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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan 

ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional melalui UU No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan yang telah dirubah dalam UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 23 

Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 21 

Tahun 2008  tentang bank syariah. Tentu dengan adanya dukungan regulasi dari 

pemerintah  ini memberikan peluang bagi beroperasinya bank dengan sistem 

syariah. Dalam kata pengantar buku “Jejak-Jejak Ekonomi Syariah” oleh M. 

Luthfi Hamidi, Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatakan: 

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem 

perbankan sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon positif dari pemerintah 

yang antara lain melalui dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan 

yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut dual banking system, 

yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah baik yang 

murni syariah maupun unit syariah dari bank konvensional dan lembaga non-

bank dengan sistem syariah perkembangan tersebut tetap didominasi oleh  unit 

usaha syariah.1 

Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar dari perbankan Islam 

ialah menyediakan fasilas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-

instrumen keuangan (financial instruments) yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Handbook of Islamic Banking, 

bank Islam berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang 

aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara Islam. 

                                                           
1 M. Luthfi Hamidi,  Jejak-jejak  Ekonomi Syariah  (Jakarta: Senayan  Abadi  Publishing, 

2003), h. 01.  
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Dikemukakan dalam buku itu, perbankan Islam bukan ditujukan terutama untuk 

memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang 

berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio-

ekonomis bagi orang-orang muslim.2  

Menurut M. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul Towards a Just 

Monetary system, mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial 

dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan Islam 

harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan 

ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus 

dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank 

Islam tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan 

konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki pencegah untuk menangani 

masalah ini. Tujuan dari pembiayaan  perbankan Islam adalah agar pembiayaan 

mudharabah dan syirkah tersedia dalam jumlah yang wajar bagi sebanyak-

banyaknya pengusaha.3  

Menurut Yupitri dan Sari, perbankan syariah adalah alternatif dari sistem 

perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil 

(moneter based economy), karena itu perbankan syariah memerlukan pengaturan 

yang khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung berbagai kepentingan 

tidak saja untuk umat Islam, tetapi juga non Muslim. 4 

Lembaga perbankan syariah khususnya Bank BRI Syariah, tumbuh 

dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah 

                                                           
2 Ibid  
3 Sjahdeini Sutan Remy,  Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia (Jakarta:  PT Pustaka Utama Grafiti, 1998), h. 21-22. 
4 Yupitri dan Raina Linda Sari, “ Analisis Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Non Muslim 

Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 1No. 1, 

Desember 2012. 
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menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan.5 

Bank BRI Syariah jika ditinjau dari segi operasional dan produknya, 

sangat menekankan  pada prinsip-prinsip Islam yang berpedoman pada al-Quran 

dan al-Hadist. Yang menarik, meskipun BRI Syariah menjalankan prinsip-prinsip 

syariah Islam namun Bank BRI Syariah diminati oleh nasabah non muslim. 

 Berdasarkan data pada bulan Juni 2018, populasi jumlah nasabah Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Kendari berdasarkan produk yang diminati oleh 

nasabah non muslim adalah : 2.347 (Giro IB), 10.571 (Tabungan Faedah IB) dan 

2.574 (Deposito IB) priode 2013-2018.6  

 Bank syariah memang berlaku secara universal akan tetapi dengan 

adanya nasabah non muslim dalam Bank BRI Syariah menimbulkan berbagai 

macam pertanyaan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji nasabah non muslim tersebut. Apakah keberadaan nasabah non muslim 

dalam Bank BRI Syariah dikarenakan kurangnya minat nasabah muslim itu 

sendiri sehingga pemasaran produk Bank BRI Syariah  meluas terhadap non 

muslim, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya minat non 

muslim tersebut sehingga berpartisipasi dalam Bank BRI Syariah, dan bagaimana 

sikap nasabah non muslim tersebut di Bank BRI Syariah.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

menganalisisnya sebagai bahan penelitian penulis dengan judul: 

                                                           
5 Dilihat http://brisyariah.co.id. 
6 Qudrah, FRO, Wawanvara, 15 Juli 2018 di BRI Syariah KC Kendari 
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“Minat Dan Kepuasan Nasabah Non Muslim Terhadap Perbankan Syariah 

(Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari)”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengukur atau menilai minat dan 

kepuasan nasabah non muslim pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari 

melalui  indikator-indikator minat dan kepuasan nasabah. Minat dan kepuasan 

nasabah non muslim memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Adapun 

indikator minat nasabah menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong adalah 

persepsi, promosi, produk, bagi hasil dan lokasi. Sedangkan indikator kepuasan 

nasabah non muslim menurut  Gerrad, Naser dan Haron  adalah motifasi 

nasabah, reputasi bank dan fasilitas bank.  

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa non muslim berminat menjadi nasabah Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Kendari? 

2. Bagaimana kepuasan nasabah non muslim pada Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui minat non muslim menjadi nasabah Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Kendari. 
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2. Untuk mengetahui kepuasan nasabah non muslim pada Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Kendari. 

E. Manfaat penelitian 

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Sebagai referensi bagi para pembaca dan mengaktualisasikan konsep 

yang  ada dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain 

dalam mengembangkan materi dari pembahasan penelitian ini kearah 

yang lebih sempurna. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku 

intelektual muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan 

pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka 

memperkaya khasanah IAIN Kendari. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga perbankan  dan 

masyarakat muslim khususnya tentang pentingnya sebuah 

lembaga perbankan Syariah. 

3. Bagi penulis, hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan melalui penerapan teori yang telah didapat di 

kuliah pada dunia nyata. 
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4. Bagi bank syariah, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan 

masukan dalam membuat keputusan mengenai minat dan kepuasan 

nasabah non muslim terhadap lembaga perbankan syariah, baik dalam 

ruang lingkup sosial ekonomi maupun untuk perbankan syariah itu 

sendiri. 

5. Bagi kalangan akademis, dengan adanya penelitian ini dihrapkan 

dapat berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan atas ilmu 

yang diperoleh di bangku kuliah. 

F. Definisi operasional 

1. Minat nasabah adalah kesadaran akan kebutuhan produk perbankan serta  

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap suatu produk.7 Minat yang dimaksud adalah minat non muslim 

sebelum menjadi  nasabah Bank BRI Syariah dan setelah menjadi nasabah 

Bank BRI Syariah. Untuk mengetahui minat non muslim tersebut, perlu 

dilakukan beberapa pendekatan dengan menggunakan beberapa indikator-

indikator dalam penelitian yang meliputi: persepsi, promosi, produk, bagi 

hasil dan lokasi. 

2. Kepuasan adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa 

dalam objek, ide, situasi atau nilai. Kepuasan merupakan kecenderungan 

                                                           
7 Aina Mulyana, “Hubungan Antara Persepsi, Minat dan Sikap Siswa Dengan Hasil Belajar 

Siswa Dalam Pembelajaran PKN”. Jurnal Dikbud. Vol. 19. Tahun 2013. 
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untuk berprilaku dengan cara-cara tertentu terhadap suatu objek.8 Kepuasan 

nasabah diawali dengan proses ketika seseorang berhubungan dengan 

lembaga perbankan yang berkaitan dengan pencarian, pemilihan, penggunaan 

serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. Dalam lembaga perbankan, tidak pernah terlepas dari pelayanan, 

produk, profit, fasilitas dan keamanan dana. Serta dalam lembaga perbankan 

terdapat aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui kepuasan 

nasabah non muslim di BRI Syariah dalam rangka memenuhi kebutuhannya, 

maka diperlukan analisis tentang sikap dan kepuasan nasabah non muslim 

tersebut melalui beberapa pendekatan yaitu motivasi nasabah, reputasi bank 

dan fasilitas bank. 

3. Nasabah non muslim adalah orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan 

selain Islam. Sedangkan nasabah non muslim adalah orang yang memiliki 

keyakinan dan kepercayaan  diluar Islam akan tetapi menggunakan produk-

produk bank Islam. Nasabah non muslim yang dimaksud adalah nasabah 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari.  

4. Bank BRI Syariah adalah sebuah lembaga perbankan yang menawarkan 

produk-produk barang dan jasa dengan menerapkan prinsip syariah.9 Dengan 

beragamnya produk-produk yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah, maka 

                                                           
8 Dilihat online https://dosenpsikologi.com/pengertian-sikap-menurut-para-ahli. diakses 26 

September 2018 pukul 09.41. 

 
9 Dilihat https://brisyariah.co.id. 
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diperlukan promosi dan sosialisasi produk kepada masyarakat luas. Penulis 

tertarik untuk menganalisis target pasar dari Bank BRI Syariah khususnya 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari dengan metode-metode yang 

digunakan oleh pihak marketing. Sehingga menarik minat masyarakat untuk 

menggunakan produk yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah terkhusus 

kepada masyarakat non muslim. 


