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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam 

transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud 

dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan 

keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut 

oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, 

keseimbangan, dan keuversalan (rahmatan lil’alamin).(Andri Soemitra, 2010:27) 

Di indonesia, regulasi mengenai bank syraih tertuang dalam UU No. 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS). 

Bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal 

islam diawali sejak berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa 

bunga di desa Mit Ghamir yang berlokasi tepi sungai nil pada tahun 1963 oleh Dr. 

Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa yahun kemudian ditutup, namun telah 

mengilhami diadakannya Koferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 

1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dan konferensi tersebut 2 tahun kemudian 

lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti dengan 
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pembentukan lembaga-lembaga keuangan islam di berbagai Negara yang secara 

umum terbentuk bank islam komersial dan lembaga investasi. Sampai saat ini lebih 

dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan 

nonmuslim yang total portopolionya sekitar 200 miliar.(Andri soemitra, 2010:61-62) 

Dengan perkembangan yang pesat, munculah lembaga keuangan syariah 

dibeberapa negara didunia termasuk indonesia. Perbankan syariah di indonesia baru 

terwujud pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, sehingga 

indonesia menerapkan peinsip dual banking sistem. Dual banking sistem menerapkan 

dua (ganda0 sistem perbankan ecara berdampingan yaitu sistem konvensional pada 

perbankan dan prinsip syariah. 

Di indonesia perbankan syariah harus tunduk pada dua jenis hukum yaitu 

syariah dan hukum positif. Hukum positif ialah peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di suatu negara. Di indonesia, perbankan syariah tunduk pada undang-undang 

No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dapat melakukan usahanya menggunakan 

prinsip bgi hasil (profit sharing) yang kemudian diubah menjadi undang-undang No. 

10 tahun 1998 yang berisi tentang perbankan yang operasionalnya berdasarkan 

syariah. Dan pada tahun 2008, dikeluarkan undang-undang khusus tentang perbankan 

syariah yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 16 juli 

2018. 

Bank syariah di indonesia didirikan karena keinginan masyarakat terutama 

masyarakat yang beragama islam yang berpandangan bunga merupakan hal yang 

haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di indonesia 

yang diwakili oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga yang intinya 
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mengharamkan bunga bank yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba. Eksistensi 

perkembangan perbankan syariah telah menimbulkan berbagai perbedaan yang 

signifikan terutama dalam hal penentuan harga dan imbalan atas penggunaan dana. 

(Dita Pertiwi, 2012:61-62)  

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan 

jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh seluruh aktivitasnya dijalankan 

berdasarkan etika dan prinsip-prinsip islam sehingga bebas dari unsur riba (bunga), 

bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari 

kegiatan yang meragukan (gharar), bebas dari perkara yang tidak sah (bathil), dan 

hanya membiayai  usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya. 

Bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah 

jual beli dan bagi hasil sehingga ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa 

bunga meskipun mayoritas penduduk indonesia adalah kaum muslim, tetapi 

pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana 

halnya bank konvensional. Keberadaan bank syariah maupun konvensional secara 

umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran namun karakteristik dari kedua bank tersebut dapat 

memepengaruhi calon nasabah dalam menentukan pilihan mereka terhadap kedua 

bank tersebut. Dari masalah perbankan syariah tersebut adalah bagaimana 

mempertahankan agar mengalami kenaikan dan bagaimana strategi dari bank syariah 

menawarkan produk yang ada agar menarik konsumen untuk bertransaksi di 

perbankan syariah khususnya funding (menyimpan dana) seperti menabung.  
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Menabung merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

kebutuhan di masa yang akan datang. Perilaku menabung biasanya didahului dengan 

adanya keinginan terlebih dahulu dari orang yang akan menabung. Menabung 

memerlukan niat dan perencanaan agar dapat terlaksana dengan baik. Sebelum 

seorang individu memutuskan untuk menabung di bank, terlebih dahulu 

dipertimbangkan apa tujuan dan manfaat dari menabung. Selanjutnya mulai 

mengumpulkan informasi tentang bank apa yang cocok dengan kebutuhan maupun 

seleranya. Setelah itu dilakukan kegiatan mencari dan menilai jenis tabungan yang 

dibutuhkan, baru kemudian memutuskan untuk memakai tabungan tersebut. Sehingga 

dapat dikatakan untuk merealisasikan aktivitas menabung, diperlukan sebuah 

kemauan atau niat serta perencanaan untuk melakukannya. 

Dalam perilaku konsumen tersebut terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi individu dalam membuat keputusan diantaranya faktor kebudayaan, 

faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Selain faktor tersebut, religiusitas 

juga merupakan faktor yang penting, terlebih dikaitkan dengan perbankan syariah 

(perbankan yang menerapkan prinsip islam). Khusunya dalam Islam ketika seorang 

individu mengomsumsi sesuatu atau bertransaksi harus memperhatikan halal dan 

haramnya. Oleh karena itu, setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya didasarkan 

pada ketentuan agamanya yang sesuai dengan perintah Tuhannya yang bertujuan 

untuk mendapatkan ridha-Nya. 

Tujuan didirikan program studi ekonomi Islam ini adalah mencetak ekonom 

yang paham baik konsep maupun praktik ekonomi secara islami. Mahasiswa ekonomi 

Islam sebagai salah satu komponen masyarakat adalah pangsa pasar yang layak jadi 
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pertimbangan perbankan syariah. Ada beberapa yang menyebabkan mahasiswa belum 

berencana membuka rekening di bank syariah. Sebagian besar dari mereka merasa 

malas dan merasa tidak praktis jika harus membuka rekening baru. Selain itu, alasan 

lainnya karena kesulitan akses menjangkau. Ada juga alasan lain yang meragukan 

praktik bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariah islam. 

Berbagai alasan yang memicu mahasiswa enggan membuka rekening bank 

syariah, sebagian merupakan alasan dari dalam diri dan sebagian lagi merupakan 

alasan dari luar.Alasan dari dalam misalnya sikap mahasiswa terhadap bank syariah 

dan religiusitas mahsiswa. Mahasiswa merasa malas membuka rekening baru karena 

dinilai tidak praktis, meskipun mereka berminat. Hal ini merupakan contoh sikap 

mahasiswa terhadap bank syariah. Kemudian yang berkaitan dengan religiusitas 

mahasiswa yaitu adanya keraguan mengenai praktik bank syariah apakah sudah 

sesuai dengan syariah islam atau belum. Sedangkan alasan dari luar berasal dari bank 

syariah sendiri.kesulitan akses menjangkau misalnya.Jika dibandingkan dengan bank 

konvensional, informasi mengenai bank syariah memang cenderung lebih terbatas. 

Dari sudut pandang pemasaran dimana disampaikan bahwa perkembangan 

kepercayaan atau eksistensi positif dari pelanggan, seharusnya menjadi komponen 

fundamental dari strategi pemasaran yang ditujukan untuk mengarah pada penciptaan 

hubungan nasabah sejati. Nasabah harus mampu merasakan bahwa dia dapat 

mengandalkan perusahaan, bahwa perusahaan dapat dipercaya. Akan tetapi, untuk 

membangun kepercayaan membutuhkan waktu lama dan hanya dapat berkembang 

setelah pertemuan yang berulangkali dengan nasabah. Lebihpenting, kepercayaan 

berkembang setelah seorang individu mengambil risiko dalam berhubngan dengan 
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mitranya. Mahasiswa ekonomi islam menjadi target pangsa pasar yang baik untuk 

perbankna syariah, termasuk pengetahuan mengenai produk-produk bank syariah. 

Saat ini Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah membuka program 

studi perbankan syariah dengan jumlah mahasiswa yang selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Dengan latar belakang  pendidikan yang  sama yaitu 

perbankan syariah, akan tetapi masing-masing mahasiswa mempunyai persepsi 

berbeda dalam memandang perbankan syariah. Dari keseluruhan jumlah mahasiswa 

jurusan Perbankan syariah mempunyai kecenderungan yang berbeda pula dalam 

memilih dan menggunakan jasa perbankan syari'ah, dengan berbagaialasan masing- 

masing.Pengetahuan mahasiswa jurusan Perbankan syariah bisa menjadikan minat 

menabung diperbankan syariah sangatlah besar. Mereka lebih mengetahui bagaimana 

sistem ataupun operasional dari perbankan syariah melalui ranah pendidikan dan 

aplikasi mereka dengan menjadi salah satu nasabah di perbankan syariah. 

Berdasarkan data diatas, penelitian ini akan mengarah pada usaha menemukan 

fakta mengenai seberapa besar pengaruh dari dimensi religiusitas pada diri mahasiswa 

dan disposible income terhadap minat menabung diPerbankan Syariah. Sehingga 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh tingkat religiusitas  dan disposible 

income Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Studi Pada Program Studi perbankan 

Syariah IAIN Kendari“ 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, serta untuk memudahkan 

perolehan pengkajian data, maka penelitian ini berfokus pada Analisis Pengaruh 
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Tingkat Religiusitas, Disposible Income Terhadap Minat Menabung Mahasiswa studi 

Pada program Studi  Perbankan Syariah IAIN Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil rumusan 

masalah, adalah: 

1. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa Program 

Studi Perbankan Syariah IAIN Kendari di Bank Syariah? 

2. Apakah Disposible income berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa 

Program Studi Perbankan Syariah IAIN Kendari di Bank Syariah? 

3. Apakah Religiusitas dan Disposible income berpengaruh secara simultan 

terhadap minat menabung mahasiswa program Studi Perbankan Syariah IAIN 

Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung 

mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Kendari di Bank Syariah 

2. Untuk mengetahui apakah Disposible Income berpengaruh terhadap minat 

menabung mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Kendari 

3. Untuk mengetahui apakah Religiusitas dan Disposible income berpengaruh 

secara simultan terhadap minat menabung mahasiswa program Studi Perbankan 

Syariah IAIN Kendari 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 
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a. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat dari bangku kuliah perkuliahan 

dengan fakta yang ada dilapangan 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian 

sejenis 

2. Secara praktis 

a. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literature untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang lebih 

luas kepada pembaca terutama bagi pribadi penulis 

1.6 Definisi Operasional 

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik 

penelitian proposal yang berjudul “Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Disposible 

IncomeTerhadap Minat Menabung Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah”, 

maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat pada judul 

proposal ini, diantaranya: 

1. Religiusitas 

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman dan ketataan seseorang dalam 

meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban 

sehingga mendorong seseorang bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai 

dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Disposible Income 

Disposible income adalah sejumlah uang yang tersedia untuk dibelanjakan atau 

ditabungkan. Atau pendapatan seseorang yang siap dibelanjakan guna membeli 
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barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi 

investasi. 

3. Minat Menabung 

Minat merupakan situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat 

dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut.Minat menabung 

diasumsikan sebagai minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai objek yang 

menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. 

4. Perbankan Syariah 

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, 

dan dalam kegiatannya tidak memberikan bunga maupun tidak membayar bunga 

kepada nasabah. 

 

 

 


