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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain yang 

relevan dengan penelitian penulis, yang berkaitan dengan “Minat dan Kepuasan 

Nasabah Non Muslim Terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Kendari)” dalam penelitian terdahulu digunakan untuk 

membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian ini. 

Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini  adalah sebagai 

berikut : 

1. Evi Yupitri dan Raina Linda Sari, Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Non Muslim Menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Di 

Medan. Variabel penelitian ini menggunakan instrument pemilihan nasabah 

non muslim Bank Syariah Mandiri yang diteliti melalui fasilitas pelayanan, 

promosi dan produk. Data-data dari variabel ini diungkap menggunakan 

kuesioner sebanyak 12 pertanyaan dan 50 responden. Gambaran dari masing-

masing variabel nasabah tersebut dapat dilakukan dengan analisis deskriptif 

presentase. Dari hasil penelitian tentang pengaruh fasilitas, promosi dan 

produk Bank Syariah Mandiri, maka dapat diketahui beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitian ini yaitu : Variabel fasilitas (X1) memiliki pengaruh yang 

sedang yaitu 0,469 terhadap  nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di 

Bank Syariah Mandiri. Variabel promosi (X2) pengaruh yang kuat yaitu 0,730 

terhadap nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah 

Mandiri. Variabel produk (X3) memiliki pengaruh yang kuat yaitu 0,529 
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terhadap nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah 

Mandiri.1 

Penelitin tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis 

di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari, namun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitin ini berbeda yaitu metode analisis deskriptif dengan 

jumlah sampel dan populasi yang berbeda. 

2. Sitti Sarah, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim 

Menjadi Nasabah Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara. Dari hasil 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah non 

muslim menjadi nasabah Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara dapat di ambil 

kesimpulan yaitu : 

a. Dari 21 variabel yan diteliti, variabel yang dapat mempengaruhi minat non 

muslim menjadi nasabah Bank BCA Syariah dapat di ringkas menjadi 6 

faktor yaitu:  

1) Faktor bagi hasil, terdiri dari variabel nisbah bagi hasil 

menguntungkan, bagi hasil transparan, konsisten menentukan margin, 

kejelasan besarnya bagi hasil, dan bagi hasil sesuai kesepakatan. 

2) Faktor promosi, terdiri dari variabel pentingnya melakukan publikasi 

dari mulut ke mulut, pentingnya kejelasan produk, banyaknya 

keuntungan yang di dapat, pentingnya penerbitan iklan agar menarik, 

dan mempromosikan kepada orang lain.  

3) Faktor produk, terdiri dari variabel produk sesuai dengan kesepakatan, 

produk yang ditawarkan tidak menyulitkan, produk beragam dan 

menarik.  

                                                           
1 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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4) Faktor persepsi, terdiri dari variabel Bank BCA Syariah salah satu 

bank yang memperoleh kepercayaan, dan memilih karena produknya 

menguntungkan.  

5) Faktor lokasi, terdiri dari variabel lokasi Bank BCA Syariah strategis.  

6) Faktor minat, terdiri dari saya tertarik akan produk Bank BCA Syariah. 

b. Keenam faktor yang mempengaruhi minat nasabah non muslim menjadi 

nasabah Bank BCA Syariah memiliki nilai korelasi cukup karena diatas 

angka 0,5; kecuali variabel produk-produk di Bank BCA Syariah beragam, 

menarik, dan inovatif mempunyai nilai 0,440 dan variabel saya akan 

mengajak serta mempromosikan kepada orang lain untuk menjadi nasabah 

Bank BCA Syariah mempunyai nilai 0,436. 

c. Dari keenam faktor yang terbentuk di atas, faktor yang paling dominan 

nisbah bagi hasil yang diberikan Bank BCA Syariah menguntungkan 

adalah faktor bagi hasil karena nilai korelasinya yang paling tinggi yaitu 

0,899.2 

Penelitian tersebut sangat relevan dengan penelitian ini, penulis 

menggunakan indikator penelitian yang sama namun mengkaji diobyek yang 

berbeda serta dengan populasi, sampel, narasumber dan lokasi yang berbeda 

pula. 

3. Bari’ah, Zaenal Abidin dan Harlina Nurtjahjanti, Hubungan Antara Kualitas 

Layanan Bank Dengan Minat Menabung Nasabah PT BRI Kantor Cabang 

Ungaran. Hasil analisis regresi sederhana menghasilkan koefisien korelasi 

sebesar 0,846 dengan tingkat signifikansi p=0,000 (p<0,05). Hasil tersebut  

menunjukkan R Square sebesar 0,715 artinya kualitas layanan memiliki 

sumbangan efektif sebesar 71,5% terhadap minat menabung nasabah PT. BRI 

                                                           
2 Siti Sarah, Skripsi : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Menjadi 

Nasabah Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 
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Kantor Cabang Ungaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

konsistensi variabel minat menabung nasabah dapat diprediksi oleh variabel 

kualitas layanan sebesar 71,5% dan sisanya 28,5% ditentukan oleh faktor-

faktor lain seperti area operasional bank, suku bunga, hadiah, biaya 

administrasi, teknologi yang dimiliki dan besarnya pendapatan nasabah. 

Sedangkan variabel yang dikontrol adalah usia, jenis pekerjaan dan lama 

menjadi nasabah PT. BRI Kantor Cabang Ungaran. Besarnya  sumbangan 

kualitas layanan terhadap minat menabung nasabah cukup beralasan, karena 

manusia tidak hanya mengutarakan unsur kuantitas melainkan juga unsur 

kualitas dari suatu produk. Jadi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara kualitas layanan dengan minat menabung nasabah PT. BRI Kantor 

Cabang Ungaran. Semakin baik kualitas layanan, maka semakin tinggi minat 

menabung nasabah. Sebaliknya, semakin buruk kualitas layanan, maka 

semakin rendah pula minat menabung nasabah.3 

Penelitian tersebut sangat mendukung dalam menganalisis kepuasan 

nasabah non muslim di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari. Apakah 

kepuasan nasabah non muslim di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari 

dipengaruhi oleh kualitas layanan ataukah ada faktor-faktor pendukung lain 

yang lebih signifikan. Oleh sebab itu, penelitian ini dianggap relevan dengan 

penelitiaan tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
3 Dilihat On Line https://www.scribd.com/doc/50575545/Jurnal-minat-dan-nasabah. diakses 

16 Februari 2018 pukul 06.36. 
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B.  Kerangka Teori 

1. Minat Nasabah 

a. Pengertian Minat Nasabah 

Minat adalah keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya 

dan kepribadian seseorang.4 Minat adalah suatu kecendrungan  untuk 

memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktifitas 

atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai rasa senang.5 

 

Minat merupakan aspek kejiwaan yang mewarnai sikap dalam perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa 

tertarik terhadap sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan konsumen-

konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi barang ataaupun 

jasa. Dengan demikian pengertian minat nasabah menurut Schifman dan 

Kanuk (2008) yaitu “pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, 

pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan 

minat beli konsumen”. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran 

dan faktor sosial budaya. 

Menurut Swastha dan Irawan (2001) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila 

seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal 

itu akan memperkuat minat membeli.6 

 

                                                           
4 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2011),   

h. 18 
5 Abdul Rachman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab,  Psikologi Suatu Pengantar (Dalam 

Perspektif Islam), (Jakarta: Kencana, 2004),  h. 263 
6 Dilihat On Line http://eqkawamasi.blogspot.co.id/2012/11/studi-tentang-minat-nasabah-

dalam. html/ diakses 12 Februari 2018 
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Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa 

yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan 

memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu 

berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai 

kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang 

bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal 

berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam kordinasi yang 

harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya (Sukanto, 1985). 

Super dan Crites (Lidyawatie, 2008) menjelaskn bahwa ada beberapa 

faktor faktor yang mempengaruhi minat nasabah, yaitu: perbedaan pekerjaan, 

perbedaan sosial ekonomi, perbedaan hobi atau kegemaran, perbedaan jenis 

kelamin, dan perbedaan usia.7 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Minat Nasabah 

Berdasarkan penelitian Sitti Sarah (2017), faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah untuk menjadi nasabah di Bank Syariah 

adalah:8 

1) Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi merupakan proses dimana individu mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan kesan yang diterima oleh pancaindra (melihat, 

                                                           
7 Ibid 
8 Siti Sarah, Skripsi : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Menjadi 

Nasabah Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 
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mendengar, membau, merasa dan meraba) untuk arti pada lingkungannya. 

Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, 

termasuk sadar akan diri kita sendiri. 9 

Persepsi merupakan suatu hal penting untuk melihat citra dan 

reputasi suatu perusahaan atau lembaga perbankan syariah, persepsi juga 

sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya sebuah minat. Minat tersebut 

dapat dibentuk atau dihasilkan dari komunikasi pemasaran yang efektif 

dan strategis. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda, 

sehingga perlu untuk di analisis setiap nasabah non muslim untuk 

mengetahui persepsi mereka terhadap lembaga perbankan syariah 

khususnya nasabah non muslim Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Kendari. 

2) Promosi 

Menurut Indriyo Gitosudarmo promosi merupakan kegiatan yang 

ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi 

kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.10 

Promosi adalah sistem ekonomi syariah yang harus memperhatikan nilai-

nilai kejujuran dan menjauhi penipuan. Media atau saran yang digunakan 

harus sesuai dengan prinsip syariah.11  

Faktor promosi merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap lahirnya sebuah minat, karena dalam kegiatan 

promosi produk yang ditawarkan harus jelas dan menarik, dan tentunya 

                                                           
9 Adi Mappiare,  Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan, (Surabaya: 

Usana Offest printing, 1994), h. 275 
10 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Mnajemen Pemasaran, (Jakarta PT . INDEKS, 2007), 

Edisi 12 Jilid 2, h. 244 
11 Abdul Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, (Jakarta : PT Grasindo, 2007), h. 62 
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harus mampu mempengaruhi calon nasabah untuk menggunakan produk 

bank syariah yang ditawarkan tersebut. 

3) Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan. Pengertian produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada sebuah pasar agar dapat diperhatikan, diminta, 

dipakai atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau 

kebutuhan.12 

Produk perbankan syariah tidak hanya diminati oleh umat Islam 

saja, melainkan ada segelintir dan sekelompok non Islam yang tertarik 

dengan produk bank syariah. Fenomena ini meberikan informasi bahwa 

produk bank syariah mampu memenuhi dan melengkapi kebutuhan non 

muslim yang belum bisa diberikan oleh bank konvensional.  

4) Bagi hasil 

Bagi hasil (profit sharing) adalah merupakan suatu sistem yang 

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (sahibul 

maal) dengan pengelola dana (mudharib).13 Pembagian hasil usaha ini 

dapat terjadi antara bank (mudharib) dengan penyimpan dana (sahibul 

maal), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana. 

 

Nisbah bagi hasil merupakan nisbah dimana para nasabah 

mendapatkan hak atas laba yang disisikan kepada simpanan mereka, 

simpanan masing-masing digunakan oleh bank dengan menguntungkan. 

Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam 

                                                           
12 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Mnajemen Pemasaran, (Jakarta PT . INDEKS, 2007), 

Edisi 12 Jilid 2. 
13 Muhammad, lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta : UI Press, 

2014), Cetakan ke 3, h, 52 
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perbankan syariah dalam menentukan porsi yang di dapat masing-masing 

pihak.14 

5) Lokasi  

Lokasi usaha adalah tempat dan perusahaan melakukan kerja. 

Desain teori usaha secara sederhana berbunyi “tempatkanlah pada titik 

geografis yang paling banyak memberikan kesempatan perusahaan di 

dalam usaha untuk mencapai tujuannya” pendapat lain mengatakan 

bahwa lokasi usaha adalah tempat dimana perusahaan melakukan 

aktivitasnya.15 

Menurut Kasir, lokasi bank adalah tempat dimana diperjual 

belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan. 

Penentuan lokasi suatu cabang merupakan salah satu kebijakan yang 

sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat 

memudahkan nasabah dalam berurusan dengan baik.16 

 

2. Kepuasan Nasabah  

a. Pengertian Kepuasan Nasabah  

Kepuasan konsumen menurut Richard Gerson adalah “persepsi 

pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui”.17 Sedangkan 

kepuasan konsumen menurut Kotler dan Armstong mengungkapkan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah “tingkatan dimana kinerja anggapan produk sesuai 

dengan ekspektasi pembeli”.18 Selanjutnya Kotler menjelaskan bahwa 

                                                           
14 Siti Sarah, Skripsi : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Menjadi 

Nasabah Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 

 
15 Ibid. , h. 34 
16 Ibid. , h. 34 
17 Richard Gerson, Mengukur Kepuasan Pelanggan:Panduan Menciptakan Pelayanan 

Bermutu(Jakarta: Penerbit PPM. 2002), h.3 
18 Phillip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Keduabelas, 

Jilid1(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.16 
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Kepuasan adalah perasaan seseorang tentang kesenangan atau kekecewaan 

yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan dengan 

harapannya. Hal tersebut dapat terbentuk dari motivasi, harapan, pelayanan, 

produk, fasilitas maupun dari segi reputasi.  

Menurut J.F. Engel dalam Basu Swastha dan Hani Handoko definisi 

perilaku konsumen sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan serta 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.19 

Perilaku konsumen menurut Loudon dan Della Bitta (1993) 

adalah:“Consumer behavior may be defined as the decision process and 

physical activity individuals engage in when evaluating, acquiring, using, or 

disposing of goods and services”. Dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah 

proses pengambilan keputusan dalam kegiatan fisik individu yang melibatkan 

individu tersebut dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau 

mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa.20 

Menurut Ebert dan Griffin (1995) consumer behavior dijelaskan 

sebagai:“the various facets of the decision of the decision process by which 

customers come to purchase and consume a product”. Dapat dijelaskan 

sebagai upaya konsumen untuk membuat keputusan tentang suatu produk 

yang dibeli dan dikonsumsi.21 

Secara berkesimpulan, kepuasan konsumen diawali dengan sikap dan 

langkah awal dalam mengambil tindakan-tindakan yang terlibat secara 

langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan mengabaikan 

suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan-tindakan tersebut. 

                                                           
19 https://jasrifirdaus.blogspot.com/2013/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html. 

diakses 12 Februari 2018 
20 Ibid 
21 Ibid 
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b. Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kepuasan Nasabah 

1) Motivasi Nasabah 

Menurut Suprapti (2010:49) motivasi merupakan sebuah kekuatan 

pendorong dalam diri yang mekasa untuk bertindak. Kekuatan 

pendorong tersebut dihasilkan dari keadaan yang menekan, yang terjadi 

akibat kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Sumarwan 

(2004:35) menyatakan rangsangan akan menyebabkan tibulnya 

kebutuhan yang bisa berasal dari dalam diri akibat adanya kesenjangan 

antara yang dirasakan dengan apa yang seharusnya dirasakan. 22 

 

Motivasi nasabah dalam menggunakan produk bank syariah 

dikarenakan adanya sebuah faktor yang mendorong, hal ini dapat 

disebabkan karena nasabah tersebut  kurang dalam mendapatkan 

keuntungan finansial di  bank konvensional maupun dikarenakan 

kualitas pelayanan yang kurang memuaskan di bank konvensional. 

Menurut Haron dan Norafifah (2000) dalam penelitian nya di Malaysia 

menemukan hubungan positif antara simpanan yang ada di bank syariah 

dan tingkat keuntungannya. Secara ringkas, riset tersebut menyimpulkan 

bahwa faktor yang mendorong nasabah menyimpan uangnya di bank 

syariah adalah motivasi mencari keuntungan atau faktor ekonomis.23 

2) Reputasi Bank 

Reputasi atau citra didefinisikan sebagai a picture of mind, yaitu 

suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang.Citra dapat berubah 

menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung 

oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Bill 

Canton mengatakan bahwa reputasi adalah kesan, perasaan, gambaran 

                                                           
22Dilihat OnLine https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/.../3695 di akses 12 

Februari 2018 
23 Ibid. 
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dari publik terhadap perusahaan: kesan yang dengan sengaja diciptakan 

dari suatu objek, orang atau organisasi. 24 

Menurut Afdal, dalam jurnal Roy Martin Tarigan reputasi 

perusahan adalah asset yang tidak nyata. Keadaan reputasi akan 

tergantung kepada apa yang dilakukan perusahaan sebagai entitas.25 

Reputasi sebuah bank dikatakan baik jika apa yang diharapkan 

oleh seorang nasabah sesuai dengan apa yang didapatkan di bank 

tersebut. Nasabah lebih memilih menggunakan produk layanan jasa dari 

bank syariah dikarenakan bank syariah menjanjikan margin yang cukup 

menggiurkan; dengan adanya asumsi tersebut dari penelitian-penelitian 

terdahulu, apa bila bank syariah mampu memberikan keuntungan yang 

lebih kepada nasabahnya sesuai dengan apa yang diharapkan maka 

reputasi bank syariah akan meningkat dimata nasabahnya. 

3) Fasilitas Bank 

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan 

pelaksanaan fungsi, fasilitas merupakan komponen individual dari 

penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah 

kualitas dan model jasa, fasilitas juga adalah alat untuk membedakan 

program lembaga yang satu dengan pesaing yang lainnya.26 

Fasilitas bank adalah perangkat-perangkat pendukung atau 

penunjang dari produk-produk bank yang dapat membantu dan 

mempermudah bank dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah, 

fasilitas bank tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik. Fasilitas 

                                                           
24 Dilihat https://id.wikipedia.org/wiki/Reputasi// diakses 14 Februari 2018 
25 Roy Martin Tarigan, Pengaruh Citra Merk dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan 

Pembelian, (Jurnal Program Studi Strata -1 Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2014). 
26 Hani Handoko, Dasar-dasar Manajemen Produksi Dan Operasi, BPFE Yogyakarta, 2013, 

h. 101. 
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tersebut bertujuan untuk menunjang bank dalam meberikan pelayanan 

yang optimal. 

3. Syariah dan Ruang Lingkupnya 

Syariah menurut Mohammad Daud Ali (1998:46) “yang dimaksud 

dengan syariat atau syariah, secara harfiah adalah jalan kesumber (mata) air 

yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat memuat 

ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa perintah 

maupun larangan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. 

Ruang lingkup syariah mencakup seluruh ajaran Islam, baik yang 

berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan diantaranya termasuk muamalah.  

Menurut Munawir (1997: 974), muamalah adalah hubungan antara 

manusia, hubungan sosial, atau hablum minannas. Dalam syariat Islam 

hubungan antara manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada 

manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang 

penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan 

Rasul-nya yang didapat dalam As-sunnah. Dari segi bahasa muamalah berasal 

dari kata ‘aamala,yu’amilu, mu’amalat yang berarti perlakuanatau tindakan 

terhadap orang lain, hubungan kepentingaan seperti jual beli, sewa dan 

sebagainya.  

Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam diantaranya 

adalah bank syariah, salah satu prinsip dari bank syariah adalah:  

a. Prinsip keadilan  

  َلقَْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلنَا ِباْلبَيَِّناِت َوأَْنَزْلَنا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِلَيقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

Artinya:  

“sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang 

nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) 

agar manusia dapat melaksanakan keadilan” (QS. Al-Hadid: 25). 
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َ َيأُْمُر ِباْلعَْدِل َواإلْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  إِنَّ -َّ

  َواْلَبْغيِ َيِعُظُكْم َلعَلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran”. 

(QS. An-Nahl: 90). 

b. Prinsip kejujuran 

 

ِ َولَْو َعلى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلواِلَدْيِن  اِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهداَء 1َِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولى ِبِهما َفال تَتَِّبعُوا اْلَهوى أَْن تَْعِدلُوا  َواْألَْقَرِبيَن إِْن َيُكْن َغنِي9ا أَْو َفِقيراً َفا1َّ

َ كاَن بِما تَْعَملُوَن َخبِيراً    َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا َفإِنَّ -َّ

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap 

diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya 

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kalian kerjakan.(QS. An-Nisa: 135) 

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Pada Bank Syariah kedudukan hubungan antara Bank dengan para 

kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, seadangkan pada Bank 

konvensional pada umumnya, hubungan antara Bank daengan kliennya adalah 
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sebagai kreditur dan debitur. Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank 

syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis peneriaman uang, 

mekanisme transfer teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum 

memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak 

perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu:27 

 

Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Melakukan investasi-investasi 

yang halal saja. 

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 

jual beli dan sewa. 

3. Hubungan nasabah dengan bank 

dalam bentuk mitra. 

4. Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

dewan pengawas syariah. 

1. Melakukan investasi yang halal dan 

haram. 

2. Memakai sistem bunga. 

3. Hubungan nasabah dengan bank 

dalam bentuk debitur dan kreditur. 

4. Tidak terdapat dewan pengawas 

sejenis. 

 

Tabel. 1 

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional 

 

Selain perbedaan tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara bank 

syariah dengan bank konvensional, yaitu:28 

 

a. Bank Syariah 

1) Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh  teragantung pada : Pendapatan 

Bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito 

nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada 

                                                           
27 M. Thamrin, dkk. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan 

Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi”. Pekbis Jurnal. Vol.3 

No.1, Maret 2011, h. 406 
28 Ibid. , h. 407. 
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pada bank, Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya 

investasi. 

2) Bank Syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan 

LDR, yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan 

pembiayaan yang diberikan. 

3) Dalam perbankan Syariah, LDR bukan saja mencerminkan 

keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagi 

hasil riil dari dunia usaha kepada penabung (deposit).  

b. Bank Konvensional. 

1) Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada : Tingkat 

bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito. 

2) Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban langsung. 

3) Tanpa memperhitungkan beberapa pendapatan yang dihasilkan dari 

dana yang dihimpun. 

4)  Konsekwensinya, bank dapat menanggung biaya bunga dari peminjam 

yang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga 

deposan. Hal inilah yang disebut dengan spread atau keuntungan 

negatif. 

 

Bagi Hasil Bunga 

1. Penetuan besarnya rasio/nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkin untung 

rugi. 

2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

3. Bagi hasil tergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua 

pihak. 

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung. 

2. Besarnya persentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjaman. 

3. Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa mempertimbangkan 

apakah proyek yang dijalankan oleh 

pihak nasabah untung atau rugi. 

4. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 
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4. Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

5. Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang ”booming. 

5. Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh semua agama, 

termasuk islam. 

 

Tabel. 2 

Perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga  

 

C. Kerangka Pikir 

Beragamnya produk bank syariah yang beredar dipasaran menyebabkan 

banyaknya pilihan bagi calon nasabah dalam mencari variasi untuk memilih 

produk. Beberapa produk dengan kualitas, model, fitur (karakteristik tambahan 

dari produk), serta kualitas yang relatif sama, dapat memiliki kinerja yang 

berbeda-beda di pasaran karena perbedaan persepsi dari produk tersebut dibenak 

nasabah. Hal ini membuat nasabah lebih selektif dalam melakukan seleksi 

terhadap produk bank syariah. Beragamnya strategi marketing dalam memasarkan 

produk serta jaminan layanan jasa yang optimal diharapkan dapat menarik minat 

nasabah untuk menggunakan produk layanan jasa dari bank syariah. 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kendari dalam melakukan kegiatan 

usahanya belum dapat dikatakan sepenuhnya menerapkan prinip-prinsip Islam, hal 

ini dikarenakan beban operasional dan tanggung jawab yang besar. Namun, Bank 

BRI Syariah selalu mengacu untuk menjadi bank ritel modern yang 

mengedepankan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan visi dan misinya. Dengan 

kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan serta mampu memberikan 
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tanggung jawab terhadap nasabahnya menjadikan Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Kendari mendapat apresiasi yang baik dari non muslim, hal ini ditandai 

dengan munculnya minat nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Kendari. Adapun kerangka berpikir pada penelitian 

ini dalam mengkaji minat dan sikap nasabah non muslim di BRI Syariah Kantor 

Cabang Kendari adalah:  

Minat Nasabah 

(Super dan Crites) 

Kepuasan Nasabah 

P. Kotler dan G. Amstring 

Indikator Sumber Indikator Sumber 

Persepsi Adi Mappiare Motivasi nasabah Suparti 

Promosi Indriyo G. Reputasi bank Afdhal 

Produk Kotler dan Kevin L. Fasilitas bank Hani Handoko 

Bagi hasil Muhammad   

Lokasi Kasmir   

 

Tabel. 3 

Kerangka Pikir 

 


