
 
 

 BAB I

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bank Muamalat di Indonesia didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha 

muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, 

sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia 

secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada pada 

27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun 

sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Pada tahun 2020 bank Muamalat Indonesia sudah mempunyai 

sebanyak 291 jaringan kantor individual dengan meimiliki 82 Kantor Cabang 

(KC), 152 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 57 Kantor Kas (KK) yang 

tersebar di Indonesia (OJK Statistik Perbankan Syariah - Januari 2020). Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia dapat menjadi bank 

pilihan masyarakat yang kredibilitasnya bagus dan mudah ditemui di setiap kota. 

 Untuk melihat terjadinya perkembangan bank syariah yang ada di 

Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kantornya (Rahman & 

Alwahidin, 2019). Di Sulawesi Tenggara sendiri terdapat satu kantor cabang Bank 

Muamalat yang berlokasikan di kota Kendari, dengan beberapa kantor cabang 

pembantu seperti di anataranya ada bank Muamalat KCP Kolaka, Bank Muamalat 

KCP Bombana, Bank Muamalat KCP Baubau, dan Bank Muamalat KCP 

Konawe. 
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 Namun demikian dengan jumlah jaringan kantor yang cukup banyak 

belum bisa menjadikan bank muamalat berada di posisi pertama sebagai bank 

syariah dengan jumlah jaringan kantor terbanyak di Indonesia. Sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Jaringan Kantor Individual Bank Syariah tahun 2019-2020 

No Bank Umum Syariah 

Jaringan Kantor 

2019 2020 

1 PT. Bank Syariah Mandir 610 605 

2 PT. Bank BNI Syariah 291 295 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia 291 291 

4 PT. Bank BRI Syariah 281 285 

5 PT. Bank Aceh Syariah 142 142 

Sumber : Data Jaringan Bank Umum Syariah dari OJK 2020 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk persaingan dari sisi 

pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah pada tahun 2019-2020 cukup 

intens, sedangkan PT. Bank Muamalat pada tahun 2020 hanya menempati posisi 

ke 3, di mana posisi pertama ditempati oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebagai 

lembaga perbankan syariah dengan jumlah jaringan kantor terbanyak di Indonesia. 

 Walaupun bank muamalat dari sisi jumlah jaringan kantor belum bisa 

menempati posisi pertama, namun pada tahun 2020 bank muamalat berhasil 

meraih penghargaan internasional sebagai Best Islamic Wealth Management Bank 

se-Asia Tenggara, yang diberikan oleh Alpha Southeast Asia sebuah majalah 

investasi yang ada di Singapura. Keberhasilan bank muamalat meraih predikat 
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tersebut tentunya tidak lepas dari nasabahnya yang telah menggunakan jasa 

perbankan muamalat (Bank Muamalat Indonesia, 2020). 

 Dalam hal ini peneliti menduga bahwa, adanaya timbul ketertarikan 

nasabah menggunakan jasa perbankan syariah khususnya bank muamalat dilatar 

belakangi oleh 2 faktor yang diduga pengaruhnya cukup signifikan yaitu 

pengetahuan dan pendapatan. Pengetahuan sendiri menurut (Sunardi & 

Maftukhah , 2015), merupakan semua informasi yang dimiliki konsumen 

mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang 

terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan 

fungsinya sebagai konsumen.  

 Pengetahuan nasabah bukan hanya dianggap sebagai pengetahuan yang 

biasa atau lebih pengetahuan umum saja. Tetapi lebih dari itu pengetahuan 

nasabah merupakan faktor yang berguna untuk nasabah itu sendiri dan juga 

berguna bagi orang lain yang menginginkan untuk menyimpan dananya 

sebagaimana yang dinyatakan oleh (Handayani, 2018), penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan dan perilaku konsumen secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah open account produk tabungan simpanan pelajar ib 

di bank syariah bukopin kc sidoarjo. 

 Selain faktor pengetahuan yang mempengaruhi keputusan menabung pada 

bank syarih, terdapat juga faktor ke dua yaitu pendapatan. Pendapatan sendiri 

menurut (Maisur, Arfan, & Shabri, 2015), adalah suatu jenis penghasilan yang 

diperoleh seseorang yang siap untuk dibelanjakan atau dikonsumsikan.

 Pendapatan seseoarang atau nasabah merupakan salah satu faktor yang 

cukup penting dalam sesorang atau nasabah untuk memutuskan menabung pada 
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bank syariah. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh (Maisur, 2015), 

menunjukan hasil penelitian bahwa prinsip bagi hasil, tingkat pendapatan, 

religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung nasabah pada 

bank syariah, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan menabung nasabah pada bank syariah. Dari hasil ke dua penelitian 

tersebut yang menyatakan bahwa faktor pengetahuan dan pendapatan ternyata 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menabuang tentunya sudah 

sesuai dengan harapan dari peneliti. 

 Namun demikian terdapat juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

faktor pengetahuan dan pendapatan bukan merupakan faktor penting yang 

memepengaruhi pengambilan keputusan nasabah untuk menabung, sebagaimana 

yang ditunjukan dari hasil penilitian oleh (Selviana, 2018), menunjukkan bahwa 

pengetahuan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan, dan 

penelitiaan yang dilakaukan oleh (Khafifah, 2016), menunjukan bahwa 

pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan.  

 Dengan adanya hasil penelitian di atas, secara tidak langsung menunjukan 

kesenjangan terhadap faktor variabel pengetahuan dan pendapatan yang 

menyatakan ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung, namun 

ada juga yang menyatakan tidak signifikan, yang tentunya juga menjadi sebuah 

masalah terhadap apa yang diharapkan oleh peneliti tidak sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti menduga adanya 

terdapat perbedaan hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya padahal 

menggunakan variabel yang sama, kemungkinan disebabkan karena penggunaan 

metode dan konstruk teori yang digunakan. Maka dibuatnya penelitian ini 
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bertujuan untuk menguji kembali variabel yang digunakan pada penelitian-

penelitian sebelumnya, sekaligus memastikan kembali apakah variabel 

independen pengetahuan dan pendapatan mempengaruhi secara signifikan 

terhadap keputusan seseorang atau nasabah menggunakan lembaga keuangan 

syariah ataukah tidak, dengan mencoba menggunakan metode, konstruk teori dan 

objek penelitian yang berbeda. Dalam penelitian kali ini menggunakan objek 

penelitian pada bank Muamalat, dengan alasan memilih bank muamalat karena 

merupakan cikal bakal dari berdirinya perbankan syariah di Indonesia dan 

merupakan bank yang mendapat predikat terbaik se-Asia tenggara pada tahun 

2020 dengan kategori best islamic wealth management. Untuk lokasi 

penelitiannya, peneliti memilih di Bank Muamalt KCP Unaaha dengan alasan 

lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti. 

 Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk 

menggunakan variabel pengetahuan dan pendapatan secara bersama-sama sebagai 

variabel independen dalam mencari seberapa berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan menabung dengan objek penelitian pada bank 

Muamalat KCP Konawe. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk 

melakukan penelitian mengenai “PENGARUH PENGETAHUAN DAN 

PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH SECARA AKTIF 

MENABUNG (Studi Pada Bank Muamalat KCP Konawe)”. 

1.2 Batasan Masalah 

1. Objek penelitian yang digunakan hanya pada bank Muamalat KCP 

Konawe Saja 
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2. Populasi yang digunakan adalah pada nasabah yang dimiliki oleh bank 

Muamalat KCP Konawe 

3. Variabel independen yang digunkan untuk mencari sebab timbulnya 

variabel dependen hanya berjumlah 2 saja yaitu variabel pengetahuan dan 

pendapatan. 

4. Sampel penelitian sebanyak 99 dengan penggunaan eror tolerance 10% 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menabung pada 

bank Muamalat KCP Konawe ? 

2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap keputusan menabung pada bank 

Muamalat KCP Konawe ? 

3. Apakah pengetahuan dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan menabung pada bank Muamalat KCP Konawe ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan hasil dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Sejauh mana pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menabung 

pada bank Muamalat KCP Konawe ? 

2. Sejauh mana pendapatan berpengaruh terhadap keputusan menabung pada 

bank Muamalat KCP Konawe ? 
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3. Sejauh mana pengetahuan dan pendapatan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan menabung pada bank Muamalat KCP 

Konawe ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi guna sebagai bahan untuk menambah informasi mengenai 

hal-hal yang melatar belakangi terhadap keputusan masyarakat untuk 

menabung di bank syariah 

2. Bagi peneliti, sebagai sarana tambahan untuk mengaplikasikan berbagai 

macam teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah 

3. Bagi pihak lain, bisa sebagai bahan bacaan dan juga literatur untuk 

memberikan berupa informasi dan wawasan untuk melakukan penelitian 

berikutnya.  


