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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan semakin berkembang dengan di dirikannya bank-bank baru dan 

terjadi nasionalisasi beberapa bank belanda oleh pemerintah republik Indonesia. Bank-

bank yang beroperasi saat itu adalah bank rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 

22 Februari 1946 yang dahulunya bernama De Algemene Volks Crediet bank atau 

Syomin ginko, bank negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 05 Juli 1946 (BNI 

1946), bank surakarta maskapai adil makmur di solo pada tahun 1945, bank Indonesia 

di Palembang pada tahun 1946, bank dagang nasional Indonesia di Medan tahun 1946, 

Indonesian banking corporation di Yogyakarta tahun 1947 dan beberapa bank lainnya. 

 Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah bank 

muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan 

negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.  

Pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 

jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank 

konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. 

 Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 

unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini 

akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya 

jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya islamic 

window atau unit usaha syariah di bank-bank konvensional. (Abdul, 2012) 

Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membuka 

peluang bagi kegiatan usaha bank yang memiliki dasar operasional bagi hasil dan 

dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industry keuangan yang memiliki 

sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan usahanya dibanding perbankan 

konvensional, perbedaan keduanya terletak pada prinsip operasional yang digunakan. 

(Turmudi 2016) 

Sedangkan untuk skala nasional yang didasarkan pada laporan perkembangan 

keuangan syariah Indonesia 2019 dari OJK, perkembangan asset perbankan syariah di 

tahun 2019 sebesar 9.93% dengan total asetnya sebesar Rp 538,32 triliun, total 

penyaluran pembiayaan (PYD) sebesar Rp 365,13 triliun, dan total atas dana pihak 

ketiga (DPK) sebesar Rp 425,29 triliun. Dari ketiga jenis perbankan syariah yang telah 

ada, bank umum syariah memiliki kontribusi yang besar untuk pertumbuhan aset 

perbankan syariah. Hal ini di buktikan dari total aset yang diperoleh selama tahun 2019 

sebesar Rp 250,36 triliun. (Mansyur, 2011). 

Upaya untuk mewujudkan perundang-undangan perbankan syariah sebagai pranata 

hukum, maka perlu dukungan kelembagaan (struktur hukum) dan budaya hukum 

masyarakat (culture hukum), sehingga penerimaan norma perbankan syariah secara 

sosiologis dapat dilakukan, selain itu juga perlu sosialisasi perundang-undangan 

perbankan syariah agar lebih aplikatif dalam penerapannya di masyarakat. (Ali,  2015). 

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa seseorang dengan kecerdasan intelektual 

yang baik akan mampu menyelesaikan masalah keuangan, sehingga akan memiliki 

literasi keuangan yang baik pula. Tingkat kecerdasan intelektual yang dimiliki 

seseorang akan menentukan kemampuannya dalam mengingat, menghitung, 

mengarahkan perilaku, dan memecahkan masalah. Kemampuan-kemampuan tersebut 
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akan mampu memperkuat pengaruh religiusitas, Pendidikan keluarga, dan sosialisasi 

keuangan terhadap literasi perbankan syariah. ( Defiansih, 2021). 

Kecerdasan finansial menjadi hal yang perlu di perhatikan dalam kehidupan diserba 

modern seperti sekarang ini. Kecerdasan finansial merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk mengelola sumber daya keuangan yan dimilikinya, 

dengan kesejahteraan finansial sebagai tujuan akhir.  ( Fauzi, 2016). 

Dari data di atas menunjukan bahwa bank syariah terus mengalami Perkembangan 

dari tahun ke tahun namun, sejatinya bank syariah di Indonesia masih berada dalam 

pertumbuhan, dengan pangsa pasarnya yang termasuk kecil. (Nofinawati, 2015). 

Masyarakat merupakan kesatuan terbesar dari individu-individu yang terikat oleh 

nilai dan norma tertentu yang menjadi kesepakatan bersama. Kehidupan bermasyarakat 

memiliki warna tersendiri bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Manusia yang 

hidup dalam bermasyarakat dapat mengembangkan diri, memenuhi kebutuhanya, saling 

tolong menolong dan gotong royong. Hal ini menjadikan pola hidup yang terus 

berkembang menjadikan kehidupan bermasyarakat menjadi beragam. 

Mengelola atau mengatur keuangan merupakan kenyataan yang harus dihadapi 

masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto dalam kehidupan sahari-hari di mana 

masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto harus mengelola keuangan dengan baik agar 

dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, dapat memenuhi 

kebutuhan hidup serta tidak terjebak dalam kesulitan keuangan.  

Hal ini termasuk pada masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto harus memilih 

tempat pengelolaan yang dapat mengatur dana mereka menggunakan Prinsip Syariah 

sesuai kepercayaan masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto yang mayoritas 

beragama islam. Seperti mempercayakan dananya pada perbankan Syariah. 

Seorang ibu rumah tangga atau salah satu masyarakat muslim di Kelurahan 

Ranomeeto juga tidak mempercayakan dananya pada lembaga keuangan baik itu bank 

konvensional maupun bank syariah sebab,  kurangnya literasi masyarakat terhadap 

perbankan syariah sehingga menjadikan riba sebagai alasan tidak mengelola dananya 

atau tidak mempercayakan dananya pada perbankan syariah. (Hasil Pengamatan) 

Adanya sosialisasi tentang lembaga perbankan syariah merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan pemahaman literasi perbankan syariah yang dimiliki masyarakat. 

dalam strategi meningkatkan kegiatan literasi perbankan syariah dimana  masyarakat 

agar tepat sasaran dan terukur maka dengan membuat prioritas sasaran kelompok 

masyarakat. Salah satu kelompok tersebut adalah kelompok mahasiswa dan pemuda. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Kecerdasan Finansial Dan Literasi Perbankan Syariah 

Masyarakat Muslim Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”.  

1.2 Fokus Penilitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak 

relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada ―Kecerdasan Finansial Dan Literasi 

Perbankan Syariah Masyarakat Muslim Kelurahaan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan‖ yang objek utamanya merupakan masyarakat muslim Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1.  Bagaimana kecerdasan finansial masyarakat muslim kelurahan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan? 

2.  Bagaimana literasi perbankan syariah masyarakat muslim kelurahan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan? 

3.  Faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan finansial dan literasi Aperbankan 

syariah masyarakat muslim kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan proposal penelitian ini, 

maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kecerdaan finansial masyarakat muslim kelurahan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui literasi perbankan syariah masyarakat muslim Kelurahan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan finansial dan 

literasi perbankan syariah masyarakat muslim kelurahan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan serta 

sebagai referensi atau rujukan dan sebagai masukan bagi masyarakat muslim 

Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan untuk bahan analisis lebih lanjut 

dalam rangka meningkatkan literasi terhadap kecerdasan finansial dan perbankan 

syariah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat Muslim Kelurahan Ranomeeto 

Sebagai bahan saran dan masukan dalam meningkatkan minat masyarakat muslim 

Kelurahan Ranomeeto terhadap perbankan syariah  agar dapat menyaring opini yang 

di dapat mengenai perbankan syariah. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian ini menjadi tambahan referensi buku-buku perpustakaan IAIN kendari. 

c. Bagi Penulis Selanjutnya 

Penelitian ini dapat mempermudah peneliti selanjutnya dalam hal mendapatkan 

informasi. 

1.6 Definsi Operasional 

Penulis mengunakan definisi operasional untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis 

memberikan definisi opersional dari variabel inti pembahasan.  

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagaia 

berikut : 

1. Kecerdasan finansial adalah kemampuan masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto 

dalam  mengorganisir sekaligus mengendalikan penggunaan sumber daya yang baik 

dalam diri sendiri maupun diluar dirinya untuk menghasilkan uang yang halal dan 

pengelolaan sumber daya yang baik.   
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2. Literasi adalah kemampuan masyarakat muslim Kelurahan Ranomeeto dalam 

mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu dengan tepat yakni dalam kegiatan 

membaca, menulis, menyimak dan berbicara, atau keahlian yang berhubungan dengan 

kegiatan membaca, menulis, dan berfikir yang berfokus untuk peningkatan 

kemampuan agar dapat  memahami informasi secara kritis, kreatif, dan inovatif.  

3. Perbankan syariah atau perbankan islam adalah lembaga keuangan atau sistem 

perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau 

prinsip hukum islam yang di atur Majelis Ulama Indonesia (MUI) di mana di 

dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang di larang dalam islam. 

4. Masyarakat muslim adalah sekelompok manusia yang berada pada suatu sistem 

tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan masyarakat yang tunduk dan patuh pada syariat 

Allah SWT. serta berusaha mewujudkan syariat dalam semua aspek kehidupan, 

masyarakat yang memiliki hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan 

kolektif  yang dinaungi dan di tuntun oleh norma-norma Islam sebagai satu-satunya 

agama Allah SWT.  

  


