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BAB 1 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah  

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari 

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain 

yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Sedangkan nasabah 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank 

Syariah atau unit usaha syariah.
1
 

Pada dunia perbankan menabung juga membutuhkan minat calon 

nasabah untuk mau atau tidaknya menggunakan jasa suatu bank. Untuk dapat 

menimbulkan minat calon nasabah maka perbankan tersebut harus 

menimbulkan ketertarikan baik secara langsung atau tidak langsung dan 

mampu meyakinkan calon nasabah dengan pelayanan baik yang diberikan. 

Ketersediaan fasilitas yang baik, pelayanan yang memuaskan, produk dan 

memudahkan calon nasabah dalam menjangkau bank juga dapat 

mempengaruhi minat menabung. Minat juga dapat dijadikan sebagai motivasi 

yang mampu mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan 

bila mereka bebas dalam memilih. Setiap minat yang dijalankan pastinya akan 

memuaskan suatu kebutuhan. 
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 Usaha menumbuhkan minat nasabah untuk terdorong menabung di 

bank, tentulah bank harus memiliki produk perbankan syariah yang menarik 

nasabah. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani 

kebutuhan warga masyarakat, produk-produk yang dimaksud secara teknis 

telah mendapat rekomendasi dari para ulama atau dalam hal ini telah 

mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSM MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk 

perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya.  

 Minat nasabah ditentukan oleh pelayanan dan produk yang dikehendaki 

nasabah sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi bank. Faktor 

lain yang mempengaruhi minat nasabah mengkonsumsi jasa perbankan 

adalah produk, Payne mendefinisikan kualitas produk adalah suatu bentuk 

dengan nilai kepuasan yang komplek. Nasabah membeli jasa dan 

memberikan nilai dalam proporsi terhadap kemampuan layanan untuk 

melakukan hal tersebut, nilai yang diberikan nasabah berhubungan dengan 

keuntungan yang akan di terimanya. Pada suatu produk dengan cara 

menemukan keseluruhan harapan nasabah, meningkatkan nilai produk dalam 

rangka memenuhi harapan nasabah tersebut. 
2 

 
Hasil produk umum perbankan syariah yang kemudian dilaporkan 

kepada Dewan Syariah Nasional Laporan itu mempertanyakan apakah telah 
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sesuai dengan ketentuan syariah atau telah menyimpang. Sebagaimana telah 

di praktikkan dibeberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim.
3
 

 Pada Bank Sumsel Babel Syariah sendiri terdapat beberapa produk 

yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat seperti produk 

tabungan rofiqoh yang banyak di minati nasabah yang bekerja maupun tidak 

karena pada tabungan kaffah ini terdapat sistem bagi hasil sehingga banyak 

diminati begitupun juga dengan produk tabungan umroh juga banyak diminati 

nasabah. 

 Selain produk, loyalitas menjadi tolak ukur dalam upaya menarik 

minat nasabah untuk menabung di sebuah bank. Perkembangan loyalitas 

pelayanan dalam bisnis jasa perbankan tumbuh dengan pesat, ditunjang 

dengan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan kehidupan manusia 

Tentunya bank tetap berkewajiban memperhatikan kualitas pelayanannya. 

 Faktor lainnya yaitu lokasi bank juga akan mempengaruhi kelancaran 

dari nasabah untuk menjangkau bank tersebut. Sebagai contoh bank yang 

dekat dengan pusat kota atau dekat dengan jalan raya dan pusat perdagangan. 

Penentuan lokasi suatu bank juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

dalam meningkatkan minat nasabah menabung. Bank yang terletak dalam 

lokasi strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank.
4
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 Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah salah satu 

bank syariah di Indonesia yaitu Bank Sumsel Babel Syariah yang merupakan 

bank daerah yang berbasis syariah dan mempunyai saham terbesarnya di 

miliki oleh pemerintah daerah sumatera selatan dan bangka belitung. Tentulah 

Bank Sumsel Babel Syariah telah memiliki aset banyak dan Bank Sumsel 

Babel Syariah akan terpacu untuk terus meningkatkan jumlah nasabah agar 

dapat terus unggul bersaing dengan bank-bank lainnya dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan nasabahnya. Studi kasus dalam penelitian ini hanya 

memfokuskan saja pada Bank Sumsel Babel Syaraih Cabang UIN Raden 

Fatah Palembang. 

 Keberhasilan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang UIN Raden Fatah 

Palembang untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan tersebut bukan 

tanpa alasan, tidak hanya berdasarkan data namun juga dari berbagai seritifkat 

dan penghargaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sumsel 

Babel Syariah Cabang UIN Raden Fatah Palembang layak dipercaya karena 

setiap sertifikasi maupun penghargaan tersebut diberikan berdasarkan pada 

evaluasi kemampuan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang UIN Raden Fatah 

Palembang untuk menjalankan kegiatan perbankan dengan baik dan benar 

sehingga layak mendapatkan kepercayaan nasabah. Untuk itu, semakin tinggi 

kepercayaan nasabah maka minat nasabah menabung di Bank Sumsel Babel 

Syariah Cabang UIN Raden Fatah Palembang juga akan mengalami 

peningkatan. 



 
 

5 
 

   Tabel 1.1 

Data Perkembangan Jumlah Nasabah Menabung di BSB UIN RF Palembang 

No Tahun Jumlah Nasabah Persentase Peningkatan 

1 2016 6.860 - 

2 2017 9.574 13,9 % 

3 2018 11.830 12,3 % 

4 2019 16.160 13,6 % 

Sumber: Bank Sumsel Babel Syariah Cabang UIN Raden Fatah Palembang, (2020) 

  Data tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya mengalami 

peningkatan jumlah nasabah yang sangat baik. Hal ini juga disampaikan 

melalui wawancara dengan pimpinan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang 

Palembang, beliau menjelaskan bahwa setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, terutama nasabah kaffah, rofiqoh dan nasabah yang menabung 

umroh baik dari usia muda sampai usia tua.
5 

Artinya terdapat peningkatan 

terhadap minat menabung di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang UIN 

Raden Fatah Palembang. 

  Masyarakat yang berada di dekat lokasi bank sumsel mayoritas sudah 

mendapatkan pendidikan agama sejak kecil, baik di sekolah maupun di 

lingkungan mereka. Mayoritas responden berumur 18-50 tahun, merupakan 

masa dimana menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengakses 

informasi dan pengetahuan, baik berita maupun materi pendidikan ataupun 

mengakses informasi lainnya. 

  Masyarakat zaman sekarang banyak yang sudah mengetahui 
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perbankan syariah disebabkan pesatnya pertumbuhan nasabah bank syariah 

tidak terlepas dari kampanye dan edukasi keuangan syariah serta industri 

halal di Indonesia.
6
 Sehingga dengan demikian mulai banyak masyarakat 

berminat menabung di bank syariah. Bank Sumsel Babel UIN Raden Fatah 

Palembang sendiri, nasabah berasal dari mahasiswa IGM, ibu rumah tangga, 

wiraswasta, pns, dan lainnya karena menurut mereka Bank Sumsel Babel 

Syariah memiliki beberapa produk yang tidak di miliki pada bank lain. 

Manfaatnya, yang pertama untuk tabungan para mahasiswa, yang kedua 

bagi ibu rumah tangga, wiraswasta dan pns loyalitas dan lokasi Bank 

Sumsel Babel sangat strategis karena mudah terjangkau.
7
 

  Maka penelitian ini akan membahas apakah nasabah yang berasal dari 

mahasiswa IGM, ibu rumah tangga, wiraswasta, pns dan lainnya memiliki 

ketertarikan atau minat menabung dalam faktor lain di bank tersebut 

khususnya dalam hal produk, loyalitas dan lokasi BSB syariah UIN. Kalau 

dilihat dari sisi masyarakat sebetulnya BSB syariah banyak dikelilingi oleh 

bank umum dan bank syariah lainnya yang memiliki potensi sama banding 

namun tetap bersaing secara sehat. Nasabah di BSB syariah UIN meningkat 

13,6% pada tahun 2019. 

  Apakah peningkatan jumlah nasabah berasal dari faktor produk, 

loyalitas dan lokasi bank yang menyebabkan para masyarakat memilih 
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menjadi nasabah di BSB syariah terkhusus pada minat menabung di bank. 

  Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah nasabah 

menabung, yaitu produk, loyalitas, serta lokasi bank. Beberapa penelitian 

yang berkaitan dengan produk, loyalitas dan lokasi dari beberapa peneliti 

memiliki hasil yang berbeda-beda, yang akan di bahas dalam research gap 

berikut ini: 

Tabel 1.2 

Research Gap Produk Terhadap Minat Nasabah Menabung 

Peneliti Kesimpulan Penelitian 

1. Homsatun (2018)8
 

2. Hutomo & Chanafi (2016)
9
 

3. Bagja Sumantri (2014)
10

 

Terdapat pengaruh positif produk 
terhadap minat nasabah menabung. 
 

1. Nurdiansyah Dede (2009)
11

 
Tidak terdapat pengaruh signifikan 

produk terhadap minat nasabah 

menabung.  

 Sumber : Homsatun (2018), Hutomo & Chanafi (2016), Bagja Sumantri (2014), 

Nurdiansyah Dede (2009) 

 

 Berdasarkan Tabel 1.2 Reseach gap menunjukkan bahwa penelitian 

terdahulu banyak menyatakan pengaruh positif dan signifikan produk 

terhadap minat nasasbah menabung, penelitian diatas juga menunjukkan 

penelitian yang tidak langsung berpengaruh maka dalam penelitian 
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mendapatkan gambar yang akan dibuktikan dalam penelitian baik berperan 

secara positif uudan signifikan maupun berpengaruh secara tidak langsung. 

Tabel 1.3 

Research Gap Loyalitas Terhadap Minat Nasabah Menabung 

Peneliti Kesimpulan Penelitian 

1. Bari’ah, Zaenal dan Harlina (2009)
12

 Terdapat pengaruh positif loyalitas 

2. Khusn ul Khotimah (2007)
13

 terhadap minat nasabah menabung. 

1. Nurul Khotimah (2018)
14

 
Tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara loyalitas terhadap minat nasabah 

 Menabung 

 Sumber : Nurul Khotimah (2018) & Bari’ah, Zaenal dan Harlina (2009), Khusnul 

Khotimah (2007) 
   

 Berdasarkan Tabel 1.3 Reseach gap menunjukkan bahwa penelitian 

terdahulu banyak menyatakan pengaruh positif dan signifikan, penelitian 

diatas juga menunjukkan penelitian yang tidak langsung berpengaruh maka 

dalam penelitian mendapatkan gambar yang akan dibuktikan dalam penelitian 

baik berperan secara positif dan signifikan maupun berpengaruh secara tidak 

langsung. 
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Tabel 1.4 

Research Gap Lokasi Terhadap Minat Nasabah Menabung 

Peneliti Kesimpulan Penelitian 

1. Indra Ramadona Harahap (2017)
15

 Terdapat pengaruh positif Lokasi 

2. Rizqa dan Ari (2012)
16

 terhadap minat nasabah menabung. 

3. Muhammad Fajar (2015)
17

  

   

 

1. Mery Anggriani (2017)
18

 
Tidak terdapat pengaruh antara lokasi 

terhadap minat nasabah menabung. 
  

 Sumber: Mery Anggriani (2017) & Indra Ramadona Harahap (2017),Rizqa dan Ari (2012), 

Muhammad Fajar (2015) 

 Berdasarkan Tabel 1.4 Reseach gap menunjukkan bahwa penelitian 

terdahulu banyak menyatakan pengaruh positif dan signifikan, penelitian 

diatas juga menunjukkan penelitian yang tidak langsung berpengaruh maka 

dalam penelitian mendapatkan gambar yang akan dibuktikan dalam penelitian 

baik berperan secara positif dan signifikan maupun berpengaruh secara tidak 

langsung. 

 Data di atas memperkuat permasalahan minat menabung nasabah di 

BSB syariah yaitu mahasiswa igm dan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui 
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lebih jelas tentang minat nasabah menabung dalam produk, loyalitas dan 

lokasi, peneliti tertarik membahasnya dalam skripsi yang diberi judul 

Pengaruh Produk, Loyalitas dan Lokasi Terhadap Minat Nasabah 

Menabung di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang UIN Raden Fatah 

Palembang. 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah pengaruh produk terhadap minat nasabah menabung di 

BSB Syariah Cabang UIN RF Palembang? 

2. Bagaimanakah pengaruh loyalitas terhadap minat nasabah menabung di 

BSB Syariah Cabang UIN RF Palembang? 

3. Bagaimanakah pengaruh lokasi terhadap minat nasabah menabung di BSB 

Syarih Cabang UIN RF Palembang? 

C. Batasan Masalah 

 

 Penentuan suatu batasan penelitian dilakukan untuk menyederhanakan 

ruang lingkup masalah penelitian dan terfokus pada pokok permasalahan yang 

dibahas agar tidak terjadi dan mencegah pembahasan yang meluas yang tidak 

ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, karena keterbatasan ilmu 

dan pengetahuan serta waktu dan tenaga yang dimiliki oleh penulis, maka 

penulis membatasi penelitian ini, hanya pada nasabah BSB Syariah di UIN 

Raden Fatah Palembang sebagai kuisioner atau respon. Variable independen: 

produk (X1) dengan indikator: menghindari unsur riba, menggunakan prinsip 

nisbah bagi hasil, menghindari unsur ketidakpastian (gharar), menghindari 
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unsur judi, loyalitas (X2) dengan indikator: kebiasaan transaksi, pembelian 

ulang, rekomendasi, komitemen, dan lokasi (X3) dengan indikator: akses, 

visibilitas, lalu lintas, tempat parker, ekspansi, lingkungan, variable dependen: 

minat nasabah menabung (Y) dengan indikator: dorongan dari dalam individu, 

motif social, faktor emosional, faktor tersebut diteliti karena sudah banyaknya 

bank-bank syariah tetapi minat nasabah masih banyak memilih bank sumsel 

babel syariah. 

D. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui pengaruh produk terhadap minat nasabah menabung di BSB 

Syariah Cabang UIN RF Palembang. 

2. Mengetahui pengaruh loyalitas terhadap minat nasabah menabung di BSB 

Syariah Cabang UIN RF Palembang. 

3. Mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat nasabah menabung di BSB 

Syariah Cabang UIN RF Palembang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis 

buat adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

 

Dengan melakukan penelitian ini peneliti memperoleh pengalaman dan 

sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan terkait perbankan syaiah yang 

selama ini dipelajari secara teori. 
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2. Bagi Sumsel Babel Syariah 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank 

kedepan dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan 

strategi yang telah digunakan oleh bank dalam meningkatkan minat 

nasabah. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa 

ataupun penelitian lebih lanjut yang dilakukan peneliti serupa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


