tempat, dan promosi mempengaruhi keputusan nasabah 

(masyarakat Yogyakarta) dalam menggunakan bank syariah dan BMT. Terakhir, 

penulis menggunakan objek nasabah Yogyakarta karena Provinsi D.I. Yogyakarta 

merupakan provinsi yang cukup sempit namun memiliki kepadatan penduduk 

yang relatif tinggi dengan beragamnya BUS, BPRS, dan BMT yang tersebar di 

lima kabupaten/kota yang di juluki sebagai kota pelajar ini. Selain itu Provinsi 

D.I. Yogyakarta merupakan tempat berdirinya Organisasi Muhammadiyah yang 

menurut penulis mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, dan  memudahkan 

penulis dalam mencari sumber data nasabah sebagai objek penelitiannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengetahui bagaimana “Analisis Pengaruh Religiusitas, Persepsi Riba, 

Marketing Mix, Kualitas Pelayanan, dan Sistem Bagi Hasil Terhadap 

Keputusan Masyarakat Yogyakarta Menggunakan Lembaga Keuangan 

Syariah (Studi Empiris pada Nasabah Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil di Provinsi D.I. Yogyakarta)” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris: pengaruh 

religiusitas terhadap keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga 

keuangan syariah; pengaruh persepsi riba terhadap keputusan masyarakat 

Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah; pengaruh marketing mix 

terhadap keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan 
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syariah; pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan masyarakat Yogyakarta 

menggunakan lembaga keuangan syariah, dan pengaruh sistem bagi hasil terhadap 

keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah. 

B. Batasan Masalah 

Setiap lembaga keuangan seperti perbankan dalam mencapai tujuan tentu 

memiliki masalah yang kompleks. Dalam penelitian ini, penulis membatasi 

masalah pada sistem bagi hasil (nisbah), kualitas pelayanan dan faktor marketing 

mix terhadap keputusan nasabah menggunakan Bank Umum Syariah (BUS), Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).  Sedangkan 

masalah dari dalam diri yang ingin penulis teliti yaitu religiusitas setiap nasabah 

dan persepsi riba terhadap keputusan nasabah menggunakan BUS, BPRS dan 

BMT. Alasan memilih bank syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah karena 

provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang mempunyai luas wilayah yang 

cukup sempit namun memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Selain itu 

provinsi ini merupakan tempat berdirinya Organisasi Muhammadiyah sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap tingkat 

religiusitas yang tertanam dalam diri masyarakatnya dan memudahkan penulis 

dalam melakukan survey penelitian.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah  

sebagai berikut: 

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah? 

2. Apakah persepsi riba berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah? 

3. Apakah marketing mix berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan  lembaga keuangan 

syariah? 

5. Apakah sistem bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan 

syariah? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh religiusitas terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah. 
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2. Untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi riba terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh marketing mix terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan 

syariah. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem bagi hasil terhadap 

keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan 

syariah. 

  E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini sebagai metode pembelajaran yang digunakan untuk 

menambah tingkat pengetahuan dan informasi tentang dunia perbankan 

syariah serta pengalaman sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran 

kepada pihak Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
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(BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), khususnya bank BUS, BPRS dan 

BMT yang terdapat di Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja operasional 

dan pelayanan BUS, BPRS dan BMT agar tetap dapat bersaing dengan 

perbankan konvensional yang memiliki umur lebih tua daripada BUS, BPRS 

dan juga BMT. 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan 

strategi-strategi perbankan syariah baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

yaitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berkaitan dengan marketing mix 

(produk, tempat, harga, dan promosi) dan kualitas pelayanan yang maksimal 

guna menjaga loyalitas nasabah BUS, BPRS dan juga BMT. 

3. Manfaat Lanjutan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk 

mengembangkan penelitian di sektor keuangan jasa lainnya. 

4. Manfaat dalam Bidang Akuntansi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan referensi 

bagi mahasiswa Akuntansi yang memilih konsentrasi akuntansi syariah dalam 

penelitian yang akan dilakukanya.  

 

 


