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Ekonomi syariah yang telah mengimplementasikan institusi dan kajian 
keislamannya, kini memperlihatkan prospektif yang menggembirakan. Hal 
tersebut terlihat dengan kesuksesan Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai 
perbankan syariah pertama yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991, yang 
kini telah berkembang semakin pesat. Salah satu karakteristik yang perlu 
diketahui sebagai akar dari kesuksesan yang akan dicapai suatu bank syariah 
adalah segmentasi pasar.  

Identifikasi segmentasi pasar dilakukan dengan cara mengenali 
karakteristik atau sifat dari nasabah dalam memilih alternatif bank syariah yang 
ada di Indonesia. Ini menunjukan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi 
adalah suatu keharusan. Tentunya Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan 
syariah pertama yang beroperasi di Indonesia diharapkan dapat mengidentifikasi 
lebih mendalam mengenai berbagai alasan nasabah untuk memilih Bank 
Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan dari berbagai alternatif yang ada. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan nasabah 
dalam memilih Bank Muamalat Indonesia dan menganalisis persepsi nasabah 
terhadap kinerja operasional dan manajerial Bank Muamalat Indonesia. 

Jenis pengumpulan data dilakukan dengan model hubungan impersonal, 
atau metode survei dengan cara peneliti membuat dan menyebarkan kuesioner 
atau daftar tercetak yang berisikan rangkaian pertanyaan kepada nasabah Bank 
Muamalat Indonesia sebanyak 100 orang responden. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistika deskriptif.  

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama 
yang mempengaruhi alasan nasabah untuk memilih Bank Muamalat Indonesia 
ternyata bukan faktor yang berkaitan dengan atribut syari’ah islam (faktor 
syari’ah), melainkan  faktor pelayanan dan keamanan (keamanan, bagi hasil yang 
menguntungkan, pelayanan bank yang mudah dan lancar dalam melakukan 
transaksi, pelayanan yang cepat dari karyawan bank dan pelayanan yang ramah 
dari karyawan bank), faktor kualitas manajemen syari’ah (dana simpanan 
digunakan oleh bank untuk bisnis yang halal, nama bank yang terkenal dan 
terpercaya serta dikelola oleh para pemimpin yang profesional) dan faktor 
eksternal (suasana bank yang islami, bank mampu mengatasi masalah yang 
timbul, dorongan lingkungan sekitar (keluarga, teman dan lain-lain) dan promosi 
yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia).  

Persepsi nasabah terhadap kinerja operasional dan manajerial Bank 
Muamalat Indonesia ditunjukkan dengan dominannya nasabah memilih atribut 
keamanan, dana simpanan digunakan oleh bank untuk bisnis yang halal dan 
suasana bank yang islami. Nasabah menyatakan sangat setuju terhadap masing-
masing atribut ini dengan persentase yang berbeda. 
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I.  PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Ekonomi syari’ah mulai dikenal melalui aktifitas perbankan, yaitu dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. Beberapa tahun 

belakangan ini, apalagi setelah MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga 

bank, maka bank berbasis syari’ah mulai bermunculan, diikuti dengan munculnya 

lembaga keuangan berbasis syari’ah lainnya. Namun demikian, secara umum 

perekonomian syari’ah masih dianggap sebelah mata sebagai salah satu sistem 

perekonomian yang seharusnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk keluar dari 

krisis ekonomi yang masih melilit bangsa ini.  

Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syari’ah belumlah 

memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. 

Landasan hukum, yang menjadi titik tolak perkembangan bank syari’ah di 

Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU 

tersebut prinsip syari’ah sudah dinyatakan, meskipun masih samar, yang 

dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syari’ah secara tegas 

dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang  kemudian diperbaharui dengan 

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2004. 

Undang-undang ini memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka 

cabang syari’ah atau mengkonversikan diri menjadi bank syari’ah. 

Perkembangan kinerja bank syari’ah meningkat cukup pesat, yang 

mengindikasikan adanya respon positif dari masyarakat untuk mengadopsi produk 

bank syari’ah. Sampai dengan bulan Mei 2004, perkembangan jumlah kantor bank 



 2

syari’ah telah mencapai 353 kantor bank, dengan nilai aset sebesar 11,6 trilyun 

rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai 7,56 trilyun rupiah dan 

dana pihak ketiga sebesar 7,77 trilyun rupiah. Meskipun dari pertumbuhan usaha 

dan jumlah cukup banyak, tetapi peranan secara nasional masih kecil 

dibandingkan dengan peranan bank secara nasional, yaitu sebesar satu persen.  

  Setelah melewati masa-masa awal yang lamban antara tahun 1992-1998, 

perbankan syari’ah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Statistik Perbankan Syari’ah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia 

menunjukkan bahwa, sampai bulan November 2007, jumlah bank syari’ah telah 

mencapai 143 unit. Perinciannya, tiga bank merupakan Bank Umum Syari’ah 

(BUS), 26 bank merupakan Unit Usaha Syari’ah (UUS), dan 114 bank merupakan 

Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Belum lagi lembaga keuangan mikro 

syari’ah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang tersebar hampir di setiap 

propinsi. Ini merupakan prestasi yang menggembirakan bagi perkembangan 

lembaga keuangan syari’ah di Indonesia. 

Pertumbuhan jumlah bank syari’ah yang pesat tersebut juga diikuti oleh 

peningkatan nilai indikator-indikator perbankan syari’ah, seperti aset, dana pihak 

ketiga (DPK), dan pembiayaan. Dilihat dari nilai aset perbankan syari’ah (selain 

BPR Syari’ah) pada akhir tahun 2003 baru mencapai Rp 7,9 trilyun. Pada bulan 

November 2007, nilai tersebut telah meningkat hingga lebih dari empat kali lipat 

menjadi Rp 33,3 trilyun. Nilai DPK yang dihimpun dan nilai pembiayaan yang 

disalurkan oleh perbankan syari’ah juga mengalami kenaikan yang tajam, dari 

hanya Rp 5,7 trilyun dan Rp 5,5 trilyun menjadi masing-masing Rp 25,7 trilyun 

dan Rp 26,5 trilyun. 
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Namun demikian, perlu dicatat bahwa kecepatan pertumbuhan bulanan 

indikator-indikator tersebut justru mengalami penurunan. Bila pada tahun 2004, 

rata-rata tingkat pertumbuhan aset perbankan syari’ah adalah 5,75 persen per 

bulan, pada tahun 2006 dan 2007, rata-rata tingkat pertumbuhan aset tersebut 

turun menjadi 2,09 persen dan 2,03 persen per bulan. Begitu pula, pada tahun 

2004, rata-rata tingkat pertumbuhan DPK perbankan syari’ah adalah 6,31 persen 

per bulan, sementara pada tahun 2006 dan 2007, rata-rata tingkat pertumbuhannya 

turun menjadi hanya 2,42 persen dan 2,00 persen per bulan. 

Dengan diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang 

perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah 

menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip 

syari’ah, sesuai dengan kententuan yang ditetapkan olen Bank Indonesia. Semakin 

banyaknya bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil (bank syari’ah) di 

Indonesia memberikan sebuah solusi bagi umat islam dalam dunia perekonomian. 

Dalam pelaksanaannya, bank-bank syari’ah mencoba menerapkan nilai-nilai 

keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi islam.  

Bank berdasarkan prinsip syari’ah, seperti halnya bank kovensional juga 

berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengerahkan 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang 

membutuhkan, dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Melihat demografi Indonesia 

yang didominasi penduduk muslim, sedikit banyak memberikan titik terang 

bahwa perbankan dan perekonomian berdasarkan syari’ah Islam akan berkembang 

pesat. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengingat 230 juta lebih 

penduduk Indonesia yang beragama Islam, peminat perbankan syari’ah masih 
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tidak beranjak dari kisaran 1 Juta orang, dengan total aset perbankan syari’ah 

masih kurang dari 2,7-2,9 persen dari total aset perbankan nasional.  

Tidak jarang juga dari masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang 

begitu jelasnya keharaman bunga bank. Jadi ketentuan darurat dapat juga dilihat 

belum siapnya lembaga-lembaga keuangan syari’ah untuk mengelola dana 

masyarakat setempat dan belum banyaknya lembaga keuangan syari’ah yang 

dapat menampung karyawan dari bank kovensional yang akan pindah ke bank 

syari’ah sehingga masyarakat di tempat-tempat yang demikian masih diberi 

kelonggaran untuk bertransaksi dengan basis bunga tetapi bunga tersebut tidak 

dijadikan tujuan pokok.  

Jumlah dan keragaman masyarakat Indonesia merupakan peluang untuk 

lembaga bisnis perbankan sebagai lahan memasarkan produk jasa keuangan. Salah 

satu lembaga dengan perkembangan cukup pesat adalah perbankan syari’ah. 

Mengingat Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim, maka syari’ah di 

masa mendatang memiliki prospek-prospek cerah seiring dengan meningkatnya 

pengetahuan tentang kesadaran menggunakan produk perbankan dan informasi 

serta pengalaman masyarakat tentang pemanfaatan bank syari’ah.  

Perkembangan bank syari’ah di masa mendatang tidak terlepas dari 

informasi-informasi yang dikumpulkan melalui studi-studi ilmiah. Rekomendasi 

dari hasil-hasil penelitian ilmiah akan memberikan konstribusi besar bagi lembaga 

perbankan untuk menyusun strategi pasarnya demi meraih pangsa pasar dan 

menciptakan kepuasan pelanggan, serta memberikan informasi yang benar dan 

terpercaya kepada masyarakat luas sehingga masyarakat memiliki keinginan besar 

untuk memanfaatkan jasa perbankan syari’ah. 
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1.2. Perumusan masalah 

  Ekonomi syari’ah mulai dikenal melalui aktifitas perbankan, yaitu dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. Sampai bulan November 

2007, jumlah bank syari’ah telah mencapai 143 unit. Perinciannya, tiga bank 

merupakan Bank Umum Syari’ah (BUS), 26 bank merupakan Unit Usaha 

Syari’ah (UUS), dan 114 bank merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah 

(BPRS). Belum lagi lembaga keuangan mikro syari’ah atau Baitul Mal wa 

Tamwil (BMT) yang tersebar hampir di setiap propinsi. Ini merupakan prestasi 

yang menggembirakan bagi perkembangan lembaga keuangan syari’ah di 

Indonesia. 

Keberadaan bank syari’ah mulai diakui karena telah terbukti bahwa 

dimasa krisis, bank dengan sistem syari’ahlah yang mampu bertahan dari terpaan 

krisis moneter. Salah satu karakteristik yang perlu diketahui sebagai akar dari 

kesuksesan yang akan dicapai suatu bank syari’ah adalah segmentasi pasar. 

Identifikasi segmentasi pasar dilakukan dengan cara mengenali karakteristik atau 

sifat dari nasabah dalam memilih alternatif bank syari’ah yang ada di Indonesia. 

Ini menunjukkan bahwa inovasi dan kreatifitas dalam ekonomi adalah suatu 

keharusan. 

Tentunya Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan syari’ah pertama 

yang beroperasi di Indonesia dan sebagai bank yang menerapkan prinsip syari’ah 

pertama di Indonesia diharapkan dapat mengidentifikasi lebih mendalam 

mengenai alasan nasabah untuk memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai 

lembaga keuangan dari berbagai alternatif yang ada. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi 

fokus pada penelitian ini antara lain : 

1. Alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga 

keuangan dari berbagai alternatif yang ada? 

2. Persepsi nasabah terhadap kinerja operasional dan manajerial Bank 

Muamalat Indonesia? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis alasan nasabah dalam memilih Bank 

Muamalat Indonesia. 

2. Menganalisis persepsi nasabah terhadap kinerja operasional dan 

manajerial Bank Muamalat Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para 

pembaca dan dapat bermanfaat untuk memperdalam wawasan peneliti dalam 

masalah perbankan syari’ah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam merencanakan dan memformulasikan 

strategi pada bidang sumber daya manusia khususnya dalam manajemen 

kinerja di masa yang akan datang. Dari penelitian ini, PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk dapat melihat sejauh mana dan dapat mengevaluasi 
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mengenai alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia dan dapat 

menetapkan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pertumbuhan 

kinerja karyawan.  

2. Bagi karyawan, diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan 

manajemen kinerja perusahaan yang baik. 

3. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya 

penelitian mengenai perbankan syari’ah. 

 

1.5.      Ruang Lingkup 

Dari permasalahan di atas maka yang akan dibahas dalam penelitian ini 

dibatasi mencakup : 

1. Alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia di Bogor sebagai 

lembaga keuangan dalam melakukan transaksi perbankan. 

2. Persepsi nasabah terhadap kinerja operasional dan manajerial Bank 

Muamalat Indonesia. 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Tinjauan Teori-Teori 

2.1.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

 Schiffman dan Kanuk (1994) dalam perilaku konsumen menurut Ujang 

Sumarwan mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut : 

 “The term consumer behavior refers to the behavior that consumers 
display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of 
products and services that they expect will satisfy their needs” 

 
 
 “Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 
menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan 
kebutuhan mereka” 

 
Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan 

berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, 

termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak 

mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama 

dalam bidang ekonomi dan terlebih lagi dalam pemasaran.  

Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang 

melibatkan pembelian penggunaan barang dan jasa termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai 

pengalaman dengan produk, pelayanan dari sumber lainnya. 

Dengan demikian, perilaku konsumen menurut Engel (1994) adalah 

sebagai berikut : 

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam 
mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, 
termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. 
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Subyek ini dapat diancangi dari beberapa perspektif, yaitu : pengaruh konsumen, 

menyeluruh dan antar budaya.  

Penelitian terhadap motivasi dan perilaku konsumen mendapat arti dalam 

masyarakat kontemporer di dunia. Ada pula perspektif yang lebih menyeluruh dan 

memfokuskan pada upaya studi konsumsi untuk mengerti bagaimana manusia 

berpikir dan berperilaku dalam kegiatan hidup. Pemasar yang berusaha 

mempengaruhi perilaku konsumen terletak pada premis konsumen adalah raja, 

motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian, perilaku 

konsumen dapat dipengaruhi melalui kegiatan persuasive yang menanggapi 

konsumen secara serius sebagai pihak yang berkuasa dan dengan maksud tertentu 

serta pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan secara sosial 

asalkan pengamanan hukum, etika, dan moral berada pada tempatnya untuk 

mengekang upaya manipulasi (Engel, 1994). 

Beberapa definisi lainnya dan perilaku konsumen dikemukakan oleh 

penulis berikut : 

Proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan dan menghabiskan barang atau jasa (Loudon 

dan Della-Bitta, 1984). 

Perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli 

dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa (Winardi, 1991). 

Perilaku yang dikaitkan dengan “preferences” dan ”possibilities” (Deaton 

dan Muellbawer, 1986). 

Perilaku konsumen merupakan pengkajian dari perilaku manusia sehari-

hari (Mullen dan Johnson, 1990). 
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2.1.2. Kinerja (Performance) 

Caves (1982) mendefinisikan kinerja sebagai suatu penilaian seberapa jauh 

aktivitas-aktivitas dalam suatu industri mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, 

dimana kinerja yang baik berarti pencapaian tujuan secara optimal. 

Kinerja pasar (market performance) merujuk pada tingkat keberhasilan 

pasar dalam memberikan manfaat (benefit) kepada konsumen, misalnya 

memberikan konsumen harga yang rendah. Kinerja dalam kaitan-kaitan dengan 

ekonomi memiliki banyak aspek, namun para ekonom hanya memusatkan pada 3 

aspek pokok yaitu, efisiensi, kemajuan teknologi dan keseimbangan dalam 

distribusi. 

Kinerja pasar merupakan efisiensi dari suatu pasar (market) dalam 

menggunakan sumberdaya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen 

akan barang dan jasa, yaitu seberapa baik suatu pasar telah memberikan kontribusi 

pada optimisasi kesejahteraan ekonomi. Elemen-elemen kunci dari kinerja pasar 

mencakup: 

(a) efisiensi produksi (productive efficiency) dan (b) efisiensi distribusi 

(distributive efficiency), yaitu kemampuan suatu pasar untuk 

memproduksi dan mendistribusikan produk-produknya dengan biaya 

yang paling rendah; 

(c) efisiensi alokasi (allocative efficiency), yaitu tingkat di mana harga 

pasar yang dibebankan pada para pembeli konsisten dengan biaya 

penawaran termasuk pengembalian suatu laba normal (normal profit) 

pada para pemasok; 
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(d) kemajuan teknologi (technological progressiveness), kemampuan para 

pemasok untuk selalu memperkenalkan teknik-teknik distribusi dan 

produksi baru yang hemat biaya dan memperkenalkan produk-produk 

superior; 

(e) kinerja produk (product performance), yaitu kualitas dan 

keanekaragaman produk yang ditawarkan oleh para pemasok. 

Kinerja (Performance) suatu pasar merupakan unsur terakhir dalam 

konsep teori organisasi industri selain struktur dan perilaku. Performance dapat 

diukur melalui : 

1. Price Cost Margin dan pola profit 

2. Efisiensi 

3. Kemajuan teknologi 

4. Equity distribution 

Secara ringkas, tujuan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut (Jaya, 

2001): 

1. Efisiensi dalam pengalokasian sumber daya 

• Efisiensi Internal 

Perusahaan yang dikelola dengan baik menggambarkan usaha yang 

maksimum dari para pekerja dan menghindari kejenuhan dalam 

pelaksanaan jalannya perusahaan. 

• Alokasi yang efisien 

Sumber daya ekonomi dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada 

lagi perbaikan dalam berproduksi yang dapat menaikkan nilai dari output. 
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2. Kemajuan teknologi 

Kemajuan teknologi dan penggunaannya dalam praktik adalah secepat 

mungkin. 

3. Keseimbangan dalam distribusi 

Terdapat distribusi yang wajar terhadap kesejahteraan, pendapatan dan 

kesempatan. 

4. Dimensi lainnya 

Yang termasuk dalam pengertian ini adalah kebebasan individu dalam 

memilih, keamanan dari bahaya yang mengancam dan keanekaragaman 

budaya yang ada. 

Dalam teori pasar (theory of markets), kinerja pasar ditentukan oleh 

interaksi dari struktur pasar (market structure) dan perilaku pasar (market 

conduct), sementara kinerja pasar itu sendiri memiliki pengaruh terhadap struktur 

dan perilaku pasar. 

 

2.1.3. Pengertian Bank Syari’ah 

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, Bank Syari’ah adalah “bank umum sebagaimana 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, termasuk unit usaha syari’ah dan 

kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syari’ah”.  
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Menurut Dendawijaya (2004), bank syariah adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya 

dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syari’ah menganut prinsip-prinsip sebagai 

berikut :  

(1)  Prinsip Keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antar bank dengan 

nasabah. 

 (2)  Prinsip Kesederajatan 

Bank syari’ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna 

dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin 

dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah 

penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. 

 (3)  Prinsip Ketentraman 

Produk-produk bank syari’ah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah 

Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.  

 

2.1.4. Karakter dan Ciri Utama Bank Islam 

Ada beberapa karakter dan ciri utama bank Islam, diantaranya : 

a) Berdimensi keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil 

Dengan sistem bagi hasil, pihak pemberi modal dan peminjam 

menanggung bersama resiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan 

tidak hanya beredar pada satu golongan. Terjadi proses penyebaran modal 
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yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha. Dan ini pada akhirnya 

membuat pemerataan dapat terlaksana. Berbeda dengan bank 

konvensional, yang ada hanyalah penumpukan modal pada pemilik modal. 

Akan selalu tercipta jurang antara si kaya dan si miskin. 

b) Jaminan 

Bank Islam menjadikan proyek yang sedang dikerjakan sebagai jaminan, 

sementara bank konvensional (dengan bunga) menjadikan kekayaan si 

peminjam sebagai jaminannya. Sehingga hanya orang-orang kaya dan 

mampu sajalah yang dapat meminjam pada bank, sementara si fakir dan 

lemah tidak dapat meminjam. Para konglomerat selalu ditawari kredit, 

sementara pengusaha lemah tidak pernah mendapat bagian. 

c) Menciptakan rasa kebersamaan 

Bank Islam menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal 

dengan peminjam. Keduanya berusaha untuk menghadapi resiko secara 

adil. Dan rasa kebersamaan ini mampu membuat seorang peminjam 

merasa tenang sehingga dapat mengerjakan proyeknya dengan baik. 

d) Bersifat Mandiri 

Bank Islam bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh 

gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan 

operasi bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Karena itu bank 

sistem ini tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, mendorong 

pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan. 
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e) Persaingan Sehat 

Persaingan diantara Bank Islam tidak saling mematikan tetapi saling 

menghidupi. Bentuk persaingan antara Bank Islam adalah berlomba-lomba 

untuk lebih tinggi dari yang lain dalam mamberikan porsi bagi hasil 

kepada nasabah sehingga mereka yang mampu membina peminjam 

dengan baik akan berhasil. Dan kesempatan ini terbuka untuk semua Bank 

Islam. Berbeda dengan bank-bank konvensional, persaingan antara bank-

bank mereka saling mematikan. Bank-bank besar dengan mudah 

memberikan bunga besar kepada nasabahnya. Sementara yang kecil hanya 

melihat dengan kesedihan. Dan kesemuanya dipertegas dengan komitmen 

Bank Islam untuk mengangkat kaum dhu’afa. Karena itu, ujung tombak 

bank Islam adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank Islam seperti bank-bank lainnya 

harus memiliki daya tarik ekonomi. Namun pertimbangan ekonomi bukan 

merupakan pertimbangan dasar, ada hal lain yang lebih penting, yaitu moral. 

Karena itu produk-produk yang diberikan Bank Islam tidak pernah lepas dari 

aturan syari’ah. Selalu ada pertimbangan yang bersifat ukhrawi, yaitu 

pertimbangan yang halal dan haram (Rosadi, 2004). 

 

2.1.5. Prinsip dan Produk Bank Syari’ah 

Secara umum terdapat dua bentuk kegiatan utama dalam operasional 

perbankan syari’ah, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Tiap bentuk 

tersebut dapat diuraikan lagi berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasarinya. 
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(1)  Penghimpunan Dana 

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di bank umum 

syari’ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, sedangkan BPRS hanya 

dapat melayani tabungan dan deposito. Namun demikian, mekanisme operasional 

penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syari’ah. Prinsip 

operasional bank syari’ah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan 

dana masyarakat selama ini adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. 

(a)  Prinsip Wadi’ah 

Wadi’ah adalah usaha untuk memobilisasi dana dengan menggunakan 

prinsip titipan. Secara umum terdapat dua jenis wadi’ah, yaitu wadi’ah yad 

amanah dan wadi’ah dhamanah. Wadi’ah amanah adalah harta atau barang 

titipan yang tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan (safe 

deposit box), sedangkan wadi’ah dhamanah adalah harta atau barang titipan yang 

boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dengan demikian 

terdapat dua jenis cara penghimpunan dana berdasarkan prinsip wadi’ah bi yad al-

dhamanah, yaitu giro wadi’ah dan tabungan wadi’ah.  

Pada penerapan prinsip wadi’ah bi yad al-dhamanah, bank dapat 

memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana 

tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Namun demikian rekening ini 

tidak boleh mengalami saldo negatif (overdraft). Keuntungan atau kerugian dari 

penyaluran dana akan menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan 

pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. 

Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap 

simpanannya serta fasilitas-fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank dapat 



 17

memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh menjanjikannya di 

muka, yaitu ketika akad. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang 

isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang 

disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

(b)  Prinsip Mudharabah 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, prinsip 

mudharabah dibedakan menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip 

mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam pembukaan rekening tabungan 

dan deposito, sehingga terdapat dua jenis dalam penghimpunan dana berdasarkan 

prinsip ini, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

(2)  Penyaluran Dana 

Dalam penyaluran dana, bank syari’ah harus berpedoman kepada prinsip 

kehati-hatian. Sehubungan dengan ini, bank diwajibkan untuk meneliti secara 

seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. 

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Dalam 

menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kelompok 

prinsip operasional syari’ah, yaitu prinsip jual beli (bai’), sewa beli (ijarah), bagi 

hasil (syirkah) dan pembiayaan lainnya. 

(a) Prinsip Jual Beli (Bai’) 

Prinsip jual beli meliputi murabahah, salam dan istishna’. Prinsip 

murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. 

Skim murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang 
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secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta kepada bank agar 

membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang 

diterima. 

Salam adalah pembelian barang untuk pengantaran (delivery) yang 

ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Salam dalam perbankan biasanya 

diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau 

industri sejenis lainnya. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak 

sesuai dengan akad, maka produsen harus bertanggungjawab dengan cara antara 

lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang 

yang sesuai pesanan. Sedangkan Istishna’ menyerupai salam, namun istishna’ 

pembayarannya dapat di muka, dicicil atau dibelakang/kemudian. Skim istishna’ 

dalam bank syari’ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, 

industri kecil dan konstruksi. 

(b) Prinsip Sewa Beli (Ijarah Wa Iqtina’ atau Ijarah muntahiyyah Bittamlik) 

Ijarah wa iqtina’ atau ijarah muntahiyyah bittamlik adalah akad sewa 

menyewa suatu barang antara bank dan nasabah di mana nasabah diberi 

kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Dalam dunia usaha pola 

perjanjian ini dikenal dengan financial lease. Harga dan sewa beli ditetapkan 

bersama pada awal perjanjian. 

(c) Prinsip Bagi Hasil (syirkah) 

Beberapa bentuk produk yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah 

musyarakah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah muqayyadah. 

Pengaplikasian musyarakah dalam perbankan, umumnya untuk pembiayaan usaha 

di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai 
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proyek tersebut. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal usaha, dan 

manajemennya pun dikelola bersama-sama. 

 (3)  Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadi’ah) 

Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja sipenitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad 

al-amanah (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau 

kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kelalaian 

penerima dalam memelihara barang titipan.  

(4)  Prinsip Bagi Hasil (Profit-Sharing) 

Secara prinsip dalam perbankan syari’ah yang paling banyak dipakai 

adalah akad utama : al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah 

dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan 

pertanian oleh beberapa bank Islam. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Sedangkan Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama menyediakan 100 persen modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. 
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2.1.6. Perbedaan antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional 

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syari’ah memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh 

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Di 

samping itu, antara bank syari’ah dan bank konvensional memiliki perbedaan 

yang sangat prinsipil, yakni menyangkut akad-akad yang ditetapkan, aspek 

legalitas, struktur organisasi, bidang usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. 

(1)  Akad dan aspek legalitas. 

Di dalam bank syari’ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi 

duniawi dan ukrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari’at 

Islam. Di dalam perbankan syari’ah, apabila pihak-pihak yang melakukan akad 

atau trasaksi melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dan 

ditandatangani, maka konsekuensi hukum yang akan diterima tidak hanya ketika 

hidup di dunia saja tetapi juga kelak di hari kiamat. Semua hal dan pihak-pihak, 

baik barang, jasa maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam setiap akad transaksi 

perbankan syari’ah harus memenuhi ketentuan-ketentuan syari’ah sebagai 

berikut: 

a. Rukun : penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab-qabul/transaksi). 

b. Syarat-syarat, yaitu : 

a) Barang dan jasa harus halal. Karena itu segala bentuk akad/transaksi atas 

barang dan jasa yang haram menjadi batal/haram demi syari’ah. 

b) Harga barang dan jasa harus jelas. 
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c) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada 

biaya transportasi. 

d) Barang yang menjadi obyek transaksi harus sepenuhnya dalam kepemilikan 

yang sah. Tidak diperbolehkan oleh syari’ah melakukan akad/transaksi jual 

beli atas barang atau sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti yang 

terjadi pada transaksi short sale di pasar modal. 

(2)  Lembaga Penyelesaian Sengketa 

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syari’ah 

terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak 

menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi di Badan Arbitrase Muamalah 

Indonesia (BAMUI). Lembaga inilah yang mengatur penyelesaian sengketa yang 

terjadi antara perbankan syari’ah dan nasabahnya. Lembaga ini didirikan atas 

kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Karena itu, BAMUI dalam menyelesaikan sengketa yang 

menyangkut perbankan syari’ah mengacu kepada hukum materi syari’ah. 

(3)  Struktur Organisasi 

Bank syari’ah diperkenankan untuk memiliki struktur organisasi yang 

sama dengan bank konvensional, misalnya adanya dewan komesaris dan direksi. 

Namun, di sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara struktur 

organisasi yang dimiliki bank syari’ah dan bank konvensional. Perbedaan yang 

mendasar itu adalah bahwa di dalam struktur organisasi perbankan syari’ah harus 

ada Dewan Pengawas Syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah biasanya diletakkan 

pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin 
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efektifitas pendapat atau opini yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas 

Syari’ah.  

Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah 

dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan 

Pengawas Syari’ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional 

(DSN).  

(4)  Bisnis dan Usaha yang Dibiayai Perbankan Syari’ah. 

Di dalam bank syari’ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas 

dari ketentuan dan petunjuk syari’ah. Karena itu, bank syari’ah tidak 

diperkenankan membiayai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syari’ah.  

(5)  Lingkungan Kerja dan Corporate Culture 

Sebuah bank syari’ah sudah semestinya memiliki lingkungan kerja yang 

sejalan dengan ketentuan dan petunjuk syari’ah. Dalam hal etika, misalnya sifat 

shiddiiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas, professional) 

dan tabligh (komunikatif/mampu melakukan kerja secara team work, 

keterbukaan) dan sebagainya adalah menjadi budaya kerja yang ditunjukkan oleh 

setiap pelaku di seluruh tingkat struktur organisasi perbankan syari’ah. Termasuk 

di dalam kaitan ini adalah cara berpakaian, pergaulan dan tingkah laku dari para 

karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga 

keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang 

terbuka dan tingkah laku atau pergaulan yang tidak terpuji. Secara singkat, dalam 

tabel berikut dapat disajikan perbandingan antara bank syari’ah dan bank 

konvensional. 
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Tabel 2.1. Perbedaan antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional 
Bank Syari’ah Bank Konvensional 

1. Tidak bebas nilai (berdasarkan 

prinsip syari’ah Islam). 

2. Uang sebagai alat tukar bukan 

komoditi. 

3. Bunga dalam berbagai bentuknya 

dilarang. 

4. Menggunakan prinsip bagi hasil 

dan keuntungan atas transaksi riel 

dalam akad penghimpunan dana. 

5. Agen investasi / manager investasi. 

 

 

6. Hubungan dengan nasabah adalah 

hubungan kemitraan  

7. Resiko usaha dihadapi bersama 

antara Bank Syari’ah dengan 

nasabah dengan prinsip keadilan 

dan kejujuran. 

8. Tidak mengenal kemungkinan 

terjadinya selisih negatif (negatif 

spread) karena sistem yang 

digunakan.  

9. Adanya Dewan Pengawas Syari’ah 

untuk memastikan operasional 

bank tidak menyimpang dari 

syari’ah disamping tuntunan 

moralitas pengelola bank dan 

nasabah sesuai dengan akhlakul 

karimah. 

1. Bebas nilai (berdasarkan prinsip 

materialistis). 

2. Uang sebagai komoditi yang 

diperdagangkan. 

3. Bunga sebagai instrumen. 

 

4. Bunga sebagai instrumen imbalan 

terhadap pemilik uang yang 

ditetapkan di muka. 

5. Penghimpun dana masyarakat dan 

meminjamkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit 

dengan imbalan bunga. 

6. Hubungan bank dengan nasabah 

adalah hubungan debitur - kreditur. 

7. Resiko bank tidak terkait langsung 

dengan debitur, resiko debitur tidak 

terkait langsung dengan bank. 

 

8. Kemungkinan terjadi selisih negatif 

antara pendapatan bunga dan beban 

bunga. 

9. Aspek moralitas sering kali 

terlanggar karena tidak adanya nilai-

nilai religius yang mendasari 

operasional. 

Sumber : Khalid M (2003) 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap  

keberadaan bank syari’ah dapat dilihat dari beberapa penelitian berikut ini. 

Sasongko (2000) dalam penelitiannya di Wilayah Propinsi Jawa Barat mengambil 

sampel Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat  menghasilkan adanya korelasi 

signifikan antar variabel keamanan, pelayanan, suku bunga dan informasi dengan 

kepercayaan masyarakat terhadap bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat signifikansi antara variabel keamanan, pelayanan, suku bunga dan 

informasi dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank, begitu juga dapat 

diketahui variabel yang lebih dominan mempengaruhi, yaitu variabel suku bunga 

dan informasi. Akan tetapi menunjukkan korelasi yang sangat lemah. Hal ini 

dimungkinkan karena kinerja bank yang kurang baik dan yang lebih penting 

karena adanya krisis kepercayaan masyarakat baik kepada pemerintah maupun 

kepada bank. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah, et.al (2005) menunjukkan 

bahwa minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syari’ah tinggi. 

Mengingat Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim, maka perbankan 

syari’ah di masa mendatang memiliki prospek cerah seiring dengan meningkatnya 

pengetahuan tentang kesadaran menggunakan produk perbankan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa tertarik 

untuk menjadi nasabah bank syari’ah karena lebih menguntungkan daripada 

menjadi nasabah bank konvensional, bank syari’ah perlu menyebarluaskan 

informasi ke masyarakat luas, ketertarikan terhadap bank syari’ah dilandasi faktor 

keagamaan,  bank syari’ah merupakan solusi yang tepat dalam krisis perbankan 
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seperti saat ini, sistem bagi hasil pada bank syari’ah lebih menarik minat daripada 

sistem bunga pada bank konvensional. 

Penelitian mengenai “Kinerja Perbankan Syari’ah dan Preferensi Nasabah 

tentang Bank Syari’ah” yang dilakukan oleh Aprilia (2004) menggunakan metode 

regresi logistik. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi nasabah dalam memilih bank syari’ah yaitu umur, 

aksesibilitas dan pengetahuan (hukum bunga). Dari hasil analisis logistik juga 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam 

mengadopsi bank syari’ah yaitu umur, kekosmopolitan (fatwa dan beda kedua 

bank), pengetahuan (hukum bunga dan kelebihan bank syari’ah) dan fasilitas 

(kompabilitas). 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai 

perbankan syari’ah pertama yang beroperasi di Indonesia dan sebagai bank yang 

menerapkan prinsip syari’ah pertama di Indonesia, maka bank berbasis syari’ah 

mulai bermunculan, diikuti dengan munculnya lembaga keuangan berbasis 

syari’ah lainnya. 

Bank Syari’ah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan 

pertama bagi nasabah. Dalam memilih bank syari’ah, nasabah tentunya harus 

memikirkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian yang akan diperolehnya, 

begitupun dengan resiko yang akan ditanggungnya kelak di kemudian hari. 

Berbagai faktor harus dipertimbangkan oleh para nasabah sebelum memilih bank 

syari’ah yang tepat untuk menyalurkan dan menghimpun dananya.  
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan nasabah dalam memilih Bank 

Muamalat Indonesia dan menganalisis persepsi nasabah terhadap kinerja 

operasional Bank Muamalat Indonesia. Melalui penyebaran kuesioner, penulis 

mendapatkan data persepsi nasabah terhadap variabel yang mempengaruhi alasan 

nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia.  
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2.4. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor utama yang mempengaruhi alasan nasabah untuk memilih Bank 

Muamalat Indonesia ternyata bukan faktor yang berkaitan dengan atribut 

syari’ah islam (faktor syari’ah), melainkan  faktor pelayanan dan 

keamanan, faktor kualitas manajemen syari’ah dan faktor eksternal. 

2. Persepsi nasabah terhadap kinerja operasional dan manajerial Bank 

Muamalat Indonesia ditunjukkan dengan dominannya nasabah memilih 

faktor pelayanan dan keamanan, faktor kualitas manajemen syari’ah dan 

faktor eksternal. 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study). Studi kasus 

adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu 

fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Nasir, 2003). Subjek 

penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti 

ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari 

unit-unit sosial yang menjadi subjek.  

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail 

tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, 

ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat diatas akan dijadikan 

suatu hal yang bersifat umum. Hasil dari penelitian kasus merupakan suatu 

generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelomopk,lembag dan 

sebagainya. Tergantung dari tujuannya, ruang lingkup dari studi dapat mencakup 

segmen atau bagian tertentu atau mencakup keseluruhan siklus kehidupan dari 

individu, kelompok dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-

faktor kasus tertentu, ataupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-

fenomena. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak 

pada jumlah unit yang kecil.  

Studi kasus mempunyai keunggulan sabagai suatu studi untuk mendukung 

studi-studi yang besar di kemudian hari. Studi kasus dapat memberikan hipotesis-

hipotesis untuk penelitian lanjutan. Dari segi edukatif, maka studi kasus dapat 

digunakan sebagai contoh ilustrasi baik dalam perumusan masalah, penggunaan 
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statistik dalam menganalisis data serta cara-cara perumusan generalisasi dan 

kesimpulan. Penelitian dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor 

cabang Bogor dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor kas IPB Darmaga. 

 

3.2. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian survei, 

yaitu suatu teknik penelitian, yang mana informasi dari suatu contoh responden 

dikumpulkan, biasanya dengan menggunakan kuesioner (Juanda, 2007). Selain 

itu, metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 

faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok 

ataupun suatu daerah (Nasir, 2003).  

Metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah 

serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang 

berlangsung. Dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-

perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani 

situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan 

rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang. 

Variabel yang diamati atau yang mempengaruhi dalam penelitian ini 

adalah : keamanan (X1), bagi hasil yang menguntungkan (X2), pelayanan bank 

yang mudah dan lancar dalam melakukan transaksi (X3), pelayanan yang cepat 

dari karyawan bank (X4), pelayanan yang ramah dari karyawan bank (X5), dana 

simpanan digunakan oleh bank untuk bisnis yang halal (X6), nama bank yang 

terkenal dan terpercaya (X7), dikelola oleh para pemimpin yang profesional (X8), 
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suasana bank yang islami (X9), bank mampu mengatasi masalah yang timbul 

(X10), dorongan lingkungan sekitar (keluarga, teman dan lain-lain) (X11) dan 

promosi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (X12). Adapun variabel 

yang dipengaruhi adalah alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia (Y). 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk kantor cabang Bogor dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

kantor kas IPB Darmaga yang sedang melakukan kegiatan transaksi biasa seperti 

transaksi tabungan, deposito, transfer dan penarikan uang. Mengingat 

keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka tidak memungkinkan untuk meneliti 

semua populasi yang ada, sehingga dalam penelitian ini diambil sampelnya saja. 

Untuk menentukan besar sampel digunakan metode convenience sampling 

(disebut juga haphazard atau accidental sampling), yaitu prosedur memilih 

contoh yang paling mudah tersedia, sembarang atau kebetulan ditemui (Juanda, 

2007 : 118). Quota sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang.  

 

3.4. Data 

Jenis data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 

berikut ini: 

a. Data primer 

  Data ini diperoleh penulis dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor 

cabang Bogor dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor kas IPB Darmaga, 

melalui pengisian kuesioner oleh nasabah yang dilaksanakan pada bulan Agustus 
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2008. Pengumpulan data ini dilakukan selama satu bulan penuh pada hari dan jam 

kerja. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Kuesioner ini 

menggunakan skala likert. Skala likert dalam beberapa buku teks merupakan total 

skor dari item-item pertanyaan yang sudah divalidasi (Juanda, 2007 : 104). 

Penelitian ini menggunakan 4 skala penilaian sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (SS) dengan bobot 4 

b. Setuju (S) dengan bobot 3 

c. Ragu-ragu (R) dengan bobot 2  

d. Tidak Setuju (TS) dengan bobot 1 

b. Data sekunder 

Data ini diperoleh dari dokumentasi perusahaan yang digunakan untuk 

mendukung data yang telah diperoleh melalui  riset lapangan. Data yang diambil 

berupa data tentang sejarah perusahaan dan produk yang ditawarkan perusahaan. 

Selain itu data sekunder ini penulis dapatkan dari studi pustaka, buku-buku, 

jurnal, berbagai literatur dan dari media internet. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data   

Jenis pengumpulan data dilakukan dengan model hubungan impersonal, 

atau metode survei dengan cara peneliti membuat dan menyebarkan kuesioner 

atau daftar tercetak yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah 

atau bidang yang akan diteliti kepada responden. Jenis kuesioner yang disebarkan 

kepada responden bersifat langsung dan dengan pertanyaan terstruktur. Kuesioner 

dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang alasan, atribut dan untuk 



 32

mendefinisikan faktor pemilihan dari nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

secara lebih jelas. Penggunaan data ini diharapkan dapat membantu dalam 

mencapai tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia  

Pengambilan sampel sebanyak 100 orang, mula-mula dilakukan 

penyebaran kuesioner di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Bogor 

lalu penyebarannya diperluas hingga PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor 

kas IPB Darmaga. Dari 110 buah kuesioner yang disebar, terdapat 10 buah 

kuesioner yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam perhitungan 

data yang dibutuhkan karena ada beberapa pertanyaan riset yang tidak dijawab 

oleh responden yang bersangkutan.  

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statistika Deskriptif 

a. Definisi 

Analisis statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan 

dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan 

informasi yang berguna (Walpole, 1992). Selain itu, metode deskriptif ini adalah 

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
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Menurut Whitney (1960) dalam Metode Penelitian menurut Moh. Nazir, 

metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian 

deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Metode deskriptif ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga 

penelitian deskriptif ini disebut juga survei normatif.  Dalam metode deskriptif 

dapat deteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan 

sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. 

 

b. Ciri-ciri Metode Deskriptif 

Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak 

mengadakan akumulasi data dasar belaka. Namun, dalam pengertian metode 

penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang 

lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental dan secara lebih umum sering 

diberi nama, metode survei.  

Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-

fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, 

membat prediksi serta mendapatka makna dan implikasi dari suatu masalah yang 

ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, 

dengan menggunakan schedule questionair ataupun interview guide. 
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c. Kriteria Pokok Metode Deskriptif 

Metode deskriptif mempunyai beberapa kriteria pokok, yang dapat dibagi 

atas kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kriteria Umum 

 Kriteria umum dari penelitian dengan metode deskriptif adalah sebagai 

berikut : 

1. Masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu 

luas. 

2. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum. 

3. Data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan 

merupakan opini. 

4. Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai 

validitas. 

5. Harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian 

dilakukan. 

6. Hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan, baik dalam 

mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data serta studi 

kepustakaan yang dilakukan. Deduksi logis harus jelas hubungannya 

dengan kerangka teoritis yang digunakan jika kerangka teoritis untuk itu 

telah dikembangkan. 

2) Kriteria Khusus 

 Kriteria khusus dari metode deskriptif adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip-prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai 

(value). 
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2. Fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai 

masalah status. 

3. Sifat penelitian adalah ex post facto, karena itu, tidak ada kontrol terhadap 

variabel, dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi 

terhadap variabel. Variabel dilihat sebagaimana adanya. 

 

d. Langkah-langkah Umum dalam Metode Deskriptif 

 Dalam melaksanakan penelitian deskriptif, maka langkah-langkah umum 

yang sering diikuti adalah sebagai berikut : 

1) Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi ada 

kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada. 

2) Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari 

penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah. 

3) Memberikan limitasi dari area atau scope atau sejauh mana penelitian 

deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Termasuk didalamnya daerah 

geografis dimana penelitian akan dilakukan, batasan-batasan kronologis, 

ukuran tentang dalam dangkal serta seberapa utuh daerah penelitian 

tersebut akan dijangkau. 

4) Pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka perlu 

dirumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian 

diturunkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis untuk diverifikasikan. Bagi 

ilmu sosial yang telah berkembang baik, maka kerangka analisis dapat 

dijabarkan dalam bentuk-bentuk model matematika. 
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5) Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang ingin dipecahkan. 

6) Merumuskan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji, baik secara eksplisit 

maupun secara implisit. 

7) Melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data, gunakan teknik 

pengumpulan data yang cocok untuk penelitian. 

8) Membuat tabulasi serta analisis statistik dilakukan terhadap data yang 

telah dikumpulkan. Kurangi penggunaan statistik sampai kepada batas-

batas yang dapat dikerjakan dengan unit-unit pengukuran yang sepadan. 

9) Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi 

sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh serta referensi 

khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan. 

10) Mengadakan generalisasi serta deduksi dari penemuan serta hipotesis-

hipotesis yang ingin diuji. Berikan rekomendasi-rekomendasi untuk 

kebijakan-kebijkan yang dapat ditarik dari penelitian. 

11) Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah. 



IV. GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Gambaran Umum  PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

4.1.1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabi al Tsani 1412 

H atau 1 November 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Muslim dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan 

operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari 

eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan 

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 

miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada 

acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh 

tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal 

senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya (Bank Muamalat, 2006).  

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank 

Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini 

semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syari’ah pertama dan 

terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus 

dikembangkan.  

Krisis moneter tahun 1997-1998 telah memporakporandakan sebagian 

besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh 

kredit macet di segmen korporasi. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi 

terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan 
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terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari pemerintah dan Bank Muamalat 

pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) 

mencapai lebih dari 60 persen. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. 

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal 

sektor awal.  

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development 

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah 

satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 

1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus 

keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat 

berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan 

dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi 

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan 

syari’ah secara murni. 

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari 

keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh 

anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian 

menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak 

mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak 

melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal 

pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) 

pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas 
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utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha 

baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun 

kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga 

dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat ke era pertumbuhan 

baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.  

Total aktiva PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk antara tahun 2000 dan 

2005 meningkat mendekati 660 persen, laba operasi naik 8.400 persen, dan modal 

pemegang saham tumbuh sebesar 880 persen. Pada tahun 2006, ketiganya 

berkembang lagi masing-masing senilai 12,7 persen, 9,79 persen dan 3,02 persen. 

Perkembangan tersebut menambah jumlah aktiva BMI menjadi Rp 8,37 triliun di 

akhir 2006, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 786,44 miliar dan 

pencapaian laba bersih untuk tahun yang bersangkutan sebesar Rp 108,36 miliar. 

Dari tahun 1998 hingga 2007, total aset Bank Muamalat Indonesia 

menjadi Rp 10,57 triliun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham 

mencapai Rp 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 miliar, 

menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syari’ah yang paling 

menguntungkan (Bank Muamalat, 2007). 

 

4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

Visi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah menjadi bank syari’ah 

utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Misi 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah menjadi ROLE MODEL Lembaga 

Keuangan Syari’ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, 
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keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk 

memaksimumkan nilai kepada stakeholder. Selain mempunyai visi dan misi PT. 

Bank Muamalat Indonesia Tbk juga mempunyai motto dalam melakukan 

promosinya yaitu “Pertama Murni Syari’ah”. Dengan motto tersebut, Bank 

Muamalat menjadi lembaga Islam yang bergerak dan berkhidmat melayani 

kebutuhan perbankan dan keuangan islami, bukan semata-mata bank yang hanya 

menjual produk perbankan syari’ah. Motto Pertama Murni Syari’ah  ini digunakan 

oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai jargon dalam mempresentasikan 

semua aktivitas dan operasional PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan juga 

untuk memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sebagai bank syari’ah 

pertama yang menerapkan bagi hasil di Indonesia. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang 

Bogor 

 Kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan merupakan perwujudan dari 

suatu organisasi itu sendiri yang didukung oleh para pegawai dan pemimpin 

perusahaannya. Dengan adanya suatu organisasi yang tepat maka masing-masing 

bagian akan mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan 

adanya pembagian tugas dan wewenang yang baik, maka setiap pekerjaan dapat 

dilakukan dengan efektif dan efisien.  

 Struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Bogor 

adalah : 

a. Pimpinan cabang yang bertugas membawahi marketing departeman. 

b. Sekretaris administrasi. 
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c. Departemen marketing. 

d. Operational manager, yang terdiri dari bagian umum dan persero, customer 

service, teller, unit support, back office dan reporting. 

e. Auditor yang mengawasi kinerja pimpinan cabang dan operasional manager. 

 Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang 

Bogor dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

4.1.4. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

 Seperti halnya bank-bank umum lain, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

menawarkan produk dan layanan jasa bagi para nasabahnya. Produk-produk dan 

layanan jasa tersebut antara lain : 

a. Produk bagi Penyimpan Dana (Shahib al Mal), terdiri atas : 

(1) Tabungan Ummat  

Tabungan Ummat adalah investasi tabungan dengan akad mudharabah di 

counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di gerai Muamalat yang 

penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter Bank Muamalat, ATM 

Muamalat, ATM BCA dan jaringan ATM bersama. Tabungan Ummat dengan 

Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant berlogo 

Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang 

berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut yang otomatis ditambahkan di 

rekening tabungan setiap bulan 

(2) Tabungan Umat Junior  

Tabungan Umat Junior adalah tabungan khusus untuk pelajar dan 

mahasiswa. Keuntungan dan Fasilitas dari Tabungan Umat Junior ini antara lain : 
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reward yang diundi untuk pelajar berprestasi, kartu ATM dengan akses di lebih 

dari 8.800 jaringan ATM BCA dan ATM Bersama diseluruh Indonesia, sebagai 

kartu debit untuk berbelanja di 18.000 merchant berlogo Debit BCA, bagi hasil 

yang otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan, online real time di 

seluruh outlet, dan fasilitas Phone Banking 24 jam seperti informasi saldo, histori 

transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dan lain-

lain 

(3)    Shar-ع 

Shar-ع bisa dibaca syar ‘i berasal dari kata shar atau sharia yang artinya 

hukum islam, ain artinya mata, lensa yang menerima cahaya syari’ah, artinya 

sesuai syari’ah Islam, bertransaksi atas dasar keikhlasan dan syari’ah. Jadi Shar-ع 

adalah produk kartu tabungan untuk berivestasi yang menghasilkan bagi hasil 

secara syari’ah. Shar-ع juga merupakan tabungan instan investasi syari’ah yang 

memadukan akses ATM, debit dan phone banking yang dikemas khusus dalam 

bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000.- dan dapat diperoleh di kantor-kantor 

pos online di seluruh Indonesia 

 Adapun fasilitas Shar-ع antara lain : kartu ATM dengan penarikan tunai di 

lebih dari 8.800 jaringan ATM BCA dan ATM Bersama diseluruh Indonesia 24 

jam non stop, sebagai kartu debit untuk berbelanja di 18.000 merchant berlogo 

Debit BCA, fasilitas Phone Banking 24 jam meliputi informasi saldo, informasi 

histori transaksi, rubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran ZIS, 

fasilitas pembayaran zakat otomatis, dan fasilitas pembayaran otomatis 

(autodebet) tagihan bulanan Anda (telepon, listrik, HP, dan lain-lain). 
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(4)   Tabungan Haji Arafah  

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi 

nasabah yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan 

kemampuan keuangan dan jangka waktu pelaksanaan yang dikehendaki. 

Tabungan Haji Arafah menggunakan konsep mudharabah, sedangkan dalam hal 

pembagian pendapatan menggunakan konsep revenue sharing.  

Keistimewaan Tabungan Haji Arafah antara lain :  

a) Menguntungkan, nasabah akan memperoleh bagi hasil sangat menarik yang 

secara otomatis akan ditambahkan ke dalam saldo Tabungan Haji Arafah 

setiap bulan sehingga jumlah tabungan akan senantiasa berkembang. 

b) Terencana, tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan dapat 

direncanakan sesuai kemampuan nasabah. Semakin matang persiapan nasabah 

karena direncanakan jauh sebelumnya, semakin ringan biaya perjalanan haji 

yang akan dibayarkan. 

c) Terjamin, Bank Muamalat online dengan Siskohat Departemen Agama 

sehingga memberi kepastian untuk memperoleh quota/porsi keberangkatan 

haji. 

d) Aman, khusus untuk nasabah yang memiliki saldo efektif minimal lima juta 

rupiah akan memperoleh perlindungan Asuransi Syari’ah yang memberi 

jaminan terpenuhinya BPIH kepada Ahli Waris. 

(5)    Giro Wadi’ah 

Giro Wadi’ah adalah titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro 

dan pemindahbukuan. Karena Giro Wadi’ah adalah bersifat titipan biasanya tidak 
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ada nisbah untuk nasabah, akan tetapi nasabah biasanya akan mendapatkan bonus 

atas dananya yang telah dititipkan. Dengan sistem wadi’ah, bank tidak 

berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.  

Keuntungan dan fasilitas Giro Wadi’ah : online real time di seluruh outlet, 

kartu ATM dengan akses dilebih dari 8.800 jaringan ATM BCA dan ATM 

Bersama di seluruh Indonesia 24 jam non-stop dan berbelanja di merchant 

berlogo Debit BCA dan fasilitas Phone Banking 24 jam yang meliputi informasi 

saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran 

ZIS, dan lain-lain.  

(6)    Deposito Mudharabah 

Deposito Mudharabah adalah pilihan investasi dalam mata uang rupiah 

maupun USD dengan bagi hasil yang menarik setiap bulan. Investasi disalurkan 

untuk pembiayaan usaha produktif yang berguna bagi kepentingan ummat, 

sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, 

dan 12 bulan dengan nilai minimal Rp 1.000.000,-. Dapat diperpanjang secara 

otomatis (Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo dan dapat digunakan 

sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. 

(7)    Deposito Fulinves 

Deposito Fulinves merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah 

maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah 

yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syari’ah. Deposito ini 

dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa yaitu deposito dalam valuta rupiah 

minimal senilai Rp. 2.000.000,- akan memperoleh fasilitas asuransi syari’ah 

senilai deposito atau maksimal Rp. 50 juta dan deposito dalam valuta US Dollar 
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minimal senilai USD 500 akan memperoleh fasilitas asuransi syari’ah senilai 

deposito atau maksimal senilai Rp. 50 juta. 

 Keuntungan Deposito Fulinves antara lain : memperoleh bagi hasil yang 

sangat menarik setiap bulan dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha 

produktif yang halal. Deposito Fulinves ini dapat diperpanjang secara otomatis 

(Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo dan dapat digunakan sebagai 

jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat.  

(8) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat merupakan Badan 

Hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang 

menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan 

dengan pencapaian usia tertentu. 

 Keuntungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat bagi 

perorangan sebagai jaminan kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan di hari 

tua bagi diri sendiri dan keluarga sedangkan bagi perusahaan yaitu perusahaan 

memberikan kesinambungan penghasilan karyawannya setelah berhenti dari 

bekerja dan dengan mengikutsertakan karyawan suatu perusahaan pada DPLK 

Muamalat, akan memberikan rasa “aman” bagi masa depan karyawan, sehingga 

ada ketenangan baik saat karyawan masih aktif bekerja maupun pada purna tugas. 

(9) FulPROTEK 

 FulPROTEK merupakan kartu investasi berasuransi yang dikelola secara 

murni syari’ah dengan bagi hasil menguntungkan, bekerja sama dengan Asuransi 

Takaful Keluarga. FulPROTEK juga merupakan kartu multiguna yang berfungsi 

sebagai asuransi, ATM dan debit. 
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(10) Sharia Mega Covers 

Sharia Mega Covers merupakan kartu tabungan multiguna berasuransi 

yang dikelola murni secara syari’ah dengan bagi hasil yang menguntungkan, 

bekerja sama dengan Mega Life dan Mega Insurance Syari’ah. Sharia Mega 

Covers menawarkan berbagai kemudahan antara lain sebagai kartu asuransi, ATM 

dan debit, tarik tunai bebas biaya di semua ATM Muamalat, ATM BCA dan ATM 

Bersama di seluruh Indonesia bahkan di jaringan ATM Malaysia yang tergabung 

dalam MEPS (Malaysia Electronic Payment System). 

(11) Taawun Card 

Taawun Card merupakan sebuah inovasi baru dari Bank Muamalat 

Indonesia, bekerja sama dengan Asuransi Bintang Syari’ah dan Panin Life 

Syari’ah. Taawun Card juga merupakan sebuah kartu tabungan dengan berbagai 

macam fungsi yaitu : ATM, kartu kredit dan transaksi perbankan lainnya, juga 

memiliki fungsi asuransi rumah, santunan rawat inap, asuransi kecelakaan dan 

asuransi pendidikan. 

b. Produk bagi Pengelola Dana (Mudharib), terdiri atas : 

(1) Piutang Murabahah 

Piutang Murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dan bank 

dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang 

disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan nasabah, 

yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan 

yang diketahui dan disepakati bersama. Nasabah melakukan pembayaran dengan 

mengangsur selama jangka waktu tertentu. Biasanya Bank Muamalat dalam 

pembiayaan Murabahah ini memberikan dananya 80 persen atau kekurangan dari 
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dana nasabah tersebut. Artinya nasabah memberikan uang muka untuk 

menunjukkan kesungguhannya dalam permintaan pembiayaan. Produk ini dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan ivestasi : 

pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain) maupun pribadi 

(misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain). 

(2) Piutang Istishna' 

Piutang Istishna' merupakan fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan 

objek/barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah. Selain itu 

Piutang Istishna' juga merupakan jual beli barang dimana shaani’ (produsen) 

ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari Mustashni’ (pemesan). 

Objek pesanannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri 

khusus. Sistem pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir 

pesanan. 

(3) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai 

pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha 

(mudharib) untuk mengelola uasaha yang produktif dan halal, dan akan 

mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Resiko kerugian 

ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh 

kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti 

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai 

antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan 

lain-lain berupa modal kerja dan investasi. 
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(4) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan 

antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing 

pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan 

bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Proyek ini boleh dikelola oleh 

salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan 

intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan, sedangkan 

kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan modal yang diberikan. 

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, 

usaha atas dasar kontrak dan lain-lain. 

(5)  Rahn (Gadai Syari’ah) 

Rahn (Gadai Syari’ah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta 

nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa 

emas/perhiasan/kendaraan. Nasabah hanya cukup mengisi dan menandatangani 

Surat Bukti Rahn, serta kemudian dana segar pun dapat segera nasabah terima 

dengan jumlah maksimal 90 persen dari nilai taksir terhadap barang yang 

diserahkan. Rahn (Gadai Syari’ah) bekerja sama dengan Perum Pegadaian 

membentuk Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS). 

 

4.1.5. Kinerja Bank Muamalat Indonesia 

Memasuki tahun 2007, Bank Muamalat Indonesia mencoba menjawab 

himbauan Bank Indonesia yang mentargetkan pangsa pasar bank syari’ah sebesar 

lima persen dari total perbankan nasional pada akhir tahun 2008 ini. Namun, 
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perkembangan pasar yang sedikit kurang menguntungkan di tahun 2007, 

disamping pertimbangan prinsip kehati-hatian, memaksa Bank Muamalat 

Indonesia untuk melakukan penyesuaian atas Rencana Anggaran dan Pendapatan 

Perseroan, dengan menurunkan target pembiayaan dan DPK, disesuaikan dengan 

kondisi realitas pasar yang berkembang pada tahun tersebut. 

Hasilnya, Bank Muamalat Indonesia mencatat pertumbuhan pembiayaan 

maupun DPK masing-masing sebesar 30,0 persen dan 27,1 persen menjadi Rp. 

8.618,1 miliar dan Rp. 8.691,3 miliar per akhir tahun 2007. Adapun pencapaian 

laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 mencapai Rp. 

145,3 miliar, meningkat sebesar 34,1 persen dari Rp. 108,4 miliar tahun 2006 

(Tabel 4.1). Namun demikian, tingkat pertumbuhan yang berhasil diraih Bank 

Muamalat Indonesia tersebut masih berada di atas pertumbuhan rata-rata 

perbankan syari’ah nasional secara agregat di tahun 2007. 

Menurut catatan Bank Indonesia, laju pertumbuhan perbankan syari’ah 

dari sisi pembiayaan mencapai 27,9 persen di tahun 2007, lebih rendah 

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya di tahun 2006 sebesar 34,2 persen. 

Sedangkan laju pertumbuhan dari sisi penghimpunan DPK mengalami penurunan 

yaitu dari 32,7 persen di tahun 2006 menjadi 23,2 persen di tahun 2007. 

Kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan penghimpunan 

DPK yang menggembirakan ini sekurang-kurangnya mencerminkan dua hal, yaitu 

meningkatnya minat umat untuk menabung secara syari’ah dan semakin luasnya 

layanan perbankan syari’ah yang kini menjangkau hampir seluruh pelosok 

nusantara dan layanan khusus remittance internasional dari Malaysia melalui 

aliansi dengan mitra internasional. 
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Pada tahun 2007, Bank Muamalat Indonesia membukukan pendapatan 

operasi utama sebesar Rp. 1.165,32 miliar, meningkat sebesar 11,06 persen dari 

Rp. 1.049,31 miliar pada tahun 2006. Peningkatan tersebut terutama berasal dari 

pendapatan piutang Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna’) yang meningkat 

sebesar 7,75 persen dari Rp. 494,83 miliar menjadi Rp. 533,19 miliar dan 

pendapatan pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) yang meningkat 

sebesar 9.05 persen dari Rp. 499,83 miliar menjadi Rp.545,08 miliar. 

Saldo piutang Jual Beli tercatat meningkat sebesar 27,79 persen dari Rp. 

3.302,45 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp. 4.220,18 miliar pada tahun 2007. 

Sedangkan saldo pembiayaan Bagi Hasil meningkat sebesar 29,34 persen dari Rp. 

3.239,85 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp.4.190,57 miliar pada tahun 2007. 

Bank Muamalat Indonesia mencatat laba operasional sebesar Rp. 221,37 

miliar pada tahun 2007, meningkat sebesar 26,66 persen dari Rp. 174,77 miliar 

pada tahun 2006. Peningkatan laba usaha ini diperoleh dari kinerja bank yang 

semakin solid, antara lain melalui keberhasilan perluasan jangkauan layanan ke 

seluruh provinsi di Indonesia berkat penetrasi Shar-E, serta keberhasilan strategi 

pengembangan usaha WAR (Wholesale Alliansi Remote) yang mulai diterapkan 

pada tahun 2007.  

Sesuai dengan misinya sebagai institusi Islam yang bergerak di bidang 

perbankan, Bank Muamalat Indonesia senantiasa berperan aktif dalm menjalankan 

fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Selaras dengan perluasan usaha, 

jumlah aktiva Perseroan meningkat sebesar 26.26 persen dari Rp. 8.370,60 miliar 
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pada akhir 2006 menjadi Rp. 10.569,08 miliar di akhir 2007, seperti terlihat pada 

Tabel 4.1. 

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan utama Bank Muamalat 

Indonesia. Jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun selama tahun 2006 

mengalami peningkatan hingga 27,11 persen dari Rp. 6.837,43 miliar pada akhir 

2006 menjadi Rp. 8.691,33 miliar di akhir tahun 2007.  

Jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia meningkat 

sebesar 30.02 persen dari Rp. 6.628,09 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp. 

8.618,05 miliar di tahun 2007. Peningkatan ini terutama didorong oleh kondisi 

makroekonomi yang relatif stabil, sehingga membuka peluang lebih banyak bagi 

kegiatan usaha. Salah satu ciri khas pembiayaan adalah dukungan kepada sektor 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekitar 61,92 persen dari 

pembiayaan Bank disalurkan ke nasabah UMKM. 

Sebagaiman layaknya lembaga keuangan, Bank Muamalat Indonesia 

senantiasa berusaha menjaga amanah masyarakat lewat penerapan prinsip kehati-

hatian melalui pengelolaan dan penyebaran risiko dngan cara menghindari jenis 

pembiayaan yang terkonsentrasi, sektor ekonomi tertentu dan jangka waktu yang 

terlalu lama.  

Pemberian pembiayaan menurut sektor ekonomi tahun 2007 telah 

dilakukan dengan memperhatikan penyebaran risiko yang mampu melindungi 

Perseroan dari konsentrasi sektor ekonoi tertentu. Hingga akhir tahun 2007, 

proporsi untuk usaha jasa sebesar 43,36 persen, diikuti konstruksi 7,16 persen, 

perdagangan 6,66 persen, pengangkutan 8,86 persen dan sosial masyarakat 12,53 
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persen. Sedang sektor lain porsinya relatif kecil, hanya menyentuh angka 21,43 

persen dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan. 

Untuk jangka waktu dan komposisi pembiayaan hingga akhir tahun 2007 

adalah sebagai berikut : 

• Sampai dengan satu tahun 14,32 persen 

• Lebih dari satu sampai tiga tahun 31,50 persen 

• Lebih dari tiga sampai lima tahun 33,38 persen 

• Di atas lima tahun 20,80 persen 

Tabel 4.1. Ikhtisar Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia 
(miliar 
Rupiah) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 
Aktiva 

2.123,51 3.308,68 5.209,80 7.427,05 8.370,59 10.569,08

Total 
Pembiaya
an 

1.747,87 2.373,04 4.184,70 5.887,74 6.628,09 8.618,05

Total 
Dana 
Pihak 
Ketiga 

1.696,71 2.508,87 4.330,56 5.750,23 6.837,43 8.691,33

Total 
Modal 
Disetor 

165,30 269,69 269,69 492,79 492,79 492,79

Total 
Ekuitas 

181,49 307,.35 339,11 763,41 786,44 846,16

Laba 
(Rugi) 
Operasion
al 

34,86 36,44 74,89 159,18 174,77 221,37

Laba(Rugi
) Bersih 

24,80 23,17 50,62 106,66 108,36 145,33

Jumlah 
Saham 
(Juta) 

165,30 374,06 374,06 820,25 820,25 820,25

Laba 
Besih/ 
Jumlah 
Saham 
(Rp) 

156,60 81,00 135,33 168,15 132,10 177,17

Sumber : Bank Muamalat, 2007 
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Dari segi efisiensi operasional, rasio beban operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO) menunjukkan adanya penurunan, yaitu dari 84,69 

persen pada tahun 2006 menjadi 82,75 persen pada tahun 2007. Laba sebelum 

beban pajak penghasilan mencapai Rp. 212,04 miliar pada tahun 2007, meningkat 

sebesar 31,32 persen dari Rp. 161,47 miliar pada tahun 2006.  

Pembiayaan bermasalah biasanya bergerak secara proporsional dengan 

pertumbuhan pembiayaan itu sendiri. Namun demikian, seiring dengan prinsip 

kehati-hatian perbankan yang dianut Bank Muamalat Indonesia selama ini, rasio 

NPF (Non Performing Financing) bersih terhadap total pembiayaan yang 

diberikan berhasil diperbaiki, menjadi 1,33 persen di tahun 2007 dibandingkan 

dengan 4,84 persen tahun 2006, seperti terlihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rasio-rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia 
Rasio (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Laba Sebelum 
Pajak/Total 
Aktiva 

2.00 1.33 1.80 2.53 2.10 2.27

Laba Sebelum 
Pajak/Total 
Ekuitas 

17.23 8.81 15.49 18.10 21.99 23.24

Laba Sebelum 
Pajak/Aktiva 
Produktif 

1.57 0.95 1.94 2.69 2.27 2.44

Rasio 
Pembiayaan 
Bermasalah 
(Bersih) 

3.43 2.12 2.19 2.00 4.84 1.33

Rasio 
Pembiayaan 
Bermasalah 
(Kotor) 

4.99 3.15 2.99 2.80 5.76 2.96

Rasio Kecukupan 
Modal 

10.55 13.04 12.17 16.33 14.23 10.69

Pembiayaan/(Dan
a Pihak Ketiga & 
Ekuitas) 

83.67 76.97 86.03 89.08 83.60 99.16

Sumber : Bank Muamalat, 2007 



 54

 Tabel 4.3 berikut memperlihatkan perbandingan kinerja dari tiga Bank 

Umum Syari’ah  yang ada di Indonesia. Terlihat bahwa Bank Muamalat Indonesia 

yang merupakan bank syari’ah pertama yang beroperasi di Indonesia memiliki 

total aset sebesar Rp. 10.569,08 miliar pada akhir 2007 dan sebesar Rp. 8.370,60 

miliar pada akhir 2006. Sedangkan Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Syari’ah 

Mega Indonesia dengan total aset masing-masing Rp. 12.885,39 miliar dan Rp. 

2.561,80 miliar pada akhir 2007, serta Rp. 9.554,96 miliar dan Rp. 2.344,93 

miliar pada akhir 2006. Ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri Syari’ah memiliki 

total aset yang lebih besar dibandingkan dengan dua Bank Umum Syari’ah 

lainnya. 

Tabel 4.3. Perbandingan Kinerja Bank Umum Syari’ah (miliar rupiah) 
Bank 

Umum 
Syari’ah 

2006 2007 
Total 
Aset 

Total 
Pembiay

aan 

Dana 
Pihak 
Ketiga 
(DPK) 

Total Aset Total 
Pembiay

aan 

Dana 
Pihak 
Ketiga 
(DPK) 

Bank 
Muamalat 
Indonesia 

8.370,59 6.628,09 6.837,43 10.569,08 8.618,05 8.691,33

Bank 
Syari’ah 
Mandiri 

9.554,96 7.414,75 8.219,26 12.885,39 10.326,3 11.105,9

Bank 
Syari’ah 
Mega 
Indonesia 

2.344,93 98.559 2,089 2.561,80 165.715 80,572

Sumber : Publikasi Tiga BUS 

 

Sejak kehadiran Shar-E, Bank Muamalat Indonesia berhasil 

mengembangkan jaringan pelayanannya secara pesat dan signifikan. Sampai akhir 

31 Maret 2008 melalui 2.861 SOPP (Sistem On-line Payment Point) Bank 

Muamalat Indonesia benar-benar telah merentangkan jangkauan pelayanan hampir 
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keseluruh kecamatan di Indonesia. Setiap daerah yang terdapat kantor pos on-line 

dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank apapun, serta mercant Debit 

Prima di seluruh pelosok tanah air, nasabah Muamalat semakin mudah 

memperoleh akses dan semakin terlayani. Shar-E mencerminkan keberhasilan 

Bank Muamalat Indonesia untuk mengedepankan aliansi serta inovasi hingga saat 

ini. 

Tabel 4.4. Jaringan Layanan Bank Muamalat (Jumlah Unit) 
 Cabang Cabang 

Pembantu
Kantor 

Kas 
Gerai 

Muamalat
Unit 

Pelayanan 
Syari’ah 

SOPP 
Pos 

Des 02 13 7 46 - - - 
Des 03 32 8 70 46 - - 
Des 04 43 10 78 46 - 292 
Des 05 47 13 81 46 - 573 
Des 06 51 8 89 43 18 1400 
Des 07 51 8 90 43 21 1800 

Sumber : Bank Muamalat, 2007 

Selain itu terjadi penambahan jumlah rekening dari 1.527.825 rekening 

pada tahun 2006 menjadi 2.148.395 rekening pada akhir 2007, seperti terlihat 

pada Tabel 5.3. Kontribusi terbesar terhadap peningkatan jumlah rekening 

tabungan ini disumbangkan oleh Shar-E. Sebanyak 575.562 rekening Shar-E baru 

tercatat pada tahun 2007, menandai pertumbuhan sebesar 86,7 persen dalam 

jumlah rekening Shar-E yang mencapai 1.239.439 rekening per akhir tahun 2007.  

Tabel 4.5. Rekening Nasabah Bank Muamalat (Jumlah Rekening) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Non Shar-E 
Saving 

349.943 411.879 517.022 615.044 694.310 724.975

Shar-E - - 7.521 132.669 663.877 1.239.439
Wadiah 
Current 
Account 

11.937 13.148 14.989 18.278 22.465 26.722

Mudharabah 
Time Dep 

55.529 71.710 95.225 119.849 147.173 157.259

Total 417.409 496.737 634.757 885.840 1.527.825 2.148.395
Sumber : Bank Muamalat, 2007 
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4.2. Gambaran Umum Responden yang diteliti 

4.2.1. Profil Responden pada Data Demografi  

Salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu bank tidak terlepas dari 

peran para nasabahnya. Nasabah adalah masyarakat yang menyimpan uangnya di 

bank. Nasabah merupakan sasaran utama penghimpunan dana untuk kegiatan 

operasional suatu bank. Karakteristik nasabah perlu diketahui untuk melakukan 

segmentasi dan mengetahui kebutuhan mereka, karena dengan diketahuinya 

karakteristik nasabah tersebut maka akan terlihat kebutuhan dan keinginan mereka 

sehingga dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan kepuasan nasabah pun 

akan lebih mudah. Selain itu, karakteristik responden ini peranannya sangat 

penting untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi responden, sehingga dari 

informasi tersebut dapat diperoleh korelasinya. 

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai nasabah dalam penelitian 

ini, berikut akan diuraikan aspek demografi mengenai pengelompokkan nasabah 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang melibatkan jumlah responden sebanyak 

100 orang. Aspek demografi yang akan diteliti dari responden adalah jenis 

kelamin, umur dan pendidikan terakhir nasabah.  

a) Jenis Kelamin 

Profil responden terbentuk dari hasil tabulasi data yang dikumpulkan dan 

disusun menjadi data yang lebih terstruktur. Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat 

bahwa dari 100 responden yang berpartisipasi sebagian besar berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sebanyak 55 persen sedangkan sebanyak 45 persen adalah 

responden perempuan. 
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Jenis Kelamin

55%
45% Laki-laki

Perempuan

 
 

Gambar 4.1 Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 
b) Umur 

Berdasarkan Gambar 4.2 diperoleh data bahwa kelompok yang terbesar 

yaitu kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 61 persen, kemudian diikuti oleh 

kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 17 persen, lalu kelompok umur 10-20 

tahun sebanyak 10 persen dan kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 9 persen 

serta kelompok umur diatas 50 tahun sebanyak 3 persen. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa umur antara 21-30 

tahun merupakan umur yang lebih memprioritaskan untuk menabung, karena 

dalam kisaran umur tersebut seseorang sudah bekerja dan lebih matang untuk 

berpikir ke depan, sehingga menabung menjadi hal yang cukup prioritas dan 

cukup diperhitungkan dalam kehidupan. Disamping itu, tingkat umur seseorang 

terkadang mencirikan tingkat kedewasaan orang tersebut dalam mengambil suatu 

tindakan atau keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. 

Umur

10%

61%

17%
9% 3% 10-20 tahun

21-30 tahun
31-40 tahun
41-50 tahun
> 50 tahun

 
 

Gambar 4.2 Frekuensi Responden berdasarkan Umur 
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c) Pendidikan Terakhir 

  Berdasarkan Gambar 4.3, nasabah yang menjadi responden dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berpendidikan sarjana (S1) 

yaitu sebesar 47 persen, kemudian disusul oleh responden yang berpendidikan 

SLTA/MA sebanyak 43 persen, selanjutnya responden yang berpendidikan 

pascasarjana (S2/S3) sebanyak 8 persen, lalu responden yang berpendidikan 

SLTP/MTs sebanyak 2 persen dan  tidak ada responden yang berpendidikan 

SD/MI. 

  Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi terhadap 

seseorang berpengaruh terhadap penerimaan informasi terhadap dirinya dan pola 

pikirnya pun akan semakin sistematis dan ingin mendapatkan sesuatu yang baik 

dan bermanfaat untuk kepentingannya. Disamping itu, tingkat pendidikan 

biasanya mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, dimana diharapkan 

dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, orang akan mampu memutuskan 

hal yang lebih baik dalam hidupnya. 

 

Pendidikan Terakhir
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Gambar 4.3 Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 
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4.2.2. Pekerjaan Utama  

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan bahwa proporsi responden dari 

pekerjaan utama adalah sebagai berikut : sebanyak 43 persen responden adalah 

mahasiswa/pelajar, selanjutnya sebanyak 29 persen responden berprofesi sebagai 

pegawai swasta, lalu sebanyak 13 persen responden berprofesi sebagai PNS/TNI, 

dan sebanyak 15 persen responden berprofesi sebagai wiraswasta serta tidak ada 

responden yang berprofesi sebagai karyawan BUMN. Dari Tabel 4.6 tersebut, 

proporsi terbesar responden yang menjadi nasabah berprofesi sebagai 

mahasiswa/pelajar. 

Tabel 4.6. Pekerjaan Utama Nasabah Bank Muamalat Indonesia 
No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Pekerjaan Utama   

 a. PNS/TNI 13 13 
 b. BUMN - - 
 c. Pegawai Swasta 29 29 

 d. Mahasiswa/Pelajar 43 43 
 e. Wiraswasta  15 15 
 Total 100 100 

Sumber : Hasil Pengolahan 

 

4.2.3. Penghasilan Nasabah 

Tingkat ekonomi responden diduga dipengaruhi oleh tingkat 

penghasilannya. Karena itu, tingkat penghasilan merupakan hal yang krusial 

dalam karakteristik sosial ekonomi responden. Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh 

data bahwa proporsi responden dari penghasilan per bulan adalah sebagai berikut : 

sebanyak 5 persen responden berpenghasilan lebih dari Rp 500.000,00 per bulan, 

selanjutnya sebanyak 59 persen responden berpenghasilan Rp 500.000,00 hingga 

Rp 1.500.000,00, lalu sebanyak 22 persen responden berpenghasilan Rp 

1.500.000,00 hingga Rp 3.000.000,00, dan sebanyak 6 persen responden 
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berpenghasilan Rp 3.000.000,00 hingga Rp 5.000.000,00, serta sebanyak 8 persen 

responden berpenghasilan lebih besar dari Rp 5.000.000,00. Dari Tabel 4.7 

tersebut, proporsi terbesar responden yang menjadi nasabah berpenghasilan Rp 

500.000,00 hingga Rp 1.500.000,00 per bulannya.  

Tabel 4.7. Penghasilan per bulan Nasabah Bank Muamalat Indonesia 
No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Penghasilan per bulan   

 a. < Rp 500.000,00  5 5 
 b. Rp 500.000,00 - Rp1.500.000,00 59 59 
 c. Rp 1.500.000,00 - Rp 3.000.000,00 22 22 

 d. Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 6 6 
 e. > Rp 5.000.000,00 8 8 
 Total 100 100 

Sumber : Hasil Pengolahan 

 

4.2.4. Agama Nasabah Bank Muamalat Indonesia 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa seluruh 

nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Bogor dan kantor kas 

IPB Darmaga beragama islam sebesar 100 persen. 

 

4.2.5. Informasi tentang Bank Syari’ah 

Dari Tabel 4.8 hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi dari media 

massa sebesar 48 persen merupakan media yang paling efektif bagi responden 

terhadap informasi-informasi mengenai PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Kemudian sebanyak 13 persen responden mengetahui dari keluarga dan sebanyak 

24 persen responden mengetahui informasi tentang PT. Bank Muamalat Indonesia 

Tbk dari relasi serta diikuti dengan informasi dari bank sebesar 10 persen dan 

informasi dari pamflet/brosur sebesar 8 persen. 
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Tabel 4.8. Informasi tentang Bank Syari’ah Nasabah Bank Muamalat 
Indonesia 

No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Informasi tentang Bank Syari’ah   

 a. media massa  48 48 
 b. keluarga 13 13 
 c. relasi 24 24 

 d. pamflet/brosur 7 7 
 e. bank 8 8 
 Total 100 100 

Sumber : Hasil Pengolahan 

 

4.2.6. Lama menjadi Nasabah Bank Muamalat Indonesia 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nasabah yang menjadi responden 

dalam penelitian ini menunjukkan sebanyak 25 persen telah menjadi nasabah BMI 

sejak kurang dari setahun, lalu sebanyak 34 persen telah menjadi nasabah BMI 

sejak 1 hingga 2 tahun, kemudian diikuti sebanyak 20 persen telah menjadi 

nasabah BMI sejak 2 hingga 3 tahun dan sebanyak 21 persen telah menjadi 

nasabah BMI sejak tiga tahun terakhir. Dari Tabel 4.9 tersebut, proporsi terbesar 

responden yang telah menjadi nasabah sejak 1 hingga 2 tahun. 

Tabel 4.9. Lama menjadi Nasabah Bank Muamalat Indonesia 
No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Lama menjadi Nasabah   

 a. dibawah 1 tahun   25 25 
 b. 1-2 tahun   34 34 
 c. 2-3 tahun       20 20 

 d. diatas 3 tahun 21 21 
 Total 100 100 

Sumber : Hasil Pengolahan 

 

4.2.7. Banyaknya Menabung dalam Sebulan 

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nasabah yang menjadi responden 

dalam penelitian ini menunjukkan pola yang paling dominan dalam menabung 
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adalah 1 kali perbulan sebanyak 49 persen kemudian diikuti oleh pola nasabah 

yang menabung 2 kali dalam sebulan sebanyak 28 persen lalu nasabah yang 

menabung  lebih dari 3 kali dalam sebulan sebanyak 12 persen dan nasabah yang 

menabung  3 kali dalam sebulan sebanyak 11 persen. 

Tabel 4.10. Banyaknya Menabung dalam Sebulan  
No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Banyaknya Menabung dalam 

Sebulan 
  

 a. 1 kali   49 49 
 b. 2 kali 28 28 
 c. 3 kali 11 11 

 d. > 3 kali 12 12 
 Total 100 100 

Sumber : Hasil Pengolahan 

 

4.2.8. Produk yang Digunakan pada Bank Muamalat Indonesia 
 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari 

penelitian menunjukkan produk yang paling dominan digunakan oleh nasabah 

yaitu tabungan mudharabah dengan persentase paling banyak sebesar 59 persen 

lalu diikuti oleh penggunaan produk lainnya seperti shar’ع sebesar 36 persen. 

Selanjutnya produk yang juga digunakan oleh nasabah yaitu tabungan wadiah 

sebesar 4 persen dan pembiayaan sebesar 1 persen. 

Tabel 4.11. Produk yang Digunakan pada Bank Muamalat Indonesia 
No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Produk yang Digunakan pada BMI   

 a. tabungan mudharabah   59 59 
 b. pembiayaan  1 1 
 c. tabungan wadiah 4 4 

 d. Lainnya 36 36 
 Total 100 100 

Sumber : Hasil Pengolahan 
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4.2.9. Kepemilikan Rekening Tabungan di Bank Lain Selain di Bank 

Muamalat Indonesia 

Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan jumlah 

nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang menjadi responden sebanyak 

100 orang memiliki rekening selain di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

sebanyak 16 persen sedangkan sebanyak 84 persen responden tidak memiliki 

rekening selain di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden telah mengandalkan PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk sebagai tempat untuk menyimpan uangnya. 

Tabel 4.12. Kepemilikan Rekening Tabungan di Bank Lain Selain di Bank 
Muamalat Indonesia 

No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Kepemilikan Rekening Tabungan di 

Bank Lain  
  

 a. BSM   12 12 
 b. BNI Syari’ah 3 3 
 c. BRI Syari’ah -  

 d. Lainnya 1 1 
 Jumlah 16 16 
2. Kepemilikan Rekening Tabungan di 

Bank Muamalat Indonesia  
84 84 

 Total 100 100 
Sumber : Hasil Pengolahan 

  

4.2.10. Penggunaan Produk di Rekening Bank Lain 

Dari Tabel 4.13 terlihat bahwa produk tabungan mudharabah sebesar 11 

persen juga lebih banyak digunakan pada rekening di bank lain. Selanjutnya 

diikuti dengan penggunaan produk tabungan wadiah sebesar 3 persen dan 

penggunaan  produk lainnya sebesar 2 persen di rekening bank lain sedangkan 

sebanyak 84 persen responden hanya menggunakan produk-produk yang 

ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  
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Tabel 4.13. Penggunaan Produk di Rekening Bank Lain 
No. Deskripsi Jumlah Persentase 
1. Penggunaan Produk di Rekening 

Bank Lain 
  

 a. tabungan mudharabah   11 11 
 b. pembiayaan  - - 
 c. tabungan wadiah 3 3 

 d. Lainnya 2 2 
 Total 16 16 

Sumber : Hasil Pengolahan 

  

 

 

 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Deskriptif Variabel Penelitian 

5.1.1. Alasan Nasabah Memilih Bank Muamalat Indonesia 

Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai 

perbankan syari’ah pertama yang beroperasi di Indonesia dan sebagai bank yang 

menerapkan prinsip syari’ah pertama di Indonesia, maka bank berbasis syari’ah 

mulai bermunculan, diikuti dengan munculnya lembaga keuangan berbasis 

syari’ah lainnya. 

Bank Syari’ah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan 

pertama bagi nasabah. Dalam memilih bank syari’ah, nasabah tentunya harus 

memikirkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian yang akan diperolehnya, 

begitupun dengan resiko yang akan ditanggungnya kelak di kemudian hari. 

Berbagai faktor harus dipertimbangkan oleh para nasabah sebelum memilih bank 

syari’ah yang tepat untuk menyalurkan dan menghimpun dananya. Dari Tabel 5.1 

berikut dapat dilihat beberapa alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia. 

Tabel 5.1. Alasan Nasabah Memilih Bank Muamalat Indonesia 
No. Atribut Nasabah (orang) 
1. sistem bagi hasil 62 
2. sekedar ikut-ikutan nasabah lain 4 
3. lokasi yang strategis 10 
4. mudahnya persyaratan menjadi nasabah 

Bank Muamalat Indonesia 
24 

Sumber : Hasil Pengolahan 

Salah satu alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia yaitu karena 

menggunakan sistem bagi hasil. Sebanyak 62 orang nasabah memilih Bank 

Muamalat Indonesia karena sistem bagi hasil yang digunakan pada bank yang 

bersangkutan. Sistem bagi hasil yang dimaksud merupakan sistem di mana 
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dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. 

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan 

yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem 

perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, 

dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus 

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya 

penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan 

bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-

masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

 

5.1.2. Persepsi Nasabah terhadap Pelayanan dan Keamanan 

 Pelayanan yang baik, ramah, cepat dan akurat merupakan suatu prinsip 

yang harus dimiliki oleh setiap karyawan bank, yang harus memberikan 

pelayanan prima kepada para nasabahnya. Semakin baik pelayanan yang 

diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah, semakin tinggi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap bank. 

Motivasi masyarakat mempercayakan dananya di bank selain 

mengharapkan keuntungan, juga mengharapkan adanya jaminan keamanan atas 

simpanan masyarakat secara hukum. Perilaku seseorang pada saat tertentu 

biasanya ditentukan oleh kebutuhan yang paling kuat, yaitu rasa aman (Sasongko, 

2000). Selain itu, keamanan merupakan suatu hal yang  sangat penting bagi 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Keamanan merupakan hal yang 

pokok bagi suatu bank, karena jika suatu bank tidak memiliki keamanan yang 

baik maka tidak akan ada masyarakat yang mau menyimpan uangnya di bank. 
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Tabel 5.2. Persentase Persepsi Nasabah terhadap Pelayanan dan Keamanan 
No. Faktor Pelayanan dan Keamanan 

 
SS S R TS 

1. Keamanan (X1) 60 40 0 0 
2. Bagi hasil yang menguntungkan (X2) 42 57 1 0 
3. Pelayanan bank yang mudah dan lancar dalam 

melakukan transaksi (X3) 
26 70 4 0 

4. Pelayanan yang cepat dari karyawan bank (X4) 25 71 3 1 
5. Pelayanan yang ramah dari karyawan bank (X5) 49 50 1 0 

Sumber : Hasil Pengolahan 

Berdasarkan hasil pengolahan pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa 

nasabah sangat setuju terhadap atribut keamanan tersebut yaitu sebesar 60 persen, 

kemudian sebesar 40 persen nasabah menyatakan setuju terhadap atribut 

keamanan. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu bahwa nasabah sangat setuju 

terhadap atribut keamanan karena nasabah percaya terhadap kinerja keamanan 

yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Landasan kepercayaan 

tersebut juga disebabkan karena PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan 

bank syari’ah dimana kegiatan-kegiatannya selalu berlandaskan syari’ah serta 

mendapat pantauan dari Dewan Syari’ah Nasional.  

 Berdasarkan Tabel 5.2 juga menunjukkan bahwa nasabah setuju terhadap 

atribut bagi hasil yang menguntungkan yaitu sebesar 57 persen, kemudian sebesar 

42 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut tersebut. Selanjutnya 

sebesar 1 persen nasabah menyatakan ragu-ragu terhadap atribut bagi hasil yang 

menguntungkan.  

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa nasabah setuju terhadap 

atribut pelayanan bank yang mudah dan lancar dalam melakukan transaksi 

tersebut yaitu sebesar 70 persen, kemudian sebesar 26 persen nasabah menyatakan 

sangat setuju terhadap atribut tersebut. Selanjutnya sebesar 4 persen nasabah 
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menyatakan ragu-ragu terhadap atribut pelayanan bank yang mudah dan lancar 

dalam melakukan transaksi. 

Pelayanan bank yang mudah dan lancar dalam melakukan transaksi 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh bank yang bersangkutan karena tidak 

ada nasabah yang menginginkan prosedur yang berbelit-belit. Kemudahan dan 

kelancaran yang diciptakan oleh suatu bank akan dapat memberikan tingkat 

kepuasan yang tinggi dari nasabah dan merupakan salah satu alasan bagi nasabah 

dalam memilih bank yang bersangkutan.  

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa nasabah setuju terhadap 

atribut pelayanan yang cepat dari karyawan bank tersebut yaitu sebesar 71 persen, 

kemudian sebesar 25 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut 

tersebut. Selanjutnya sebesar 3 persen nasabah menyatakan ragu-ragu dan sebesar 

1 persen nasabah menyatakan tidak setuju terhadap atribut pelayanan yang cepat 

dari karyawan bank.  

Pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa nasabah juga setuju terhadap atribut 

pelayanan yang ramah dari karyawan bank tersebut yaitu sebesar 50 persen, 

kemudian sebesar 49 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut 

tersebut. Selanjutnya sebesar 1 persen nasabah menyatakan ragu-ragu terhadap 

atribut pelayanan yang ramah dari karyawan bank. 

 

5.1.3. Persepsi Nasabah terhadap Kualitas Manajemen Syari’ah 

Kualitas manajemen syari’ah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi alasan nasabah untuk memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai 

lembaga keuangan dari berbagai alternatif yang ada. Beberapa atributnya antara 
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lain dana simpanan digunakan oleh bank untuk bisnis yang halal, nama bank yang 

terkenal dan terpercaya serta dikelola oleh para pemimpin yang profesional. 

Berikut adalah tabel persentase faktor kualitas manajemen syari’ah yang 

memungkinkan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu 

lembaga keuangan dalam melakukan transaksi perbankan. 

Tabel 5.3.  Persentase Persepsi Nasabah terhadap Kualitas Manajemen 
Syari’ah 

No. Faktor Kualitas Manajemen Syari’ah 
 

SS S R TS

1. Dana simpanan digunakan oleh bank untuk bisnis 
yang halal (X6) 

52 47 1 0 

2. Nama bank yang terkenal dan terpercaya (X7) 35 56 8 1 
3. Dikelola oleh para pemimpin yang profesional 

(X8) 
28 59 13 0 

Sumber : Hasil Pengolahan 

 Hasil penelitian yang diperlihatkan pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa 

nasabah sangat setuju terhadap atribut dana simpanan digunakan oleh bank untuk 

bisnis yang halal tersebut yaitu sebesar 52 persen, kemudian sebesar 47 persen 

nasabah menyatakan setuju terhadap atribut tersebut. Selanjutnya sebesar 1 persen 

nasabah menyatakan ragu-ragu terhadap atribut dana simpanan digunakan oleh 

bank untuk bisnis yang halal.  

Pada Tabel 5.3 juga menunjukkan bahwa nasabah setuju terhadap atribut 

nama bank yang terkenal dan terpercaya tersebut yaitu sebesar 56 persen, 

kemudian sebesar 35 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut 

tersebut. Selanjutnya sebesar 8 persen nasabah menyatakan ragu-ragu dan sebesar 

1 persen nasabah menyatakan tidak setuju terhadap atribut nama bank yang 

terkenal dan terpercaya. 

Berdasarkan pada tabel yang sama, nasabah setuju terhadap atribut 

dikelola oleh para pemimpin yang profesional tersebut yaitu sebesar 59 persen, 
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kemudian sebesar 28 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut 

tersebut. Selanjutnya sebesar 13 persen nasabah menyatakan ragu-ragu terhadap 

atribut dikelola oleh para pemimpin yang profesional. Hal ini jelas 

memperlihatkan bahwa atribut ini cukup berpengaruh bagi nasabah karena atribut 

dikelola oleh para pemimpin yang profesional merupakan salah satu faktor yang 

sangat berperan penting bagi bank dalam pengelolaan bank. 

 

5.1.4. Persepsi Nasabah terhadap Faktor Eksternal 

 Faktor lainnya yang mempengaruhi alasan nasabah untuk memilih Bank 

Muamalat Indonesia adalah faktor eksternal. Faktor ini meliputi beberapa atribut 

antara lain suasana bank yang islami, bank mampu mengatasi masalah yang 

timbul, dorongan lingkungan sekitar (keluarga, teman dan lain-lain) dan promosi 

yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia. Tabel berikut akan 

memperlihatkan persentase dari faktor eksternal tersebut. 

Tabel 5.4. Persentase Persepsi Nasabah terhadap Faktor Eksternal 
No Faktor Eksternal 

 
SS S R TS

1. Suasana bank yang islami (X9) 64 33 2 1 
2. Bank mampu mengatasi masalah yang timbul 

(X10) 
27 62 9 2 

3. Dorongan lingkungan sekitar (keluarga, teman 
dan lain-lain) (X11) 

16 71 7 6 

4. Promosi yang dilakukan oleh BMI (X12) 
 

29 54 13 4 

Sumber : Hasil Pengolahan 

Hasil penelitian pada Tabel 5.4 diperoleh bahwa nasabah sangat setuju 

terhadap atribut suasana bank yang islami tersebut yaitu sebesar 64 persen, 

kemudian sebesar 33 persen nasabah menyatakan setuju terhadap atribut tersebut. 
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Selanjutnya sebesar 2 persen nasabah menyatakan ragu-ragu dan sebesar 1 persen 

nasabah menyatakan tidak setuju terhadap atribut suasana bank yang  

Pada Tabel 5.4 juga menunjukkan bahwa nasabah setuju terhadap atribut 

bank mampu mengatasi masalah yang timbul tersebut yaitu sebesar 62 persen, 

kemudian sebesar 27 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut 

tersebut. Selanjutnya sebesar 9 persen nasabah menyatakan ragu-ragu dan sebesar 

2 persen nasabah menyatakan tidak setuju terhadap atribut bank mampu 

mengatasi masalah yang timbul.  

Setiap orang dalam kehidupan sosial baik langsung maupun tidak 

langsung perilakunya dalam kehidupan sehari-hari akan selalu dipengaruhi oleh 

orang lain yang ada disekitarnya. Dalam proses pengambilan keputusan, 

seseorang pun tidak lepas dari pengaruh orang lain. Berdasarkan Tabel 5.4 

didapatkan bahwa nasabah setuju terhadap atribut dorongan lingkungan sekitar 

(keluarga, teman dan lain-lain) tersebut yaitu sebesar 71 persen, kemudian sebesar 

16 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut tersebut. Selanjutnya 

sebesar 7 persen nasabah menyatakan ragu-ragu dan sebesar 6 persen nasabah 

menyatakan tidak setuju terhadap atribut dorongan lingkungan sekitar (keluarga, 

teman dan lain-lain).  

Hasil penelitian pada Tabel 5.4 juga memperlihatkan bahwa nasabah 

setuju terhadap atribut promosi tersebut yaitu sebesar 54 persen, kemudian 

sebesar 29 persen nasabah menyatakan sangat setuju terhadap atribut tersebut. 

Selanjutnya sebesar 13 persen nasabah menyatakan ragu-ragu dan sebesar 4 

persen nasabah menyatakan tidak setuju terhadap atribut promosi yang dilakukan 

oleh Bank Muamalat Indonesia. 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Faktor utama yang mempengaruhi alasan nasabah untuk memilih Bank 

Muamalat Indonesia ternyata bukan faktor yang berkaitan dengan atribut 

syari’ah islam (faktor syari’ah), melainkan  faktor pelayanan dan 

keamanan (keamanan, bagi hasil yang menguntungkan, pelayanan bank 

yang mudah dan lancar dalam melakukan transaksi, pelayanan yang cepat 

dari karyawan bank dan pelayanan yang ramah dari karyawan bank), 

faktor kualitas manajemen syari’ah (dana simpanan digunakan oleh bank 

untuk bisnis yang halal, nama bank yang terkenal dan terpercaya serta 

dikelola oleh para pemimpin yang profesional) dan faktor eksternal 

(suasana bank yang islami, bank mampu mengatasi masalah yang timbul, 

dorongan lingkungan sekitar (keluarga, teman dan lain-lain) dan promosi 

yang dilakukan BMI).  

2. Persepsi nasabah terhadap kinerja operasional dan manajerial Bank 

Muamalat Indonesia ditunjukkan dengan dominannya nasabah memilih 

atribut keamanan, dana simpanan digunakan oleh bank untuk bisnis yang 

halal dan suasana bank yang islami. Nasabah menyatakan sangat setuju 

terhadap masing-masing atribut ini dengan persentase yang berbeda. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis mengajukan saran 

sebagai berikut : 

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk harus dapat memahami keinginan dan 

harapan para nasabahnya serta berusaha lebih meningkatkan pelayanan 

dan keamanan agar nasabah merasa terpuaskan dengan pelayanan dan 

keamanan yang diberikan oleh bank. Selain itu, nama bank yang terkenal 

dan terpercaya hendaknya dijadikan pemacu dan pendorong supaya Bank 

Muamalat Indonesia lebih meningkatkan kualitas manajemen syari’ah. Di 

samping itu, faktor eksternal seperti suasana bank yang islami, bank 

mampu mengatasi masalah yang timbul dan dorongan lingkungan sekitar 

(keluarga, teman dan lain-lain) juga harus ditingkatkan lagi agar nasabah 

merasakan kelebihan menabung di Bank Muamalat Indonesia 

dibandingkan bank lain. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia hendaknya 

lebih meningkatkan promosi kepada masyarakat luas supaya masyarakat 

tertarik dan lebih memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai tempat 

menghimpun dananya daripada bank lain. 

2. Dikarenakan keterbatasan hasil penelitian yang diperoleh, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor-faktor lain yang juga 

mempengaruhi alasan nasabah dalam memilih Bank Muamalat Indonesia 

seperti faktor produk dan fasilitas sehingga hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi yang besar bagi nasabah yang ingin menghimpun 

dananya di Bank Muamalat Indonesia. 
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Lampiran 1. KUESIONER 

  

K   

 KUESIONER 

 

 
Kuesioner ini diberikan dalam rangka penyelesaian tugas akhir dari Wenda 
Yulisman, mahasiswi semester 8, departemen Ilmu Ekonomi, FEM IPB. 
Kerahasiaan Anda sebagai responden terjamin, data-data yang terkait dalam 
kuesioner ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Mohon bantuan 
dan kerjasamanya, Terima Kasih. 
 
 
PENGANTAR 

1. Terimakasih sebelumnya penulis mengucapkan atas kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner ini. 

2. Daftar pertanyaan ini diajukan untuk diisi sesuai dengan keadaan dan   
pendapat Anda. Kerahasiaan identitas Anda akan dijamin. 

3. Tandai Jawaban responden dengan memberikan tanda silang pada pilihan 
jawaban yang tersedia. 

4. Terima  kasih atas kerjasamanya.  
 
 
A. BAGIAN 1 : IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 
2. Alamat   : 

 
B. BAGIAN 2 : INFORMASI UMUM 

1. Agama   : 
a.   Islam     b.   Kristen (Katolik/Protestan) 
c.   Budha    d.   Hindu 

 
2. Pekerjaan utama : 

a. PNS/TNI 
b. BUMN 
c. Pegawai Swasta 
d. Mahasiswa/Pelajar 
e. Wiraswasta  

 
3. Penghasilan Perbulan :     

a.   < Rp 500.000,00   
b.   Rp 500.000,00 - Rp1.500.000,00 
c.   Rp 1.500.000,00 - Rp 3.000.000,00 
d.   Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 
e. > Rp 5.000.000,00 
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Lampiran 1. Lanjutan 
4. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang Bank Syariah? 

a. media massa  
b. keluarga 
c. relasi 
d. pamflet/brosur 
e. bank 
 

5. Apa yang menjadi alasan Anda memilih Bank Muamalat Indonesia? 
a. Sekedar ikut-ikutan nasabah lain 
b. Lokasi yang strategis 
c. Mudahnya persyaratan menjadi nasabah BMI 
d. Menggunakan sistem bagi hasil 

 
6.   Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah Bank Muamalat Indonesia? 

a.   dibawah 1 tahun   b.   1-2 tahun   
c.   2-3 tahun          d.   diatas 3 tahun 
  

7. Berapa kali dalam sebulan Anda menabung di Bank Muamalat Indonesia? 
a.   1 kali     b.   2 kali   
c.   3 kali        d.   > 3 kali     
 

8. Apakah produk yang Anda gunakan pada Bank Muamalat Indonesia? 
a.   tabungan mudharabah   b.   pembiayaan  

 c.   tabungan wadiah   d.   Lainnya, sebutkan..... 
 

9. Apakah Anda memiliki rekening di Bank Syariah lainnya? 
a. Ya 
b. Tidak 

Apabila jawaban Anda ya, sebutkan nama Bank Syariah tersebut? 
Jawaban : .......... 
 
Apabila jawaban no.9 ya, produk apakah yang Anda gunakan? 

a.   tabungan mudharabah   b.   pembiayaan   
c.   tabungan wadiah   d.   Lainnya, sebutkan..... 

 
 
C. BAGIAN 3 : DATA DEMOGRAFI 

1. Jenis kelamin  : 
a.  Laki-laki     b.   Perempuan  

 
2. Umur   :   * tahun 

   (* Mohon tuliskan umur Anda pada tahun ini) 
 

3. Pendidikan terakhir : 
a.   SD/MI     b.   SLTP/MTs 
c.   SLTA/MA    d.   Sarjana (S1) 

e. Pascasarjana (S2/S3) 
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Lampiran 1. Lanjutan 
 
D. BAGIAN 4 : PERTANYAAN RISET MENGENAI FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI ALASAN NASABAH MEMILIH BANK 
MUAMALAT INDONESIA Petunjuk : Bapak/Ibu/Saudara/I cukup memilih 
salah satu jawaban pada kolom yang tersedia dengan cara memberikan tanda 
silang pada angka-angka yang tersedia sesuai dengan persepsi 
Bapak/Ibu/Saudara/I terhadap alasan memilih Bank Muamalat Indonesia dengan 
pilihan jawaban : (4) Sangat Setuju (SS), (3) Setuju (S), (2) Ragu-ragu (R), 
(1)Tidak Setuju (TS)  
 
No. Faktor Pelayanan dan Keamanan 

 
SS S R TS

1. Keamanan 4 3 2 1 
2. Bagi hasil yang menguntungkan 4 3 2 1 
3. Pelayanan bank yang mudah dan lancar dalam 

melakukan transaksi 
4 3 2 1 

4. Pelayanan yang cepat dari karyawan bank 4 3 2 1 
5. Pelayanan yang ramah dari karyawan bank 4 3 2 1 

 
 
No. Faktor Kualitas Manajemen Syariah 

 
SS S R TS

1. Dana simpanan digunakan oleh bank untuk bisnis 
yang halal 

4 3 2 1 

2. Nama bank yang terkenal dan terpercaya 4 3 2 1 
3. Dikelola oleh para pemimpin yang profesional 4 3 2 1 

 
 
No. Faktor Eksternal 

 
SS S R TS

1. Suasana bank yang islami 4 3 2 1 
2. Bank mampu mengatasi masalah yang timbul 4 3 2 1 
3. Dorongan lingkungan sekitar ( keluarga, teman dll ) 4 3 2 1 
4. Promosi yang dilakukan oleh Bank Muamalat 

Indonesia 
4 3 2 1 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Bogor 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PT. BMI, Tbk 
(Business Unit) 

Auditor 

Pimpinan 
Cabang 

Sekretaris 
Departemen 

Marketing 
Manager 

Bag. 
Umum & 
Persero 

Customer 
Service 

Back 
Office 

Unit 
Support 

Reporting 

Teller 

Operational 
Manager 

 
 

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor 
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