
 

BAB  I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A.  Latar Belakang 

 
Masyarakat Indonesia terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota 

besar sudah  tidak asing  lagi  jika  mendengar  kata bank. Bahkan sekarang  ini 

masyarakat pedesaan pun sudah terbiasa mendengar kata bank. Hanya saja perlu 

diingat bahwa pengenalan bank dari segi masyarakat ini baru sebatas dalam arti 

sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas tabungan dan kredit, selebihnya 

banyak tidak tahu, padahal begitu banyak layanan bank yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat saat ini. 

Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, 

kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada 

awal tahun 1990-an. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi 

Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980-an. Menurut Kamsir 

mengatakan bahwa “prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia 

dilakukan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  18-20  Agustus 

1990”.1 

Kehadiran bank syari’ah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah 

untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan 

atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan 

riba. Sebagaimana Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa 
 
 
 

1Kasmir. Dasar-Dasar Perbangkan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), h. 215



 

Ada  dua  alasan  utama  mengenai  latar  belakang  berdirinya  bank  syari’ah, 

yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional itu  

hukumnya  haram  karena  termasuk  dalam  kategori  riba  yang  dilarang dalam 

agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya; 

(2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak 

dinilai melanggar norma keadilan dan dapat menimbulkan rasa mementingkan 

diri sendiri (selfishness). Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional 

akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki 

kapital besar.2 

 
Industri perbankan syari’ah telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Sebagaimana Hasan mengatakan bahwa: 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah tertanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah 

nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong 

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan bank syariah cukup 

impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per- tahun dalam 

lima tahun terakhir. Dengan demikian, peran industri perbankan syari’ah dalam 

mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.3 

 
Kota Kendari merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk 

mayoritas beragama Islam. Disamping itu pula di Kota Kendari sendiri terdapat 

Kampus IAIN Kendari yang tiap tahunnya mencetak sarjana-sarjana Islam dan juga 

terdapat yayasan Asy Syafiiyah yang menyelenggarakan pendidikan berbasis 

keislaman mulai dari tingkat TK Sampai MA serta banyak pondok-pondok 

pesantren yang menyelenggarakan pendidikan bernuansa Islam. 

Berdasarkan   gambaran   keadaan   tersebut,   dapat   diasumsikan   bahwa 

 
masyarakat   Kota   Kendari   memiliki   tingkat   pemahaman   agama   karena 

 

 
 
 
 

2Sultan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya. 

(Jakarta: Agung Offset, 2010.), h. 11 
 

3Hasan,    “Analisis    Industri    Perbankan    Syari’ah    di    Indonesia”,(Jurnal    Dinamika 

EkonomiPembangunan, Vol. 1, No.1,Juli 2011), h. 1.



 

lingkunganya mendukung seperti adanya Kampus IAIN Kendari dan yayasan Asy 

Syafiiyah serta pondok-pondok pesantren di lokasi tersebut. Sehingga dengan 

demikian minat keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariahjuga 

semakin banyak, karena masyarakat beragama Islam tentunya sudah mengetahui 

tentang prinsip-prinsip Islam salah satunya larangan riba seperti yang dijelaskan 

dalam QS AL-Baqarah/2 : 275-276. 

 
 

Terjemahnya 

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

seperti berdirinya 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 di dalamnya. 

276).   Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekahdan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.4 

Dalam QS An-Nisaa/4 : 161 juga menjelaskan tentang riba yang berbunyi 

 
sebagai berikut: 

 
 
 
 

 
4Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), h. 41



 

Terjemahnya 

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah 

dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan 

jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 

antara mereka itu siksa yang pedih.5 

 
Hadis Riwayat Muslim No. 2995 menjelaskan laknat atas pemakan riba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artinya 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin 

Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada 

kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir   dia   

berkata,   "Rasulullah   shallallahu   'alaihi   wasallam   melaknat pemakan riba, 

orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi- saksinya." Dia 

berkata, "Mereka semua sama."(HR. Muslim)  6 

 
Hadis Riwayat Abu Dawud juga menjelaskan laknat atas pemakan riba. 

 

دوُعْسَم،ٍكاَمِس يِنَثَّدَح ُدْبَع ِنَمْحَّرلا ُنْب ِدْبَع ِهَّللا ِنْب ، رْيَهُز اَنَثَّدَح ،  سُنوُي اَنَثَّدَح ،َدَمْحَأ ُنْب ُ حدَثَّنَاَ  
 

 نَع ،ِ هيِبَأ َلاَق :َنَعَل ُلوُسَر ِهَّللا ىَّلَص ُهللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َلِكآ ،اَبِّرلا ُهَلِكْؤُمَو ُهَدِهاَشَْو 7

 وَكَاتِبَهُ
 

 

Artinya 

Telah  menceritakan  kepada  kami  Ahmad  bin  Yunus,  telah  menceritakan 

kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah 

menceritakan   kepadaku   Abdurrahman   bin   Abdullah   bin   Mas’ud,   dari 

ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang 

yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan 

penulisnya.(HR. Abu Dawud No. 1269) 
 
 
 
 
 

5Ibid, h. 126 
 

6Imam Abi Husain Muslim Ibn Hujjaj, Sahih Muslim, (Beirut-Libanon, Dar Al-Kutub Al- 

Ilmiyah, tt), Juz II, h. 253. 
 

7Abu  Dawud  Sulaiman  Ibn  Al-Asy’as  Al-Sijistani,  Kitāb  At-TarajilSunan  Abu  Dawud, 

(Beirut Libanon, Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz III, h. 79-80.



 

 

Ayat dan hadis di atas memberikan gambaran bahwa Islam adalah suatu 

sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (a comprehensive way of life). Islam 

memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, 

termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.Kegiatan ekonomi adalah bagian dari 

keberagamaan, sehingga pencapaian tujuannya juga perlu diletakkan dalam 

kerangka pancapaian tujuan risalah. Para ekonom Muslim telah memperkenalkan 

kepada industri keuangan dan perbankan bahwa Islam memiliki prinsip 

musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, wadi’ah, rahn,hawalah, kafalah, 

dan qardh serta membuktikan bahwa semuanya dapat diterapkan dalam lembaga- 

lembaga keuangan modern saat ini. 

Ketika masyarakat telah memiliki informasi yang telah didapat tentang bank 

syariah, maka tindakan masyarakat selanjutnya ialah untuk menjadi nasabah dengan 

melakukan kegiatan sebagai nasabah di bank syariah. Pelayanan yang baik akan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai nasabah maupun calon 

nasabah sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai nasabah atau calon 

nasabah untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. 

Pelayanan merupakan faktor penting dalam sebuah industri perbankan, 

karenaperbankan  merupakan  usaha  yang  menjual  jasa  yang  mengutamakan 

service dankeramahan dalam melayani calon nasabah. Pelayanan sendiri merupakan 

perilakuprodusen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi tercapainyakepuasan pada konsumen itu sendiri. Dimana perilaku



 

tersebut dapat terjadi pada saat,sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada 

umumnya pelayanan yang bertaraf tinggiakan menghasilkan kepuasan yang tinggi 

serta pembelian ulang yang lebih sering. 

Perusahaan bank syariah yang gagal memuaskan pelanggan melalui 

pelayanannya akan menghadapi masalah yang kompleks, masalah tersebut 

diantaranya adalah jika pelanggan merasa tidak puas akan menyampaikan 

pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya 

kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, setiap bank syariah 

wajib merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan 

mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat 

memuaskan para pelanggannya. 

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian Konsumen terhadap 

tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang 

diharapkan (expected service). Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan 

elemen penting dan menentukan dalam menumbuhkembangkan perusahaan agar 

tetap   eksis   dalam   menghadapi   persaingan.   Demikian   pula   dengan   bisnis 

perbankan, merupakan bisnis yang berdasarkan pada azas kepercayaan, masalah 

kualitas layanan (servicequality) menjadi faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan bank syariah. 

Keputusan masyarakat menggunakan jasa Perbankan Syariah tentunya 

bukan hanya dari faktor pemahaman agama dan kualitas pelayana bank syariah saja 

yang harus dipertimbangkan, Namun masih banyak lagi faktor-faktor yang



 

dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa pebangkan syariah. 

Sebagaimana   Schiffman Leon dan Kanuk yang dikutip Sultan RemySjahdeini 

mengatakan bahwa: 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa 

pebankan  syariah  yaitu  faktor  gografis  (daerah,  ukuran  kota,  kepadatan 

daerah, iklim) demografis (umur, jenis kelamin, status perkawinan, 

pendapatan,pendidikan,  pekerjaan)  psikologis  (motifasi  kebutuhan, 

keribadian, presepsa, keterlibatan dalam belajar, sikap) psikofgrafis (gaya 

hidup) sosial budaya (budaya, agama, ras/etnis, kelas sosial, siklus hidup 

keluarga)   terkait   pemakaian   (tingkat   pemakaian,   keadaan   kessadaran, 

kesetiaan  pada  merk)  situasi  pemakaian  (waktu,  tujuan,  lokasi,  orang) 

manfaat, gabungan (demografis/psikografis, geodemografis).8 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  hal  yang  menarik  perhatian  bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian ini karena banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi Keputusan masyarakat untuk menggunakan jasa Perbankan Syariah, 

sehingga penelitian ini akan mengarah pada usaha menemukan fakta mengenai 

pengaruh dari dimensi pemahaman agama dankualitas pelayanan terhadap 

keputusan masyarakat menggunakan jasaperbankan syariah. Alasan lain yang 

menarik perhatian bagi peneliti yaitu karena masyarakat Kota Kendari yang 

mayoritas   penduduknya   beragama   Islam   dianggap   dapat   mempengaruhi 

konsumen untuk menabung di bank syariah. Untuk itu peneliti bermaksud 

mengadakan  sebuah  penelitian  ilmiah  dengan  judul  “Pengaruh  Pemahaman 

Agama dan Pelayanan Terhadap Keputusan Masyarakat Menggunakan Jasa 

Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT BankMuamalat Tbk Cabang Kendari)”. 
 

 
 
 
 
 

8Sultan Remy Sjahdeini. op.cit.., h. 40.



 

B.  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan  batasan  masalah  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pemahaman agama berpengaruh terhadap keputusan masyarakat 

menggunakan jasa perbankan syariah pada PT BankMuamalat Tbk Cabang 

Kendari? 

2.   Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan 

jasa perbankan syariah di pada PT BankMuamalat Tbk Cabang Kendari? 

3. Apakah pemahaman agama dan pelayanan secara bersamaan berpengaruh 

terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah pada PT 

BankMuamalat Tbk Cabang Kendari? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita 

capai”.9 Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah 

dirumuskan di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

 

 
 

1.   Untuk   mengetahui   pengaruh   pemahaman   agama   terhadap   keputusan 

masyarakat  menggunakan  jasa  perbankan  syariah  pada  PT  BankMuamalat 

Tbk Cabang Kendari. 

2.   Untuk   mengetahui   pengaruh   pelayanan   terhadap   keputusan   masyarakat 
 
 

 
9Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. 6, Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2006), h. 29



 

menggunakan jasa perbankan syariah pada PT BankMuamalat Tbk Cabang 

 
Kendari. 

 
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman agama dan pelayananterhadap 

keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah pada PT 

BankMuamalat Tbk Cabang Kendari. 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 
Berdasarkan  proses  penelitian  yang  dilakukan,  maka  diharapkan  dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1.   Manfaat Teoritis 

 
a.   Menambah khasanah keilmuan dalam hal pengaruh pemahaman agama 

dan pelayanan   terhadap   keputusan   masyarakat   menggunakan   jasa 

perbankan  syariah  pada  PT  BankMuamalat  Tbk  Cabang  Kendari  agar 

dapat  menarik  minat  masyarakat  sebagai  nasabah  atau  calon  nasabah 

untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. 

b. Dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki 

hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 

c.   Dapat menjadi bahan masukan bagi bank syariah untuk memperhatikan 

kualitas pelayanan agar dapat mengoreksi diri sehingga bisa berkembang 

menuju perubahan yang lebih baik. 

2.   Manfaat Praktis 

 
a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta 

meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah.



 

b.   Sebagai   tambahan   khasanah   ilmu   pengetahuan   di   Institut   Agama 

 
IslamNegeri (IAIN) Kendari. 

 
c.   Sebagai bahan informasi bagi bank syariah dan masyarakat, khususnya di 

Kecamatan Barugadalam hal pemahaman agama dan pelayanan serta 

keputusan masyarakat menggunakan jasa Perbankan Syariah. 

 
E.  Definisi Operasional 

 
Adapun  yang  menjadi  definisi  operasional dalam  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemahaman agama yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan seseorang untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna agama 

atau keyakinan yang menjadi jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia 

dalam kehidupannya di dunia ini supaya lebih teratur dan mendatangkan 

kesejahteraan serta keselamatan yang sesuai dengan keadaan yang sedang 

dialami dan dapat memberikan penjelasan dengan kata-katanya sendiri serta 

dapat menjelaskan dari berbagai sudut pandang, yang mana indikatornya yaitu 

dimensi keyakinan atau ideologis, dimensi praktik agama atau ritualistik, 

dimensii pengalaman atau eksperiensial dimensi pengetahuan agama atau 

intelektual dan dimensi konsekuensi. 

2.   Pelayanan  yang  peneliti  maksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  usaha 

melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) dan jasa 

dalam hal ini yaitu pelayanan yang dilakukan dan ditawarkan pihak bank syariah 

kepada masyarakat khususnya Kota Kendari sebagai pelanggang agar



 

memiliki ketertarikan untuk menggunakan jasanya, yang mana indikatornya 

yaitu Reabilitas, Responsivitas, Jaminan (assurance), Empati dan Bukti fisik 

(tangible). 

3. Keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah yang peneliti 

maksudkan dalam penelitian ini adalah pilihan masyarakat yang ditetapkan 

setelah  dipertimbangkan  dan  dipikirkan  sehingga  menjatuhkan  pilihannya 

pada suatu alternatif untuk menggunakan jasa Perbankan Syariah, yang mana 

indikatornya yaitu minat transaksional, minat refrensional, minat prefrensi, 

dan minat eksploratif. 
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