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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1 KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1.1 Landasan Teori 

Dalam penelitian Yaya dan hilda 2015 “Promosi yang paling 

efektif di Indonesia adalah promosi words of mouth  (WOM) (dari 

mulut ke mulut). Dijelaskan bahwa WOM sangat cocok diterapkan di 

Indonesia karena konsumen di Indonesia memiliki attitude yang khas 

yaitu socializing yang kuat di lingkungannya berada (Irawan, 2007)”. 

 

1.1.1 Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun 

terakhir ini Alhamdulillah menunjukkan perkembangan 

yang relatif cepat, pesatnya pertumbuhan perbankan 

syariah diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip 

kehati-hatian di dalam mengelola usahanya, Peranan 

bank syariah menjadi sangat penting karena bank syariah 

mempunyai landasan etika agar kaum muslimin 

mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya 

berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah 
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Adapun yang dimaksud Bank Syariah menurut Sri Susilo 

(2000:110)  

“Bank syariah adalah Bank yang dalam aktifitasnya 

baik penghimpunan dana maupun dalam rangka 

penyaluran dananya memberikan dan menekankan 

imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi 

hasil” 

Adapun Bank Syariah menurut Veithzal (2007) dalam  

“Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan 

perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah” 

Sedangkan menurut Heri Sudarsono (2003) 

Mendefinisikan Bank Syariah sebagai berikut: 

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah” 

Dari definisi-definisi diatas akhirnya penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
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syariah dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana 

maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan 

dan menekankan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu 

jual beli dan bagi hasil. 

b. Tujuan Bank Syariah 

Tujuan Bank syariah menurut Sudarsono (2003:40) 

diantaranya sebagai berikut: 

 Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk 

bermuamalat secara islami khususnya muamalat 

yang berhubungan dengan perbankan. 

 Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang 

ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan 

melalui kegiatan investasi. 

 Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan 

jalan membuka peluang berusaha yang besar. 

 Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang 

ada pada umumnya merupakan program utama dari 

Negara-negara yang sedang berkembang. 

 Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. 

 Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam 

terhadap bank non syariah. 
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c. Fungsi dan Peran Bank Syariah 

Fungsi Bank syariah menurut Muhammad Syafi’i 

Antonio (2001:200) bahwa dalam paradigma islam, bank 

syariah memiliki fungsi sebagai berikut; 

 Manajemen investasi, menurut kontrak mudharabah 

bank (Mudharib) yang melaksanakan investasi dana 

dari pihak lain menerima persentase keuntungan 

hanya dalam kasus untung dalam terjadi kerugian 

sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana (shahibul 

maal) sedangkan bank tidak ikut menanggungnya. 

 Investasi, bank islam menginvestasikan dana yang 

ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan 

alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. 

 Jasa-jasa keuangan, bank islam dapat juga 

menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya 

berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak  

perwakilan atau penyewaan. 

 Jasa sosial, konsep perbankan islam mengharuskan 

bank islam melaksanakan jasa sosial yang sesuai 

dengan ajaran islam. 

Adapun Peranan Bank Islam menurut Muhammad 

(2005:15) adalah 
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1. Memurnikan operasional perbankan syariah 

sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. 

2. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam 

sehingga memperluas segmen dan pasar perbankan 

syariah. 

3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena 

bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia 

sangat dominan bagi kehidupan islam. 

d. Struktur Organisasi Bank Syariah 

            

1.1.2 Teori Bunga Dan Riba 

Yusuf Qardawi menyamakan suku bunga dengan riba. Ia 

menyatakan “bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah 

riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang 

disyaratkan atas pokok harta.” Ia menambahkan: “apa  yang  

diambil 

seseorang   tanpa   melalui   usaha  perdagangan  dan  tanpa 
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berpayah-payah sebagai tambahan atas  pokok  hartanya,  maka 

yang  demikian  itu  termasuk  riba.”  

Bunga menurut Maulana Muhammad Ali adalah tambahan 

pembayaran atas jumlah pokok pinjaman. Sedangkan menurut 

Al-Jurjani, bunga adalah: “kelebihan/ tambahan pembayaran 

tanpa ada ganti rugi/ imbalan yang disaratkan bagi salah seorang 

dari dua orang yang berakad (bertransaksi)”  

Muhammad Hatta membedakan antara bunga dengan riba. 

Ia menyatakan bahwa riba diberlakukan untuk kebutuhan 

konsumtif. Sedangkan bunga diberlakukan untuk kebutuhan 

produktif. Demikian pula istilah usury dan interest, bahwa usury 

adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui 

suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan 

interest  ialah bunga pinjaman yang relatif mudah (kecil). 

Namun dalam prakteknya, maulana Muhammad Ali menyatakan 

bahwa sukar untuk membedakan antara usury dan interest sebab 

pada hakekatnya kedua-duanya memberatkan bagi peminjam. 

Pengertian riba menurut Muhammad Syafi’i Antonio, (2000:10) 

Riba dari segi istilah sama dengan Ziyadah artinya 

tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis Riba berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok (Modal) secara bathil. 

Riba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis Menurut 

Muhammad Syafi’i Antonio, (2000:11) 
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Secara garis besar riba terbagi kepada dua bagian yaitu riba 

hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi 

lagi menjadi  Riba Qard dan Riba Jahiliah sedangkan riba jual 

beli terbagi menjadi Riba Fadhl dan Riba Nasiah. 

a. Riba Hutang Piutang 

a) Riba Qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan 

yang di isyaratkan terhadap yang berhutang  

b) Riba Jahiliah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya 

karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya 

pada waktu yang ditetapkan. 

b. Riba Jual Beli 

a) Riba Fadhl adalah pertukaran antara barang dengan barang 

sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan 

barang yang ditukarkan termasuk dalam jenis barang 

Ribawi. 

b) Riba Nasiah adalah penangguhan penyerahan atau 

penerimaan jenis jenis barang ribawi dengan jenis barang 

ribawi lainnya. 

1.1.3 Teori Minat  

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu 

untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu 

objek (Suryabrata, 1988 : 109 ). Sedangkan menurut Crow 

and Crow minat adalah pendorong yang menyebabkan 
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seseorang memberikan perhatian terhadap orang, sesuatu, 

atau aktivitas-aktivitas tertentu. (Killis, 1988 : 26 ) 

definisi Minat -  Berdasarkan pendapat Crow and 

Crow dapat diambil pengertian bahwa individu yang 

mempunyai minat terhadap belajar, maka akan terdorong 

untuk memberikan perhatian terhadap belajar tersebut. 

Karakteristik minat menurut Bimo Walgito: 

1. Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. 

2. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari 

suatu objek itu. 

3. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan 

keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang 

menjadi minatnya (1977 ; 4) 

Menurut pendapat diatas yang perlu diperhatikan adalah aspek 

terakhir yaitu unsur pengharapan menimbulkan keinginan 

untuk mendapatkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang 

menjadi minatnya. Ahli lain mengatakan bahwa minat sebagai 

sesuatu hasil pengalaman yang tumbuh pada individu dan 

dianggap bernilai oleh individu adalah kekuatan yang 

mendorong seseorang itu untuk berbuat sesuatu (Winarno 

Surachmad, 1980 : 90)   
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1.1.4 Teori Lokasi 

Menurut Weber (1929) “Teori Lokasi adalah suatu 

ilmu yang mengkhususkan analisanya pada penggunaan konsep 

space dalam analisa sosial-ekonomi. Teori lokasi industri 

adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan 

pola lokasi kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan 

industri dengan cara konsisten dan logis Teori lokasi seringkali 

dikatakan sebagai pondasi dan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam analisa ekonomi regional. Peranan teori lokasi dalam 

ilmu ekonomi regional sama halnya dengan teori mikro dan 

makro pada analisa tradisional. Dengan demikian analisa 

ekonomi regional tidak dapat dilakukan tanpa peralatan teori 

lokasi. Geografi Industri sebagai bagian dari Geografi ekonomi 

yang mempelajari lokasi industri, sedangkan faktor lokasi ini 

berkaitan dengan wilayah bahan mentah, pasaran, sumber 

suplai tenaga kerja, wilayah bahan bakar dan tenaga, jalur 

transportasi, kondisi wilayah, bahan bakar ( tenaga), buruh dan 

konsumen.” 

. 

Lokasi sebuah bank dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat seseorang untuk menabung atau menjadi 

nasabah, karena jarak tempuh antara tempat tinggal seseorang 

dengan bank dapat menjadi alasan seseorang mau menjadi 
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nasabah, dalam hal ini tidak hanya jarak antara rumah dan bank 

yang menjadi pertimbangan tapi jumlah kantor cabang atau 

ATM yang mudah diakses dimanapun nasabah membutuhkan, 

berbagai alternative yang bisa menjadi pertimbangan seseorang 

menjadi nasabah dalam hal lokasi diantaranya adalah: 

1) Jarak tempuh antara rumah dan bank. 

2) Letak mesin ATM yang strategis (ada dimana-

mana). 

3) Jumlah kantor cabang disetiap daerah yang mudah 

dijumpai. 

4) Dan, kemudahan akses  

Dalam penentuan lokasi berhubungan dengan keputusan yang 

dibuat oleh perusahaan mengenai dimana operasi dan stafnya 

akan ditempatkan, yang penting dalam lokasi adalah tipe dan 

tingkat interaksi yang terlibat (Huryati,2005). 

 

1.1.5 Teori Pelayanan 

Pelayanan merupakan  sebuah kegiatan yang dilakukan 

untuk memberikan atau memenuhi segala kebutuhan yang 

diperlukan. Pelayanan dalam dunia perbankan yaitu 

kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan 

nasabah untuk melakukan kegiatan keuangannya. Serta 
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untuk mengetahui apa saja produk dan keunggulan bank 

tersebut. 

Dalam kamus ekonomi Winardi (1991) dinyatakan 

bahwa “pelayanan adalah bentuk pemberian layanan yang 

diberikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang 

diproduksi maupun jasa yang ditawarkan”. Salah satu hal 

yang paling penting dalam suatu usaha adalah memberikan 

pelayanan yang maksimal, sehingga konsumen akan merasa 

puas jika pelayanan yang diberikan sangat baik.  

Sedangkan Menurut Assauri (1999) Pelayanan adalah 

bentuk pemberian yang diberikan oleh produsen baik 

terhadap pelayanan barang yang diproduksi maupun 

terhadap jasa yang ditawarkan guna memperoleh minat 

konsumen, dengan demikian pelayanan mempengaruhi 

minat konsumen terhadap suatu barang atau jasa dari pihak 

perusahaan yang menawarkan produk atau jasa. 

1.1.6 Teori Religius Stimuli 

Religius Stimuli yaitu pemahaman agama yang menjadikan 

seseorang menjatuhkan pilihan dalam sebuah kegiatan 

ekonomi, yang mana dengan pemahaman agama yang dimiliki 

seseorang menjadikan orang tersebut selektif dalam 

menentukan kegiatan ekonominya. Misalnya dengan bank 
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syariah maka bank tersebut diidentikkan hanya untuk umat 

muslim saja. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa religious stimuli 

merupakan kepatuhan terhadap agama, dalam hal ini 

seharusnya seluruh masyarakat di Indonesia memilih bank 

syariah, karena pada dasarnya banyak agama agama melarang 

atau mengharamkan riba seperti islam, nasrani, hindu, bahkan 

yahudi juga mengharmkan riba, yang kita tahu praktik riba 

sangat massif dilakukan di bank konvensional.  

Kurangnya sosiaisasi dan banyak orang yang enggan 

mempelajari tentang riba dalam agama, menyebabkan 

kurangnya pemahaman agama terhadap bahaya dan kejamnya 

riba bagi kehidupan manusia, hingga berpengaruh pada masih 

minimnya minat masyarakat pada bank syariah. 

1.1.7 Teori Reputasi 

Menurut KBBI reputasi adalah “perbuatan disebut sebagai 

sebab mendapat nama baik”, sehingga segala kegiatan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh bank syariah akan semakin 

menentukan baik atau buruknya reputasi bank syariah di mata 

masyarakat hingga dapat menarik minat atau justru 

menjauhkan minat menjadi nasabah bank syariah.  

Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, 

institusi atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu 
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singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk 

menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi 

pada dasarnya adalah nama baik yang dinilai dari pihak 

eksternal dan internal. Menurut Gaotsi dan Wilson (2001), 

reputasi adalah evaluasi semua stakeholder terhadap organisasi 

sepanjang waktu yang didasarkan atas pengalaman stakeholder 

tersebut dengan organisasi. Tujuan tertinggi dalam membangun 

reputasi yang kuat adalah karena reputasi merupakan efek dasar 

yang muncul sebagai faktor penting bagi keputusan khalayak 

tentang sikap dan perilakunya terkait keberadaan 

organisasi/produk 

Reputasi juga dapat dikatakan track record (rekam jejak), 

dalam hal ini sangatlah bergantung pada apa yang pernah 

dicapai dan sedang dilakukan oleh bank syariah, seperti mampu 

bertahannya bank syariah di Indonesia saat terjadinya krisis 

moneter tahun 1997-1998 dan krisis financial golabal pada 

tahun 2008 menjadi salah satu bukti rekam jejak yang baik 

yang pernah dicapai oleh bank syariah. 

1.1.8 Teori Profit Sharing 

Bagi hasil merupakan bagian dari laba yang dibagi sesuai 

dengan porsi presentase atas konribusi yang diberikan masing-

masing pihak, seperti pada bank syariah yaitu antara pihak 
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bank dan nasabah, prinsip bagi hasil ini akan saling 

menguntungkan masing-masing pihak. 

bagi hasil (profit sharing) adalah salah satu bentuk dari 

perekonomian Islam. Sistem perekonomian Islam merupakan 

masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus 

ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), 

yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 

35:65 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan 

didistribusikan sebesar 35% bagi pemilik dana (shahibul maal) 

dan 65% bagi pengelola dana (mudharib). Bagi Hasil adalah 

bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, 

dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar- 

kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha 

yang benar-benar terjadi,  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil 

merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Metode bagi 

hasil terdiri dari dua system: 

a) Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang 

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya 

pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat 

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga 

keuangan syariah. 
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b) Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang 

dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam 

sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan 

distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. 

1.1.9 Teori Promosi 

Promosi adalah usaha untuk memperkenalkan produk dan 

menarik perhatian nasabah agar tertarik menjadi nasabah bank 

syariah, dengan menunjukan kelebihan-kelebihan yang dimiliki 

bank syariah. 

Promosi berasal dari kata bahasa Inggris promote yang 

berarti “meningkatkan” atau “mengembangkan”. Pengertian 

tersebut jika digunakan dalam bidang penjualan berarti alat 

untuk meningkatkan omzet penjualan. Pengertian promosi 

dapat dipandang berbeda dalam hal produsen dan konsumen. 

Bagi produsen, promosi adalah kegiatan untuk 

menginformasikan produk atau jasa, membujuk konsumen 

untuk membeli serta mengingatkan para konsumen untuk tidak 

melupakan produk. Sementara bagi konsumen, pengertian 

promosi adalah komunikasi antara produsen dan konsumen. 

Kegiatan promosi adalah salah satu cara perusahaan 

(barang/jasa) untuk meningkatkan volume penjualan 

produknya. 
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Menurut Stanton (1993): Promosi adalah kegiatan 

memberikan informasi kepada konsumen, memengaruhi, dan 

menghimbau khalayak ramai. 

Pendapat lain dikatakan Saladin (2003): Promosi adalah 

salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, mengingatkan, dan 

membujuk konsumen tentang produk perusahaan. 

Lain halnya dengan Swastha (1991): Promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Dan menurut Zimmerer (2002): Promosi adalah segala 

macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk 

menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan 

untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa 

tersebut yang mencakup publisitas, penjualan perorangan dan 

periklanan. 

Dari beberapa pengertian promosi di atas, maka dapat kita 

simpulkan bahwa promosi merupakan kegiatan pemasaran dan 

penjualan dalam rangka menginformasikan dan mendorong 

permintaan terhadap produk, jasa, dan ide dari perusahaan 

dengan cara memengaruhi para konsumen agar mau membeli 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 



28 
 

1.1.10 Teori Campaigns 

Campaigns / kampanye / edukasi public merupakan cara 

untuk mempengaruhi opini individu dengan daya tarik 

komunikasi yang baik, sehingga dapat menarik minat seseorang 

akan suatu presepsi, seperti  presepsi masyarakat yang 

menganggap bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank 

konvensional dan hanya untuk masyarakat muslim saja, 

sehingga perlu diadakan edukasi publik yang  lebih intens agar 

presepsi masyarakat dapat berubah yang dari menganggap 

bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional dan 

hanya untuk masyarakat muslim saja, menjadi mengerti akan 

perbedaan bank syariah dan bank konvensional dan mengetahui 

bahwa bank syariah untuk semua umat. 

Campaigns pada prinsipnya merupakan suatu proses 

kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan 

secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek 

atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) 

mendefinisikan Campaigns sebagai “serangkaian tindakan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan 

efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan 

secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” (Venus, 

2004:7). 
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Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang 

diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling popular dan 

dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi (Grossberg, 

1998; Snyder, 2002; Klingemann & Rommele, 2002). Hal ini 

didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara 

tegas menyatakan bahwa Campaigns merupakan wujud 

tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi 

tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena 

praktik kampanye yang terjadi dilapangan. 

Beberapa definisi lain yang sejalan dengan batasan yang 

disampaikan Rogers dan Storey diantaranya sebagai berikut : 

1) Pfau dan Parrot (1993) 

“A campaigns is conscious, sustained and 

incremental process designed to be implemented over a 

specified period of time for the purpose of influencing a 

specified audience” (Kampanye adalah suatu proses yang 

dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang 

dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan). 

2) Leslie B. Snyder (Gudykunst & Mody, 2002) 

“A communication campaigns is an organized 

communication activity, directed at a particular audience, 

for a particular period of time, to achieve a particular 
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goal” (Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi 

yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, 

pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu). 

3)  Rajasundarman (1981) 

“A campaigns is acoordinated use of different 

methods of communication aimed at focusing attention on a 

particular problem and its solution over a period of time” 

(Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai 

metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi 

dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk 

mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut 

pemecahannya). 

Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka dapat 

disimpulkan Kampanye adalah sebuah tindakan doktet 

bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha 

kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok 

orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu 

proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, 

kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, 

penghambatan, pembelokan pecapaian. 

1.2 Hipotesis Penelitian 

1.2.1 Pengaruh lokasi terhadap minat nasabah muslim dan non 

muslim menjadi nasabah bank syariah 
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Lokasi usaha merupakan  tempat dilakukannya  kegiatan 

usaha  baik dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan dalam 

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi dari 

masing-masing badan maupun individu. Lokasi usaha biasanya 

dipilih karena posisinya strategis, karena akan mempermudah 

proses dalam memperkenalkan produk pada masyarakat luas 

yang tentunya  mempermudah untuk mencapai tujuan usaha. 

Hasil penelitian yang mendukung: (Iis Maryani, 2005)  

menunjukan bahwa Lokasi berpengaruh signifikan Positif 

terhadap Minat menabung di bank syariah 

H1 : Lokasi berpengaruh positif terhadap minat nasabah muslim 

dan non muslim menjadi nasabah bank syariah. 

1.2.2 Pengaruh pelayanan terhadap minat nasabah muslim dan 

non muslim menjadi nasabah bank syariah 

Pelayanan setiap bank akan sangat dirasakan oleh nasabah 

saat menabung dan bertransaksi di bank, karena pelayanan adalah 

hal yang langsung dirasakan oleh nasabah tanpa ada 

pemberitahuan dari orang lain pun nasabah bisa menilai sendiri 

bagai mana yang dirasakannya. Oleh karena itu semakin baik 

pelayanan di sebuah bank syariah maka akan semakin besar pula 

minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Hasil penelitian 

yang mendukung: (Iis Maryani, 2005)  menunjukan bahwa 
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Pelayan berpengaruh signifikan Positif terhadap minat menabung 

di bank syariah 

H2 : Pelayanan berpengaruh positif pada minat nasabah muslim 

dan non muslim menjadi nasabah bank syariah. 

1.2.3 Pengaruh Religius stimuli terhadap minat nasabah muslim 

dan non muslim menjadi nasabah bank syariah 

Ketika seorang telah memahami aturan agama mengenai 

system perekonomian seperti larangan riba dan sebagainya serta 

patuh terhadap peritah agama yang telah termaktub didalam kitab 

suci masing-masing agama maka sudah sewajarnya jika bank 

syariah menjadi pilihan setiap umat beragama. Hasil penelitian 

yang mendukung: Rahmawaty  menunjukan bahwa Religious 

Stimuli berpengaruh signifikan Positif terhadap minat menabung 

di bank syariah 

H3 : Religius Stimuli berpengaruh positif pada minat nasabah 

muslim dan non muslim menjadi nasabah bank syariah. 

1.2.4 Pengaruh reputasi terhadap minat nasabah muslim dan non 

muslim menjadi nasabah bank syariah 

Reputasi atau Track Record dari sebuah bank akan sangan 

mempengaruhi minat seserang untuk menabung, reputasi dapat 

dilihat dari seberapa baik bank dalam mengelola dana nasabah 

seperti pada laporan keuangannya, selain itu dari segi kepatuhan 

bank terhadap hukum yang berlaku dalam bank syariah tidak hanya 
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hukum yang termaktub dalam Undang Undang Dasar tapi juga 

hukum agama yang ada slam Al-qur’an. 

Nasabah dapat mempertimbangkan semakin baik reputasi 

bank dalam mengelola keuangan maka akan semakin menarik 

minat nasabah untuk mempercayakan uangnya untuk disimpan dan 

dikelola di bank tersebut, dan semakin sedikit pelanggaran hukum 

yang dilakukan bank maka semakin besar pula minat nasabah 

untuk menabung di bank syariah. Hasil penelitian yang 

mendukung: (Maryani, 2005)  menunjukan bahwa Reputasi 

berpengaruh signifikan Positif terhadap minat menabung di bank 

syariah 

H4 : Reputasi berpengaruh positif pada minat nasabah muslim dan 

non muslim menjadi nasabah bank syariah. 

1.2.5 Pengaruh Profit sharing terhadap minat nasabah muslim dan 

non muslim menjadi nasabah bank syariah 

Profit Sharing sangat terkait dengan kemampuan bank dalam 

mengelolah keuangan untuk mendapat keuntungan, bagi non 

muslim di London mereka berpendapat bahwa Profit Sharing 

merupakan hal yang logis karena nasabah akan mendapat 

keuntungan dari bank jika bank medapat keuntungan juga. Jadi, 

logikanya semakin baik bank mengelola keuangan maka semakin 

besar keuntungan yang diperoleh bank, semakin besar keuntungan 

yang diperoleh bank maka semakin besar Profit Sharing yang 
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dibagikan, dan semakin besar Profit Sharing yang dibagikan maka 

semakin besar pula minat nasabah untuk menabung di bank 

syariah. Hasil penelitian yang mendukung: (Nedy, 2004)  

menunjukan bahwa Profit Sharing berpengaruh signifikan Positif 

terhadap minat menabung di bank syariah 

H5 : Profit Sharing berpengaruh positif pada minat nasabah muslim 

dan non muslim menjadi nasabah bank syariah. 

1.2.6 Pengaruh promosi terhadap minat nasabah muslim dan non 

muslim menjadi nasabah bank syariah 

Promosi merupakan cara untuk memperkenalkan produk 

pada masyarakat luas, dengan memberikan informasi tentang 

keungulan-keunggulan dari produk yang diperkenalkan dan 

dikemas dengan menarik untuk mengubah presepsi atau opini 

seseorang pada produk yang dipromosikan agar memiliki produk 

tersebut, promosi dapat dilakukan dengan berbagai media yaitu 

visual, audio, dan audio visual. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semakin menarik dan informatif promosi yang 

dibuat maka semakin menarik minat nasabah untuk menabung di 

bank syariah. Hasil penelitian yang mendukung: (Irawan, 2007)  

menunjukan bahwa Promosi berpengaruh signifikan Positif 

terhadap minat nasabah menabung di bank syariah 

H5 : Promosi berpengaruh positif pada minat nasabah muslim dan 

non muslim menjadi nasabah bank syariah. 
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1.2.7 Pengaruh Campaign terhadap minat nasabah muslim dan 

non muslim menjadi nasabah bank syariah 

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai 

“serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan 

untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak 

yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” 

(Venus, 2004:7) 

Campaign atau kampanye pada dasarnya sebuah cara untuk 

mengajak dan menggiring opini banyak orang dengan menjelaskan 

kelebihan-kelebihan bank syariah secara langsung kepada 

masyarakat dan memberi kesempatan pada masyarakat untuk 

mengetahui lebih dalam akan produk-produk yang dimiliki bank 

syariah dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk 

menanyakan apa yang belum dimengerti tentang bank syariah 

sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih lengkap dan 

detail, untuk itu semakin gencar Campaign mengenai bank syariah 

dilakukan   maka akan semakin besar minat nasabah untuk 

menabung di bank syariah. Hasil penelitian yang mendukung: 

(Setianti, 2007)  menunjukan bahwa campaign berpengaruh 

signifikan Positif terhadap minat menabung di bank syariah 

 

H5 : Campaign berpengaruh positif pada minat nasabah muslim 

dan non muslim menjadi nasabah bank syariah. 
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1.3 Kerangka Berfikir Peneltian 
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