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MOTTO 

 

  )8( وإِلَى ربك فَارغَب )7( فَإِذَا فَرغْت فَانصب )6(إِنَّ مع الْعسرِ يسراً 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 

dan hanya kepada Tuhanmullah kamu berharap." 

(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8) 

 

 

"Bekerjalah karena Allah SWT, bukan karena pamrih kepada orang lain, maka anda 

akan memiliki integritas yang tinggi yang merupakan sumber kepercayaan dan 

keberhasilan" 

(Ary Ginanjar Agustian) 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The purpose of this study analysis the connection of different consumer 
characteristic that includes a Genre, Profession and the end level of education to 
saving product. They include a production sharing, serving and facility (tangibles) in 
Syari'ah BRI of Solo Branch and it analysis a product characteristic that has the 
most dominant connection to consumer characteristic in saving. 

The method of this study is a quantitative method. Which is the method used 
to serve the research result of the statistic form. At the sometime the result of this 
research clarifies any significant connection between consumer characteristic to 
product characteristic in saving. 

In this case, it can be knew from the calculation of chi square that proves 
count X2 is the bigger than table X2 by the significant level 5%. The product 
characteristic has the most dominant connection to consumer characteristic that is 
the production sharing be related by profession. A good profession has a more 
positive perception about a system of production sharing in the operational of 
Syari'ah Bank. 

From the result of data analysis has done by using SPSS Program release 
11.00. So, it can be concluded by a connection or inter relatedness between the 
consumer characteristic to product characteristic of Syari'ah Banking saving in 
Indonesian society Bank of Solo Branch. 

By the score of count X2, it is received on a significant level 5%. The product 
characteristic has the smallest difference 0,342. It is a production sharing with 
profession. So, the production sharing is the product characteristic. That is the most 
dominant product characteristic than others. 
 
Keyword : Consumer Behavior, Saving Product, Product Characteristic, 
Consumer Characteristic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Perbankan Syari'ah dikenal sebagai Islamic bangking, kata Islamic pada 

awalnya dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok ekonomi dan 

praktiksi. Perbankan Muslim yang berusaha mengakomodir berbagai pihak yang 

menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan 

dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari'ah Islam khususnya yang berkaitan 

dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa 

dengan perjudian (maisyir), ketidakpastian (qharar) dan pelanggaran prinsip 

keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada 

kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syari'ah. Seperti yang dijelaskan 

dalam Al-Qur'an surat Al – Hud : 86 sebagai berikut : 

يظفكُم بِحلَياْ عا أَنمو نِنيمؤم مإِن كُنت لَّكُم ريخ ةُ اللّهيقب  
Artinya : "Sisa keuntungan dari Allah SWT adalah lebih baik bagimu jika kamu 

orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas 
dirimu"(Depag, 2000 : 184) 

 

Maksud sisa dari keuntungan dari Allah SWT ialah keuntungan yang 

halal dalam perdagangan sesudah mencukupkan takaran dan timbangan. 

Dalam hadits Nabi juga di sebutkan yang berbunyi. 

نا قَالَ         عمهناُهللا ع ىضاِهللا ر دبنِ عابِرِبج   : وسى رهن       لَّمسو هلَيلَّ اِهللا علُ ِهللا ص 
(عن بيعِ الصبرة من التمرِ الَّتيِ الَيعلَم مكَيلُها بِاالْكَيلِ املُسمى من التمرِ              رواه. 

  )مسلم
Artinya : Dari Jabir bin Abdullah r.a. mengatakan : Rasulullah SAW melarang 

menjual tanpa timbangan, berupa kurma (atau makanan lain) yang 
tidak jelas (tidak diketahui) timbangan kurma itu. (Husein Bahreisj, 
1987 : 186) 



 

 

Dalam surat Al-Baqorah ayat 275 yang berbunyi : 

  ..……وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا..……
Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(Depag, 

2000 : 36) 
 

Ayat ini menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan yang 

diperoleh, dari modal yang ditanamnya, atau keuntungan yang sesuai dengan 

jumlah modal yang ditanamkan dalam usaha persekutuan adalah halal dan 

diperkenankan, tetapi keuntungan yang diperoleh dari beban (bunga) yang 

diberikan kepada kreditor atas usahanya, sehingga menjadi lebih dari yang 

dipinjamnya, adalah haram, dan Allah SWT tidak menganggapnya seperti 

keuntungan yang diperoleh dari perdagangan diatas. (M.M. Syarif, MA, 1963 : 

96) 

Saat ini perkembangan dibidang jasa, khususnya perbankan sedang 

pesat. Jasa merupakan kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, 

yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (intangible), yang merupakan 

pemenuhan, kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa 

lain. (William J. Stanton, 1996 : 220.) Dahulu nasabah mencari bank (Bank 

Oriented), sekarang bank mencarii nasabah (Customer Oriented) maka bank 

dituntut mampu menawarkan produk-produk sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan nasabah. Dengan memanfaatkan produk yang ditawarkan, perbankan 

harus dapat merebut perhatian calon nasabah tidak hanya sekedar 

memperkenalkan, tetapi juga mengandung unsur persuasi.  

Hadirnya Bank Syari'ah di Indonesia telah di respon positif oleh Bank 

Indonesia dalam pengembangannya. Hal ini ditandai dengan dibukanya Biro 

Perbankan Syari'ah di Indonesia. Salah satunya yaitu BRIS Cabang Solo 



 

 

tepatnya di jalan Slamet Riyadi 359 Purwosari Solo. UU No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998. 

Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Non-Bank secara kuantitatif tumbuh 

dengan pesat. Pertumbuhan yang pesat secara kuantitatif tanpa diikuti dengan 

peningkatan kualitas ternyata telah menimbulkan dampak negatif yang tidak 

kecil. Di sana sini ada saja keluhan tentang pelayanan yang tidak memuaskan 

dari lembaga keuangan Syari'ah. 

BRIS harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat dan bisa 

percaya karena hal tersebut merupakan modal yang paling besar bagi sebuah 

lembaga keuangan. Kepercayaan tersebut melalui keamanan, pelayanan bagi 

hasil yang kompotitif serta maslahah. BRIS sebagai agen pembangunan dan 

pengembangan secara ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

(terutama kalangan menengah ke bawah) harus terlihat. Hal yang sama harus 

juga dilakukan dalam pelayanan yang bergerak di bidang jasa keuangan, 

sehingga pelayanan yang baik, cepat dan merupakan syarat mutlak dalam 

memberikan layanan kepada nasabahnya maupun masyarakat. 

        Salah satu instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil 

adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari'ah. Hal tersebut nampaknya 

menjadi salah satu alternatife bagi masyarakat bisnis. BRI Syari'ah dengan 

sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung 

resiko. Usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shohibul mal) yang 

menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib) 

dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana 

atau pengelola usaha. Prinsip utama yang selalu memotivasi bank syari'ah 



 

 

dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah bank syari'ah harus mampu 

memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau 

lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional 

BRIS cabang Solo merupakan unit usaha PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah 

berdasarkan prinsip syari'ah menyediakan berbagai poduk antara lain Giro 

Wadi'ah, Tabungan Mudharobah, Deposito Mudhorobah. Dalam hal ini 

penelitian mengkhususkan penelitian mengenai produk tabungan. Alasan 

dilakukan penelitian di BRIS Cabang Solo karena adanya persaingan yang 

sangat ketat dikarenakan semakin banyaknya lembaga keuangan syari'ah saat 

ini. Agar mampu mensosialkan ke masyarakat luas, maka perusahaan harus 

mengetahui perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk memilih 

tabungan yang berhubungan dengan karakteristik konsumen dan karakteristik 

produk tabungan. 

Karakteristik konsumen terdiri dari profesi, jenis kelamin dan tingkat 

pendidikan akhir. Profesi perlu diketahui karena profesi orang berbeda-beda dan 

mempunyai tingkat upah atau gaji yang berbeda pula. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam menabung. Jenis kelamin 

perlu diketahui karena sekarang lebih banyak wanita dari pada pria dan wanita 

cenderung memiliki sifat hemat selain itu dalam dunia pekerjaan   kebanyakan 

wanita berpenghasilan lebih kecil dari pada pria hal tersebut juga berpengaruh 

pada besar kecilnya uang yang di tabung. Tingkat pendidikan akhir perlu 

diketahui karena dengan tingkat pendidikan yang berbeda akan berbeda pula 

tingkat tabungan dan jenis tabungan yang dipilih. 



 

 

Karakteristik produk terdiri dari bagi hasil, pelayanan dan  tangibles 

(fasilitas). Bagi hasil perlu diketahui karena adanya keyakinan yang kuat di 

kalangan masyarakat muslim bahwa bank konvensional itu mengandung unsur 

riba yang di larang Islam dan kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin 

melepaskan diri dari peresoalan riba. Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan 

hadits maka di harapkan bank syari'ah dapat menghindari praktek-praktek yang 

mengandung unsur riba dan melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas 

dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Pelayanan perlu diketahui 

karena masyarakat dalam menabung di suatu bank memerlukan pelayanan 

yang baik sehingga nasabah merasa puas. Tangibles (fasilitas / bukti langsung) 

perlu di ketahui karena masyarakat dalam menabung memerlukan bukti 

langsung atau fasilitas yang baik sehingga nasabah merasa puas. 

 Menurut Rosady Ruslan (2005 : 275) dalam konsep service of excelllent 

ada empat pokok unsur pelayanan yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan 

kenyamanan. Keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan jasa 

yang terintegrasi. Artinya pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan 

menjadi tidak excellent (unggul), jika salah satu unsur kurang. Untuk mencapai 

tingkat suatu pelayanan prima, maka pihak customer service harus memiliki 

tingkat ketrampilan tertentuk, keandalan, berpenampilan baik dan rapi (good 

performance), bersikap ramah serta mampu berkomunikasi dan menciptakan 

hubungan pelanggan yang baik (good relationship). BRI Syari'ah Cabang Solo 

sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat harus mampu 

memberikan pelayanan yang berkualitas untuk memberikan kepuasan bagi 

nasabah. Peningkatan pelayanan BRI Syari'ah di lakukan dengan perluasan 



 

 

jaringan maupun dalam bentuk kerja sama dengan lembaga lain serta 

memberikan bagi hasil yang kompetitif serta fasilitas ATM, sehingga 

memudahkan dalam pengambilan uang. Kedua karakteristik tersebut diharapkan 

dapat di ketahui hubungan antara keduanya dan derajat keterkaitannya 

terhadap produk tabungan. Atas dasar inilah penulis mengambil judul skripsi 

"ANALISA PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PRODUK TABUNGAN 

PERBANKAN SYARI'AH" 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Adanya persaingan antar bank syari'ah dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah. 

2. Adanya keinginan masyarakat yang ingin melepaskan diri dari riba. 

3. Adanya persaingan dalam memberikan bunga antar bank sehingga bank 

syari'ah di tuntut mampu memberikan bagi hasil minimal sama dengan atau 

lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional. 

4. Bank syari'ah harus selalu bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat 

karena hal tersebut merupakan modal yang paling besar bagi sebuah 

lembaga keuangan syari'ah.  

 
C. Batasan Masalah  

Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk mempermudah 

pemecahan masalah yaitu bagaimana perilaku konsumen yang meliputi jenis 

kelamin, profesi, dan tingka pendidikan akhir terhadap karakteristik  produk 



 

 

tabungan yang terdiri dari bagi hasil, pelayanan, dan tangibles (fasilitas) di BRI 

syari'ah cabang solo. 

 
D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis telah menentukan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Adakah hubungan antara karakteristik komsumen yang meliputi jenis 

kelamin, profesi dan tingkat pendidikan akhir dengan karakteristik produk 

yang meliputi bagi hasil, tangibles (bukti langsung / fasilitas) dan pelayanan 

di BRI Syari'ah cabang solo? 

2. Karakteristik Produk mana yang mempunyai hubungan paling dominan 

terhadap karakteristik nasabah dalam menabung di BRI Syari'ah cabang 

solo? 

 
E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui hubungan perbedaan jenis kelamin profesi dan tingkat 

pendidikan akhir terhadap karakteristik produk tabungan yang dipakai. 

2. Untuk mengetahui karakteristik produk mana yang mempunyai hubungan 

paling dominan terhadap karakteristik konsumen dalam menabung. 

 
F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Bagi Akademisi 

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang 

berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan 

keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang 

akan datang. 

 



 

 

2. Perusahaan / bank 

Dapat di jadikan sumber informasi bagi pihak bank dalam usaha 

meningkatkan pelayanan supaya lebih memuasakan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan. 

 

G. Jadwal penelitian 

Bulan Agustus September Oktober Nopember Desember Januari  
No 

Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal                         

2 Konsultasi ke DPS                         

3 Seminar Proposal                         

4 Revisi Proposal                         

5 Pengumpulan Data Sekunder                         

6 Wawancara                         

7 Processing Data                         

8 Penulisan Skripsi                         

9 Konsultasi ke Perusahaan                         

10 Pendaftaran Munaqosah                         

11 Munaqosah                         

12 Revisi Skripsi                         

 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan 

maka penulisan skripsi ini disistematisasikan menjadi lima bab dengan uraian 

sebagai berikut :  

Bab I  : Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan 

tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, 



 

 

landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian.  

Bab II  : Memaparkan tentang landasan teori. Dalam bab ini membahas 

tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan dan kerangka 

berfikir. 

Bab III : Metodologi penelitian, membahas tentang waktu dan wilayah 

penelitian, metode penelitian, variabel-variabel operasional 

variabel, populasi dan sampel, data dan sumber data dan teknik 

analisa data. 

Bab IV  : Merupakan bagian analisa dan pembahasan. Dalam bab ini penulis 

akan membahas tentang profil obyek penelitian perusahaan, 

pengujian dan hasil analisa data, pembuktian hipotesis, 

pembahasan hasil analisa data dan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah. 

Bab V  : Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan, 

keterbatasan penelitaan dan saran-saran. 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Kajian Teori 

1. Pengertian Bank Syari'ah  

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku 

inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan 

populer menjadi bank. (Malayu Hasibuhan, 2002:1). 

 Difinisi mengenai bank syari'ah telah banyak dikemukakan. Difinisi 

bank syari'ah menurut Muhammad sebagai berikut:  

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan 
berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. (Drs, 
Muhammad, M.Ag : 2002) 
 

Dari definisi tersebut dikatakan bahwa lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. 

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan UU Perbankan 

No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syari'ah sebagai berikut : 

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan 

sistem bagi hasil.  

Syarif Arbi mendefinisikan bank syari'ah adalah : 

Bank syari'ah adalah bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan 
manusia akan jasa perbankan, dengan teknik perbankan yang dilakukan 
terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. (Syarif Arbi, 
2002 : 21) 

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bank syari'ah adalah 

suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan 

syari'ah Islam. 



 

 

Masih banyak definisi mengenai bank syari'ah yang telah 

dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya definisi-definisi tersebut 

tidak berbeda antara satu dengan yang lain yaitu cara operasionalnya sesuai 

dengan prinsip syari'ah Islam. Kalau ada perbedaan hanya terlihat pada 

usaha bank. 

Dari banyak definisi di atas, dapat dikatakan bahwa BRI Syari'ah 

memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai bank syari'ah. Ekonomi yang 

berdasarkan syari'ah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 

lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat 

ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga 

keuangan bukan bank syari'ah untuk dioperasionalkan. 

Kelima konsep tersebut : (Muhammad, 1989 : 84) 

1) Prinsip simpanan murni (al-wadi'ah) 

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan 

dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi'ah. 

2) Bagi hasil (syirkah) 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian 

hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, 

maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. 

3) Prinsip jual beli (at tijarah) 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara 

jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang 



 

 

dibutuhkan atau pengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan 

pembelian atas nama bank kemudian bank menjual barang tersebut 

kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah 

keuntungan. (margin). 

4) Prinsip sewa (al ijarah) 

Prinsip ini secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis : 

a. Ijarah sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat 

produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank 

dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah 

kemudian menyewakan dalam waktu dan harga yang telah 

disepakati kepada nasabah. 

b. Ijarah al muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan 

beli, dimana sipenyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada 

akhir masa sewa (finansial lease) 

5) Prinsip jasa (al ajr walumullah) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang 

diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain 

bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer dan lain-lain. Secara syari'ah 

prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umulah. 

2. Pengertian Pemasaran  

Masalah pemasaran merupakan masalah yang penting, karena 

pemasaran termasuk salah satu kegiatan dalam perekonomian dan 

membantu menciptakan nilai ekonomi. Ada suatu istilah yang sudah sangat 

umum, yaitu pembeli adalah raja. Dengan demikian maka kedudukan 

konsumen atau nasabah sangatlah kuat, sehingga untuk memasarkan 



 

 

perusahaan bukanlah hal yang mudah. Dalam keadaan dimana jumlah 

permintaan melebihi penawaran. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya perlu pemasaran atau silaturohmi. Produk yang tidak di kenal 

akan kurang menarik bagi konsumen maka dari itu perlu pemasaran seperti 

dalam hadits berikut : 

سولُ اُهللا صلَّىاُهللا علَيه وسلَّم سمعت ر :  حديثُ أَنسِ بنِ مالك رضى اُهللا عنه قَالَ       
أَنْ ي هرس نلُ مقُويهمحلْ رصفَلْي ىثَرِهأَ فسنيأَو قُهرِز هلَيطَ عسب  

 
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik ra. katanya: Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menginginkan rezekinya 
dimudahkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung 
silaturrahim. (Ahim Abdurrahim, 2001 : 46) 
 

Saat ini masih banyak orang yang mengetahui sedikit tentang 

pemasaran, sehingga sering menimbulkan salah tafsir. Istilah pemasaran 

terkadang dikacaukan dengan istilah perdagangan dan penjualan, atau 

distribusi. Untuk mempelajari lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui dulu 

definisi tentang pemasaran. 

Berbagai definisi tentang pemasaran telah dikemukakan oleh para 

ahli. Definisi yang mereka kemukakan kelihatan berbeda, tetapi pada 

dasarnya adalah sama. 

Definisi pemasaran menurut William J. Stanton dalam Basu Swastha 

dan Hani Handoko sebagai berikut : 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 
dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 
baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Basu Swatha dan 
Hani Handoko, 1984 : 4) 

 

Dari definisi di atas dapat diterangkan bahwa arti pemasaran adalah 

jauh lebih luas daripada arti penjualan. Dengan demikian pemasaran 

mencakup semua aktifitas yang menunjukkan semua kegiatan yang 



 

 

berhubungan dengan pasar, yaitu mencoba untuk mewujudkan pertukaran, 

baik yang menyangkut barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan. 

Sedangkan definisi pemasaran menurut Philip Kotler adalah sebagai 

berikut : 

Pemasaran adalah : suatu proses sosial yang didalamnya individu 
dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 
produk yang bernilai dengan pihak lain. ( Kotler, 1999 : 9). 

Titik tolak pemasaran adalah kebutuhan dan keinginan manusia. 

Kegiatan pemasaran timbul bila manusia memutuskan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan dengan cara bertukar. 

3. Konsep Pemasaran 

Bagi perusahaan yang memahami akan arti pentingnya pemasaran 

dalam pencapaian sukses usahanya akan mengetahui adanya falsafah, di 

dalam falsafah inilah yang disebut konsep pemasaran. Ada 3 unsur pokok 

konsep pemasaran :  

1) Orientasi pada konsumen  

2) Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral  (integrated marketing) 

3) Kepuasan konsumen 

Konsep pemasaran menurut William J. Stanton dalam Basu Swastha 

mendefinisikan sebagai berikut :  

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 
pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 
kelangsungan hidup perusahaan. (Basu Swastha dan Hani Handoko, 1982 : 
6). 

 
Sudah sewajarnya jika segala kegiatan perusahaan harus dicurahkan 

untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan kemudian 

memuaskan konsumen itu. Dengan demikian perkembangan masyarakat 

dan teknologi telah menyebabkan perkembangan konsep pemasaran. 



 

 

Dalam konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Philip Kotler 

sebagai berikut :  

Konsep pemasaran adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang 
ditetapkan adalah perusahaan tersebut menjadi efektif dibandingkan para 
pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai 
pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. (Kotler, 1999 : 22) 

Konsep pemasaran juga bertujuan untuk mengefektifkan perusahaan 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Sedangkan konsep pemasaran menurut Soehardi Sigit adalah :  

Konsep pemasaran adalah pemasaran yang berorientasi pada konsumen, 
didukung oleh pemasaran terpadu dengan maksud memberikan kepuasan 
konsumen sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan (Soehardi 
Sigit, 1992 : 79) 

 

Pada dasarnya semua konsep pemasaran yang dikemukakan oleh 

para ahli bertujuan untuk menciptakan tujuan perusahaan dengan 

memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

4. Perilaku konsumen  

Menurut J.F. Engel dalam Basu Swastha dan Hani Handoko definisi 

perilaku konsumen sebagai berikut :  

Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 
mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di 
dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan penentuan 
kegiatan-kegiatan tersebut. (Basu Swastha dan Hani Handoko, 2000 : 10) 

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses 

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan 

individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang 

dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan ekstern dan lingkungan intern, kedua faktor tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a. Faktor lingkungan ekstern  

Faktor lingkungan ekstern meliputi :  



 

 

1. Kebudayaan  

Sebagaimana dikutip oleh Basu Swastha dan Hani Handoko 

dalam bukunya "Manajemen Pemasaran" Stanton mendefinisikan 

kebudayaan sebagai berikut Kebudayaan adalah simbol dan fakta 

yang komplek, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari 

generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku 

manusia dalam masyarakat yang ada (Basu Swastha dan Hani 

Handoko, 2000 : 59). 

Kebudayaan ini memainkan peranan penting dalam 

pembentukan sikap konsumen dan merupakan petunjuk penting 

mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh seorang konsumen. 

2. Kelas sosial  

Menurut kelas sosial masyarakat di kelompokkan ke dalam 

tiga golongan yaitu :  

a. Golongan atas  

Golongan ini terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha 

menengah. 

b. Golongan menengah  

Yang termasuk dalam golongan ini adalah karyawan instansi 

pemerintah, pengusaha menengah. 

c. Golongan rendah  

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain buruh-buruh pabrik, 

pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil. 

3. Kelompok sosial dan kelompok referensi  

Pengertian kelompok tersebut yaitu : 

a. Kelompok sosial  

Menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai berikut : 



 

 

Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat 

individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya 

hubungan diantara mereka (Basu Swastha dan Hani Handoko,          

2000 : 66) 

Kelompok ini meliputi keluarga, teman, tetangga. 

b. Kelompok Referensi  

Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi 

ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk 

membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok ini meliputi 

organisasi profesi, kelompok pengajian, kelompok kerja dan lain-

lain. 

4. Keluarga  

Keluarga merupakan individu yang membentuk keluarga baru, setiap 

anggota dalam keluarga dapat mempengaruhi suatu pengambilan 

keputusan. 

b. Faktor lingkungan intern  

Faktor lingkungan intern meliputi  

1. Motivasi  

Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

2. Pengamatan  

Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana 

konsumen (manusia) menyadari dan menginterpretasikan aspek 

lingkungannya. 



 

 

3. Belajar  

Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi 

sebagai hasil akibat adanya pengalaman. 

4. Kepribadian  

Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor biologis, 

psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. 

5. Sikap  

Secara definitif sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan 

keadaan pikir (neural) yang dipersiapkan untuk memberikan 

tanggapan terhadap suatu obyek, yang diorganisir melalui 

pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan atau secara 

dinamis pada pelaku. 

5. Perilaku konsumen menurut pandangan Islam 

Islam mengatur seluruh perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam 

mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang 

membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah 

mengatur jalan hidup manusia lewat AL-Qur'an dan AL-Hadits supaya 

manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. 

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa 

pertimbangan yaitu sebagai berikut : 

a. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan 

ekonomi masyarakat atau negara. Keberlangsungan hidup manusia 

diatur oleh Allah SWT (Sudarsono, 2002 : 151). Seorang muslim akan 

yakin bahwa Allah SWT akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 



 

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 11 : 

ينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ واَألعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في             
  ذَلك آليةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

Artinya : "Dan menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam – 
tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah – 
buahan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar 
ada tanda (kekuasaan Allah ) bagi kaum yang memikirkan". 
(Depag, 2000 : 214) 

 
b. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi 

seorang muslim dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang 

digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan 

dikarenakan karena pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi 

pola konsumsi seorang muslim. 

Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, 

sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka 

panjang (Sudarsono, 2002 : 152). Allah SWT berfirman dalam surat Ali 

Imran ayat 180 : 

مراً لَّهيخ وه هلن فَضم اللّه ماها آتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحالَ يو....  
Artinya : "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bathil dengan harta 

yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya 
menyangka bahwa kebhatilan itu baik bagi mereka…" (Depag. 
2000 : 58) 

 
c. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk 

sosial (Sudarsono, 2002 : 152). Allah SWT berfirman dalam surat An-

Nisa' ayat 29 : 

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِالَّ أَن تكُونَ تجارةً عن              
  تراضٍ منكُم والَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيماً

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 



 

 

diantara kamu dan janganlah kamu membunuh 
dirimu,sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu." (Depag, 2000 : 65) 

 
6. Pengertian Produk  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, dibeli oleh konsumen ke dalam produk termasuk obyek-obyek 

fisik, jasa, tokoh-tokoh,organisasi dan pikiran. (Radiosunu, 1986 : 99) 

Sedangkan pengertian produk menurut William J. Stanton dalam 

Basu Swasta dan Irawan (2001:165 ) sebagai berikut: 

Produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak 
dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan 
pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli 
untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

 

Produk berdasarkan dimensi kepuasan segera dan kesejahteraan 

konsumen jangka panjang dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: 

a. Barang yang bermanfaat (solutory product) 

Barang yang bermanfaat adalah barang yang mempunyai daya 

penarik rendah tetapi dapat memberikan manfaat tinggi kepada 

konsumen dalam jangka panjang.  

b. Barang yang kurang sempurna (deficient product) 

Barang yang kurang sempurna merupakan barang yang tidak 

mempunyai daya penarik yang tinggi maupun kualitas yang bermanfaat. 

c. Barang yang menyenangkan (pleasing producti) 

Barang yang menyenangkan adalah barang yang dapat segera 

memberikan kepuasan tetapi dapat berakibat buruk bagi konsumen 

dalam jangka panjang. 

 

d. Barang yang sangat diperlukan (desirable product) 



 

 

Barang yang sangat diperlukan merupakan barang yang dapat 

memberikan kepuasan dengan segera dan sangat manfaat dalam jangka 

panjang. 

7. Simpanan / Tabungan Mudhodorobah 

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena 

dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk 

pelaksanaan perencanaan masa depan yang akan datang sekaligus untuk 

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Allah telah berfirman dalam Al-

Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi : 

ولْيخش الَّذين لَو تركُواْ من خلْفهِم ذُريةً ضعافاً خافُواْ علَيهِم فَلْيتقُوا اللّه ولْيقُولُواْ             
  قَوالً سديداً

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh 
sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Depag 
2000 : 62) 

 
Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 266 

 أَح دوا          أَييهف لَه ارها اَألنهتحن ترِي مجابٍ تنأَعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَهأَن ت كُمد
  ....من كُلِّ الثَّمرات وأَصابه الْكبر ولَه ذُريةٌ ضعفَاء

Artinya : "Apakah ada salah seorang diantara kamu yang ingin mempunyai 
kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-
sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-
buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia 
mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)…" (Depag, 
2000 : 35) 

 
Kedua ayat diatas memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan 

mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman dan takwa) 



 

 

maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. 

Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung. 

Hadits Nabi Muhammad SAW bahkan mengajarkan sikap hemat ini 

sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang 

pada suatu waktu. Sabda beliau : 

"Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat." (HR. Ahmad) 
 

Bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Hemat berarti 

membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Adapun 

kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga 

untuk keperluan sendiri yang pokokpun sedapat mungkin ia hindari, apalagi 

memberikan kepada orang lain. 

a) Macam-macam tabungan 

Menurut Hasan Abdullah al-Amin dalam Syafi'I Antonio   (2001 : 

156) tabungan dibagi menjadi dua macam yaitu : 

1) Tabungan Wadi'ah 

Tabungan wadi'ah merupakan titipan dana yang tiap waktu 

dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan 

semacam surat berharga pemindah bukuan dan perintah membayar 

lainnya. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 

  ....إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها
Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan 

amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya…" 
(Depag, 2000 : 69) 

Tabungan wadi'ah ada 2 macam : 

(a) Wadi'ah amanah, titipan dana zakat, infak, shodaqoh. 



 

 

(b) Wadi'ah yadhamanah, titipan ini akan mendapatkan bonus dari 

bank syari'ah, jikalau bank syari'ah mengalami keuntungan. 

2) Tabungan mudharobah 

Pengertian mudhorobah secara teknis adalah akad kerha 

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya 

sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudhorobah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan 

akibat kelalaian si pengelola. 

Landasan dasar Syari'ah Al-Mudhorobah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Al-Qur'an 

surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi : 

رشلَاةُ فَانتالص تيفَإِذَا قُضلِ اللَّهن فَضوا مغتابضِ وي الْأَروا ف....  
Artinya : "Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT…" (Depag, 
2000 : 442) 

 
Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum muslimin di suruh 

untuk melakukan upaya perjalanan usaha untuk mencari rizki di 

muka bumi. 

Tabungan mudhorabah merupakan tabungan pemilik dana 

yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

Pada tabungan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai 

pembentukan laba bagi bank Islam tetapi diberikan bagi hasil. 

Macam-macam tabungan mudhorabah yaitu : 



 

 

(a) Tabungan Idul Fitri 

(b) Tabungan Idul Qurban 

(c) Tabungan Haji 

(d) Tabungan Pendidikan 

(e) Tabungan Kesehatan 

(f) Dan lain-lain. 

Manfaat mudhorobah 

a) Bank akan menikmati peninkatan bagi hasil pada saat 

keuntungan usaha nsabah meningkat. 

b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan hasil kerja 

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami 

negative spread. 

c) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / 

arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d) Bank akan lebioh selektif dan hati-hati mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan 

yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan. 

e) Prinsip bagi hasil dalam mudhorobah ini berbeda dengan prinsip 

bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nabasah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan 

yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi. 

 



 

 

b) Manfaat Menabung 

(1) Bagi Bank 

Penghimpun dana yang berhasil di kumpulkan oleh bank 

akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

Dari kredit inilah bank akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil 

yang telah di tetapkan. 

(2) Bagi Nasabah  

(a) Memperoleh bagi hasil dari uang yang di tabung 

(b) Dapat digunakan sebagai jaminan di masa yang akan datang. 

Kebutuhan manusia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks, 

demikian pula pada masa yang akan datang.Namun pendapatan 

yang diperoleh belum mampu menutup pertambahan kebutuhan 

tersebut, maka untuk jaminannya seseorang perlu menabung. 

(c) Mendidik masyarakat untuk tidak hidup konsumtif. Dengan 

menabung di hrapkan masyarakat lebih bersikap hemat dalam 

membelanjakan uangnya. 

c) Bagi hasil 

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan 

profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi yaitu pembagian 

laba. Secara definitif profit sharing artinya "Distribusi beberapa bagian 

dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan." (Muhammad,   

2001 : 22) 

Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, 

pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyetoran, baik 

penyetoran menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis 



 

 

kooperatif (kerjasama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi 

secara proporsional antara shahibul mal dengan mudharib. Dengan 

demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis 

mudhorabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudhorib, dapat 

dimasukkan ke dalam biaya operasional. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil (Syafi'i Antonio, 

2001 : 139) 

(1) Faktor langsung 

(a) Investement rate 

Merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total 

dana. Jika bank menentukan invenstemen rate sebesar 80%, hal 

ini berarti 20% dari total dana di alokasikan untuk memenuhi 

likuiditas. 

(b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di 

investasikan. 

(c) Nisbah (profit sharing ratio) 

(1) Salah satu ciri al-mudhorobah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 

(2) Nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat 

berbeda. 

(3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu 

bank. 

(4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account 

lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 



 

 

(2) Faktor tidak langsung 

(a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhorobah. 

(1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan 

biaya (profit and sharing). Pendapatan yang "dibagi hasilkan" 

merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. 

(2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue 

sharing. 

(b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan 

dengan pengakuan pendaoatan dan biaya. 

d) Pelayanan 

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 

kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat 

menentukan manakala dalam kegaiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu 

terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau langganan. Suatu 

perusahaan seperti perbankan untuk menarik perhatian nasabah harus 

memiliki layanan yang baik agar nasabah merasa puas. Definisi 

pelayanan menurut Moenir adalah sebagai berikut : 

"Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung." (Moenir, 2002 : 17) 
 

Pengertian proses disini terbatas dalam kegiatan manajemen 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Bentuk-bentuk layanan menurut Moenir ada 3 macam yaitu : 

 



 

 

(1) Layanan dengan lisan 

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas 

dibidang hubungan masyarakat. Bidang layanan informasi dan 

bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan kepada 

siapapun yang memerlukan 

(2) Layanan melalui tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 

paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Pada dasarnya layanan 

melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena 

faktor biaya. 

(3) Layanan bentuk perbuatan 

Layanan dalam bentuk perbuatan ini memerlukan keahlian 

dan ketrampilan yang sangat menentukan terhadap hasil perbuatan 

atau pekerjaan yang sangat menentukan terhadap hasil perbuatan 

atau pekerjaan dan faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi 

dambaan setiap nasabah, disertai dengan kualitas hasil yang 

memadai. 

e) Tangibles (bukti langsung) 

Definisi bukti langsung dala Rambat Lupiyoadi (2001:148) yaitu 

kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada 

pihak eksternal, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari 

pelayanan yang di berikan oleh pemberi jasa,yang meliputi fasilitas fisik 

(gedung, gudang dan lain sebagainya ), perlengkapan dan peralatan 

yang di pergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. 



 

 

Bukti langsung dalam Fandy Tjiptono (1996:70) adalah "bukti fisik 

dari jasa bisa berupa fisik , peralatan yang di pergunakan representasi 

fisik dari jasa ( misalnya kartu kredit plastik )." Sedangkan Philip Kotler 

(1997:53) mengungkapkan bahwa bukti langsung adalah " fasilitas dan 

peralatan fisik serta penampilan karyawan yang profesional.   

 
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Fauziah (2002) tentang "Perilaku Konsumen Dalam Memilih 

Rumah Di Kawasan Songgo Langit Gentan Kabupaten Sukoharjo" karakteristik 

konsumen meliputi umur, pendapatan, jenis kelamin dan pendidikan. 

Karakteristik produk meliputi harga desain fasilitas dan lokasi. Penelitian 

tersebut menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik 

produk dengan karakteristik konsumen. Pendapatan merupakan faktor yang 

paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli rumah. 

Penelitian Haribowo (2002) tentang "Studi Perilaku Konsumen Dalam 

Pembelian Produk Pada Toko Palapa Di Purwantoro". Karakteristik pembelian 

meliputi umur, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, sedangkan karakteristik 

produk meliputi pelayanan, kualitas dan perlengkapan produk. Dalam penelitian 

tersebut umur dengan kualitas produk dan jenis pekerjaan dengan kualitas 

produk mempunyai keterkaitan yang cukup erat. Berdasarkan analisa kualitatif 

dan kuantitatif diperoleh kesimpulan bahwa yang paling dominan mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah kualitas produk. Variabel umur dan jenis pekerjaan 

mempunyai keterkaitan dengan kualitas dalam mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk mengadakan pembelian. 

 

 



 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skema Pengambilan Keputusan 

Keterangan : 

Keputusan konsumen untuk menabung di suatu bank dalam penelitian ini 

sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah konsumen memilih 

tabungan yang dapat menyimpan uangnya secara aman dan sesuai dengan 

minat nasabah. 

Perilaku konsumen disini terdiri dari dua macam karakteristik yaitu 

karakteristik konsumen yang terdiri dari jenis kelamin, profesi dan tingkat 

pendidikan akhir dan hubungannya dengan karakteristik produk serta derajat 

keterkaitan antara keduanya nantinya akan berpengaruh pada keputusan 

menabung. 

 

 

Perilaku Konsumen 

Karakteristik  Konsumen Karakteristik Produk 

- Jenis kelamin 
- Profesi 
- Tingkat pendidikan akhir 

- Pelayanan 
- Bagi hasil 
-     Fasilitas  

Keputusan menabung 



 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara karakteristik konsumen yang meliputi  

jenis kelamin, profesi dan tingkat pendidikan akhir terhadap karakteristik 

produk yang meliputi pelayanan, bagi hasil dan tangibles (fasilitas) 

2. Karakteristik produk yang mempunyai hubungan dominan terhadap 

karakteristik konsumen dalam menabung di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Syari'ah adalah bagi hasil 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Wilayah Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan November sampai 

Januari. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syari'ah Cabang Solo yang 

bertempat di Jl. Slamet Riyadi 359 Purwosari Solo. 

 
B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. 

Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil 

penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik. Metode kuantitatif 

digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui Hubungan Perilaku Konsumen Terhadap Produk Tabungan BRI 

Syari'ah Cabang Solo. 

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel yang hendak di teliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Karakteristik nasabah yang terdiri dari jenis kelamin, profesi dan tingkat 

pendidikan akhir. 

b. Karakteristik produk yang terdiri dari pelayanan, bagi hasil dan tangibles 

 

 



 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan varibel-variabel penelitian yang ada dapat dirumuskan 

definisi operasional variabelnya sebagai berikut : 

a. Jenis kelamin secara konseptual memiliki dua kriteria yaitu pria dan wanita. 

b. Profesi atau jenis pekerjaan secara konseptual memiliki makna yang dapat 

dioperasionalkan sebagai tingkat suatu pekerjaan. 

c. Tingkat pendidikan akhir secara konseptual memiliki banyak makna yang 

dapat dioperasionalkan sebagai batas study atau masa study. 

d. Pelayanan mencakup keramahan dan kesopanan staff dan karyawan untuk 

memberikan memberikan rasa puas kepada nasabah. 

e. Bagi hasil (profit sharing) merupakan distribusi ke beberapa bagian dari laba 

dari suatu perusahaan dan dilaksanakan sesuai dengan syari'ah Islam. 

f. Tangibles (bukti langsung) merupakan fasilitas dan peralatan fisik serta 

penampilan karyawan yang profesional. 

 
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Suharsimii Arikunto, 

1997 : 108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang 

memakai produk tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang 

Solo.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang 

diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci (Muhammad, 2005 : 97). 

Roscoe dalam Sugiyono (1992) menyatakan bahwa dalam penelitian akan 



 

 

melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau regresi misalnya ), 

maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang di 

teliti. Jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 6 variabel 

penelitian  maka jumlah anggota sampel 6 variabel  x 10 = 60 nasabah yang 

menabung di bank BRI Syari'ah cabang solo. 

3. Tekhnik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode pengambilan sampel probabilitas / acak (random 

sampling), yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana setiap 

anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota 

sampel dengan memberikan pertanyaan kepada 60 orang nasabah yang 

dianggap mewakili. 

 
F. Data dan Sumber Data  

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui 

wawancara dan hasil-hasil yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh 

nasabah Bank BRI Syari'ah Cabang Solo. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui 

dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi. 

 
G. Teknik Pengumpulan Data  

Berbagai data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai metode. 



 

 

1. Metode observasi  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung pada perusahaan yang dijadikan obyek atau bahan 

penelitian dan mencatat secara sistematis mengenai masalah-masalah yang 

akan diteliti. 

2. Metode kuesioner  

Yaitu dengan memberikan suatu daftar pertanyaan yang telah dibuat dan 

ditentukan urutan serta formatnya oleh peneliti kepada responden. 

3. Metode wawancara  

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan 

kepada pihak yang akan diteliti. 

 
H. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan skala sikap model likert. Skala sikap di 

gunakan untuk menhetahui penilaian seseorang terhadap suatu hal. Dalam 

skala sikap ini, responden menyatakan persetujuannya dan ketidak setujuannya 

terhadap sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan obyek yang di teliti. 

Dalam penelitian ini ang akan dianalisis adalah sikap nasabah terhadap 

keberadaan produk tabungan yang dikeluarkan oleh BRI Syari'ah Cabang Solo, 

berdasarkan karakteristik yang ada pada produk tabungan tersebut. 

Karakteristik produk disini terdiri dari 13 butir pernyataan yang diajukan 

dan 3 pernyataan untuk perilaku nasabah. Karakteristik produk tabungan di 

berikan penilaian sebagai berikut : 

1) Sangat tidak setuju 



 

 

2) Tidak setuju 

3) Netral 

4) Setuju 

5) Sangat setuju 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari koesioner, agar koesioner 

yang di sebarkan kepada responden benar-benar dapat mengukur apa yang 

ingin di ukur maka koesioner haruslah shohih (valid) dan andal (reliabel). Uji 

validitas dan reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan dalam kuesioner agar 

data yang di peroleh dari pengukuran jika diolah tidak memberikan hasil yang 

menyesatkan.   

Pengujian terhadap hasil kuesioner digunakan analisis-analisis sebagai 

berikut : 

1. Validitas 

Validitas data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihahn suatu instrumen. Instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat, tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

validitas yang dimaksud. (Suharsini A, 1997 : 145) 

Tehnik yang digunakan untuk uji validitas adalah tehnik korelasi 

product moment dari pearson.Pengujian menggunakan program SPSS versi 



 

 

11.00 dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing–masing pertanyaan 

dalam skor total. Nilai korelasi (r) di bandingkan dengan angka kritis dalam 

tabel korelasi, untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan taraf 

signifikansi 5%, dan jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut valid.  

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi A, 1997 : 154). Uji Reliabilitas in hanya 

dilakukan terhadap butir–butir yang valid,di mana butur–butir yang valid 

diperoleh melalui uji validitas.Tehnik yang digunakan untuk uji reliablitas 

adalah tehnik Alpha–Cronbach. Uji reliabilitas instrumen menggunakan 

pengujian dengan taraf signifikansi 5%, jika r alpha >0,6 maka instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel. Penghitungan dengan menggunakan komputer 

program SPSS versi 11.00.   

 
I. Tehnik Analisa data  

1) Chi Square  

Yaitu suatu metode pengujian untuk melihat ada/tidaknya perbedaan 

yang signifikan terhadap beberapa variabel yang diamati. Sedangkan untuk 

tabelnya dinamakan tabel kontingensi. 

Langkah-langkah perhitungannya  

a) Menghitung frekuensi yang diharapkan  

Yaitu dengan mengkalikan jumlah kolom dan baris kemudian 

dibagi dengan jumlah sampel. 

 



 

 

N

nixnj
jfh

)(
1. =

fh

fhfo
X ∑ −

=
2)(

2

{ })1()1(;2 −− kRX α

 

 

 
Dimana  

fh.1j : Frekuensi teoritis kolom i dalam baris j   

ni  : Nilai jumlah kolom i 

N : Jumlah sampel  

nj : Jumlah baris j 

b) Mencari x2 dari tabel distribusi x2 untuk derajat kebebasan tertentu dan 

tingkat keyakinan tertentu. Derajat kebebasan dapat diperoleh dengan 

rumus  

(d.b) = (kolom – 1) (baris – 1) 

Nilai tingkat keyakinan ditentukan sebesar 95% sehingga taraf 

signifikansinya adalah 0,05 % atau a = 5 %. 

c) Menghitung Kai kuadrat  

 

 

 
X2  : Kai kuadrat  

fo : Frekuensi observasi   

fh : Frekuensi teoritis yang diharapkan  

d) Membandingkan nilai-nilai x2 yang didapat dari hasil perhitungan tersebut 

dengan nilai x2 yang diperoleh dari tabel. Dengan kriteria pengujian  
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Maka akan diketahui bahwa.  

Ho : diterima bila x2 hitung < x2 tabel  

Ho : ditolak bila x2 hitung > x2 tabel 

(Suharsini Arikunto, 2002 : 239)  

e) Kesimpulan 

Ho : diterima berarti tidak ada hubungan antara karakteristik konsumen 

dengan karakteristik produk terhadap perilaku konsumen dalam 

memutuskan untuk menabung. 

Ho : ditolak berarti ada hubungan antara karakteristik konsumen dengan 

karakteristik produk terhadap perilaku konsumen dalam 

memutuskan untuk menabung. Untuk menyakinkan hubungan 

antara variabel-variabel tersebut, maka dengan menggunakan nilai 

X2, dihitung koefisien kontingensinya dengan rumus : 

 

 

Dimana n adalah jumlah frekuensi lokal dari observasi. 

Jika faktor yang satu makin bergantung pada faktor lain maka t 

nilainya makin besar dan sebaliknya, atau dengan kata lain, 

makin kuat hubungan antara faktor-faktor produk makin besar 

harga C. Maka untuk membandingkan kuat lemahnya hubungan 

antara dua variabel tersebut dipergunakan nilai C max dengan 

rumus : 
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Dimana m adalah harga maksimal r dan k (banyaknya 

baris dan kolom). Bila harga C makin dekat dengan Cmax, maka 

makin besar derajat keterkaitan antara dua variabel tersebut. 

Dengan kata lain, faktor yang satu makin berkaitan 

dengan faktor yang lain. Expected Frequencies dapat dihitung 

dengan cara : 

C11 = Pn1  

 = 

 

C12 = 

C21  = n1 – C11 

C22 = n2 – C11 

Keterangan : 

Ho : Adanya hubungan antara karakteristik konsumen dengan 

karakteristik produk terhadap perilaku konsumen dalam 

pembelian produk. 

Hi : Tidak adanya hubungan antara karakteristik konsumen 

dengan karakteristik produk terhadap perilaku konsumen. 

M : Kategori terkecil dalam baris dan kolom dengan derajat 

kebebasan (r-1) (k-1) 

n1 : Jumlah individu dalam baris 1 

n2 : Jumlah individu dalam baris 2 

n11 : Jumlah individu dalam baris 11 

n12 : Jumlah individu dalam baris 12 

k : Jumlah individu dalam kolom k 

n : Jumlah individu dalam sampel 
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nij : Frekuensi dari hasil pengamatan (observasi frekuensi) 

eij : Frekuensi yang diharapkan (expected frequency) 

Apabila kedua frekuensi tersebut sangat serupa atau kecil 

perbandingannya maka hipotesis nihil bisa diterima dan apabila 

kedua frekuensi sangat berbeda maka cukup alasan untuk 

menolak hipotesis. 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto oleh 

Raden Aria Wirjaatmaja dengan nama Hulp-en Spoorbank Der Inlandsche 

Bestuurs atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priyayi yang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1985 

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bak Rakyat Indonesia.  

Bank Rakyat Indonesia pada periode setelh kemerdekan RI, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan 

bahwa BRI adalah sebagai Bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. 

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, 

kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti untuk sementara waktu dan 

baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan 

berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Saat itu melalui 

PERPU No. 41 tahun 1960 di bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani, 

Nelayan dan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN di 

intregrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia 

Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah perjalanan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 

1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara 

Indonesia sesuai dengan ketentuan baru itu Bank Indonesia Urusan 



 

 

Koperasi Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank 

Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Import (EXIM). 

Berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 1967 tentang UU pokok 

perbankan dan UU No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral 

yang intinya mengendalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Expor Import di 

pisahkan masing-masing menjadi dua buah Bank yaitu Bank Indonesia dan 

Bank Expor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 

21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat 

Indonesia sebagai Bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 

dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat 

Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang 

kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang didirikan sejak tahun 

1985 didasarkan pelaynan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap 

konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fsilitas kredit pada golongan 

pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan 

penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 Milyar yang 

meningkat menjadi Rp. 8.231,1 Milyar pada tahun 1999 sampai dengan 

bulan September sebesar Rp. 20.466 Milyar 

Seiring dengan dengan perkembangan dunia perbankan yang 

semakin pesar, sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja 

yang berjumlah 4.447 buah yang terdiri dari 1 kntor pusat, 12 kantor wilayah, 

12 kantor inspeksi/SPI, 170 kantor cabang dalam negeri, 145 kantor cabang 

pembantu, 1 kantor cabang khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island 



 

 

Agency, 1 kantor perwakilan Hongkong, 40 kantor kas bayar, 6 kantor mobil 

bank, 193 payment point, 3.705 BRI unit dan 357 pos pelayanan jasa. 

Pendirian Bank Rakyat Indonesia segera memperoleh tanggapan 

positif dari pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana tercermin pada minat 

untuk menjadi nasabah. Tanggal 17 April 2002, pada saat masyarakat 

membutuhkan jasa perbankan yang bernafaskan syariah. Bank Rakyat 

Indonesia memberikan fasilitas kepada nasabahnya berupa Bank Rakyat 

Indonesia Syariah. 

Pendirian Bank Rakyat Indonesia Syariah dilandaskan pada UU No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang direvisi dengan UU No. 10 Tahun 

1998, ketentuan BI tentang Bank Umum Syariah berupa SE BI No. 

32/2/UUPB tanggal 12 Mei 1999 dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 

12 Juni 1999. Pendirian Bank Rakyat Indonesia Syariah  (UUS, KCS dan 

KCP) juga dilandaskan pada PBI No. 41/2/PBI/2002 tentang perubahan 

kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan 

prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah 

oleh bank umum konvensional. Saat ini jaringan kantor cabang Bank Rakyat 

Indonesia syariah memiliki satu unit kantor pusat/unit usaha syariah dan 

delapan kantor cabang. 

Bank BRI Kanca Syariah Solo mulai operasional pada bulan Mei 

2004 dengan kantor yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 35 Solo. 

Menempati jalan protokol dan letak yang strategis yang berjarak 1 km dari 

Stasiun KA Purwosari dan 1 m dari Solo Grand Mall.  

Di belakang BRI Kanca Syariah Solo terletak kelurahan Purwosari 

dan Laweyan yang merupakan sentra batik di solo yang nuansa kehidupan 

Islamnya begitu terasa. Agak ke selatan sedikit terdapat lokasi makam KH. 

Samanhudi, peletak dasar dan sarekat dagang Islam yang merupakan cikal 



 

 

bakal lahirnya bisnis bernuansa syariah yang mempunyai visi jauh ke depan 

bahwa pada abad 21 ini ternyata kegiatan bisnis merupakan urat nadi 

kehidupan. 

Keberadaan BRI Kanca Syariah Solo yang terletak di kecamatan 

Laweyan memang sangat sesuai dengan cikal bakal BRI itu sendiri yang 

keberadaannya berawal dari kas masjid, sehingga sangat klop dengan 

kondisi kecamatan Laweyan sebagai tempat lahirnya tokoh legendaris KH. 

Samanhudi  

 
2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsional yang 

mengatur tanggung jawab dan kewenangan setiap personil di dalam 

melakukan tugas dan / atau pekerjaan yang akan di kerjakan sekaligus 

menunjukkan ketegasan dan batas tanggung jawab masing-masing personil. 

Dengan demikian setiap personil mempunyai tanggung jawab yang berbeda. 

Berdasarkan fungsi tersebut, suatu organisasi akan berjalan dengan struktur 

organisasi yang telah ada, sedangkan baik buruknya tata laksana 

operasional bank tergantung pada struktur organisasi. 

Adapun sturktur organisasi yang terdapat pada BRI Pusat dan Kanca 

BRI Syariah Solo dalam kegiatan operasionalnya dapat dilihat pada 

lampiran. 



 

 

Keterangan struktur organisasi Kanca BRI Syariah Solo: 

1. Pimpinan Kantor Cabang Solo mempunyai tanggung jawab dan wewenang 

sebagai berikut : 

a. Mengawasi dan menetapkan kebijaksanaan bagi pelaksanaan kegiatan 

perbankan  

b. Mempertanggung jawabkan segala tugasnya yang disampaikan secara 

periodik kepada dewan komisaris 

c. Meminta pertanggungjawabkan dari koordinasi Bank Syari'ah Cabang 

Solo beserta stafnya mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan 

masing-masing telah menjadi tugasnya. 

d. Mengadakan rapat koordinasi dengan tujuan untuk menigkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Koordinator Cabang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai 

berikut : 

a. Memanage semua kegiatan sistem dalam menjalankan kegiatan 

perbankan yang harus sesui dengan ketetapan dan kebijakan dari 

Kantor cabang 

b. Memimpin Kantor cabang sesuai dengan tugas pokok ( penerimaan 

simpanan,pemberian pinjaman dan pelayanan jasa-jasa bank lainnya 

yang telah ditetapkan  

c. Mengkoordinasikan pelaksanakaan kerja para karyawan  

d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap mekanisme kontrol yang meliputi 

pengurusan kas dan administrasi pembukuan. 

e. Mempertanggung jawabkan segala tugas atau tanggung jawab yang 

telah dibebankan selaku koordinator   



 

 

f. Mengadakan rapat koordinasi dengan stafnya untuk meningkatkan 

pelayanan maupun memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh 

Bank  

g. Meminta pertanggungjawaban dari para karyawannya atas pelaksanaan 

tugasnya. 

3. Back office mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: 

a. Melaksanakan proses pencatatan semua transaksi serta pembukuan 

yang menyangkut operasiona Bank  

b. Mengatur  biaya pengeluaran yang timbul sesuai dengan prosedur yang 

telah ditentukan dari Bank  

4. Front office Kantor Cabang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 

               Wewenang  

a. Menerima setoran uang atau pembayaran sejumlah uang kepada yang 

berhak. 

b. Memeriksa uang yang masuk ke bank dari nasabah dan memotong 

uang palsu bila perlu. 

c. Bersama-sama dengan koordinator bank bukopin Boyolali mengurus 

kas. 

d. Memberikan kelancaran dan ketetapan pelayanan penerimaan serta  

pembayaran uang dari dan kepada nasabah atau disebut dengan Cash 

Servise Assisten. 

e. Menjaga keamanan dan kecocokan uang kas yang berada di kasir 

maupun di brankas. 

f. Custumer Servise Assisten yaitu memberikan pelayanan kepada 

semua nasabah yang memerlukan produk Bank BRI Syari'ah. 



 

 

3. Produk 

Jasa-jasa Bank BRI Syariah meliputi sebagai berikut : 

a. Penghimpunan dana 

1) Prinsip Wadi’ah, berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua jenis 

tabungan yang diaplikasikan dalam giro dan tabungan yaitu Wadi’ah 

yat Amanah dan Wadi’ah yat Dhomanah 

2) Prinisp Mudharabah, berdasarkan kewenangan yang diberikan 

kepada Mudharib, prinsip mudharabah ada dua jenis yaitu 

Muharabah Mutlagah (investasi tidak terikat) dan Mudharabah 

muqayyadah (investasi terikat) 

b. Penyaluran dana 

1) Prinsip jual beli 

a. Murabanah, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah. 

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual 

kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan yang dipakai. Aplikasi murabanah dalam bank 

diterapkan untuk investasi 

b. Salam, yaitu akad jual beli barang pesanan antara pembeli 

dengan penjual. Spesifikasi batang dan harga disepakati di awal 

akan dan pembayaran dilakukan di muka secara penuj. Salam 

dalam bank diaplikasikan dalam produksi agribisnis dan 

sejenisnya.  

c. Istishna, yaitu akad jual beli antara pemesan dengan penerima 

pesanan. Spesifikasi batang dan harga disepakati di awal akan 

dan pembayaran dilakukan di muka secara penuj. Istishna 



 

 

dalam bank diaplikasikan dalam manufaktur, industri kecil dan 

menengah serta konstruksi. 

2) Prinsip bagi hasil  

a) Musyarakat, yaitu akad untuk usaha patungan dalam membiayai 

usaha yang halal dan produktif. Aplikasi ini diterapkan dalam 

pembiayaan proyek. 

b) Mudharabah, yaitu akad antara pemilik modal dan pengelola 

modal yang keuntungannya dibagi secara nisbah. Perhitungan 

bagi hasil dilakukan dengan revenue sharing atau profit sharing. 

3) Prinsip Ujrah 

a) Ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang antara bank dengan 

penyewa. Setelah masa sewa berakhir barang dikembalikan ke 

bank. 

b) Ijarah wa iqtina, yaitu akad sewa menyewa barang antara bank 

dengan penyewa diikuti dengan janji bahwa pada saat yang 

ditentukan kepemilikan diserahkan ke bank.  

c. Jasa Perbankan 

1) Qordh, yaitu akad pinjam meminjam dari bank kepada pihak ketiga 

untuk tujuan sosial yang wajib dikembalika. 

2) Hiwdah, yaitu akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari 

nasabah lain. Pada saat piutang jatuh tempo, muhal akan 

membayar ke bank. 

3) Radin, yaitu akad penyerahan barang/harta dari nasabah ke bank 

sebagai jaminan utang. 



 

 

4) Wakalah, yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada 

penerima kuasa untuk melaksanakan tugas. 

5) Kafalah, yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak 

kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas 

pembayaran kembali suatu hutang. 

6) Sharf, yaitu akad jual beli suatu valuta asing. 

d. Fungsi sosial 

Penyaluran dana kebajikan: 

1) Qardhul hasan 

2) Santunan kebajikan dan pengeluaran lainnya  

4. Visi dan Misi Kanca BRI Syariah Solo 

BRI Syariah sebagai sebuah lembaga perbankan yang 

beroperasional secara syariah berusaha menjadi perbankan syariah 

terkemuka dan menjadi bank pelopor bagi model bisnis syariah di masa 

depan.  

 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Cara penarikannya 

dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 60 orang nasabah 

(responden) yang bertindak sebagai sampel. Kuesioner yang dibagikan kepada 

responden tersebut semuanya kembali. Angket yang dibagikan terdiri dari 3 

variabel, yaitu bagi hasil, pelayanan, dan tangibles serta pertanyaan terbuka 

tentang karakteristik responden. 



 

 

Untuk angket variabel bagi hasil, pelayanan dan tangible menggunakan 

skala Likert dengan lima alternatif jawaban :  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

Adapun hasil pengumpulan data dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Responden 

Untuk keperluan analisis dilakukan pengumpulan data dengan 

memberikan kuesioner kepada nasabah Bank Rakyat Syariah Cabang 

Surakarta. Kuesioner diberikan kepada nasabah sebanyak 60 orang. 

Karakteristik responden yang diperoleh antara lain data tentang jenis 

kelamin, usia, profesi, dan pendidikan. Berikut ini data mengenai jenis 

kelamin responden:  

Tabel IV.1 
Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Banyaknya Responden Persentase (%) 
Pria 39 65 
Wanita 21 35 

Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer 

 

Tabel IV.1 menunjukkan mayoritas nasabah Bank Rakyat Syariah 

Cabang Surakarta berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 39 orang atau 65% 

dan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 21 responden atau 

35%.  

 



 

 

Tabel IV.2 
Profesi Responden 

Pendapatan  Banyaknya Responden Prosentase (%) 
Buruh dan Tani 11 18,3 
Pegawai Swasta 20 33,3 
PNS/ABRI 9 15,0 
Wiraswasta 14 23,3 
Pengusaha  6 10,0 

Jumlah  60 100,0 
Sumber : Data primer 

Dari tabel IV.2 menunjukkan bahwa mayoritas nasabah Bank Rakyat 

Syariah Cabang Surakarta memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta yaitu 

sebanyak 20 responden atau 33.3% dan terendah adalah nasabah yang 

berprofesi sebagai pengusaha yaitu sebanyak 10%. 

Tabel IV.3 
Pendidikan Responden 

Jarak Banyaknya Responden Prosentase (%) 
SD 10 16,7 
SMP 16 26,7 
SMA 14 23.3 
Diploma 10 16,7 
Sarjana 10 16,7 

Jumlah  60 100,0 
Sumber : Data primer 

Dari tabel IV.3 menunjukkan bahwa mayoritas nasabah Bank Rakyat 

Syariah Cabang Surakarta memiliki tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 

16 responden atau 26,7%, 23,3% berpendidikan SMA, dan yang 

berpendidikan SD, Diploma, dan Sarjana masing-masing sebanyak 10%. 

2. Karakteristik Produk Jasa Perbankan Syariah 

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada nasabah Bank 

Rakyat Syariah Cabang Surakarta diperoleh data-data persepsi nasabah 

tentang sistem bagi hasil, pelayanan dan tangibles.  

 

 



 

 

a. Bagi Hasil 

Berikut ini data mengenai persepsi responden terhadap sistem bagi 

hasil yang diberikan oleh Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta:  

Tabel IV.4 
Sistem Bagi Hasil di Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta 

Bagi Hasil Banyaknya Responden Prosentase (%) 
Sangat tidak setuju 11 18,3 
Tidak setuju 12 20,0 
Netral  14 23,3 
Setuju 9 15,0 
Sangat Setuju 14 23,3 

Jumlah  60 100,0 
Sumber : Data primer 

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa dari 60 responden, mayoritas menyatakan 

sangat setuju (23,3%) terhadap sistem bagi hasil yang diberlakukan oleh 

Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta.  

 
b. Pelayanan 

Berikut ini data mengenai persepsi responden terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta:  

Tabel IV.5 
Pelayanan di Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta 

Pelayanan Banyaknya Responden Prosentase (%) 
Sangat tidak setuju 12 20,0 
Tidak setuju 14 23,3 
Netral  8 13,3 
Setuju 17 28,3 
Sangat Setuju 9 15,0 

Jumlah  60 100,0 
Sumber : Data primer 

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa dari 60 responden, mayoritas 

berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bank Rakyat Syariah 

Cabang Surakarta sudah baik (setuju) yaitu sebanyak 28,3%. 

 



 

 

c. Tangibles 

Berikut ini data mengenai persepsi responden terhadap sistem bagi 

hasil yang diberikan oleh Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta:  

Tabel IV.6 
Tangibles di Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta 

Tangibles Banyaknya Responden Prosentase (%) 
Sangat tidak setuju 13 21,7 
Tidak setuju 11 18,3 
Netral  17 28,3 
Setuju 8 8,0 
Sangat Setuju 11 18,33 

Jumlah  60 100,0 
Sumber : Data primer 

Tabel IV.6 menunjukkan bahwa dari 60 responden, mayoritas tidak 

dapat berpendapat secara nyata (netral sebanyak 28,3%) tentang tangibles 

yang diberikan oleh Bank Rakyat Syariah Cabang Surakarta.  

 
C. Pengujian Kualitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan 

(angket) yang diajukan kepada responden adalah valid (sahih), sedangkan uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan instrumen angket 

untuk menjadi alat pengumpul data. Rangkuman hasil uji validitas dan reliabilitas 

sebagai berikut :  

Tabel IV.7 
Hasil Uji Validitas  

Nomor Pertanyaan rhitung rtabel * Interpretasi 
Bagi Hasil   

1 0,686 0,254 Valid 
2 0,630 0,254 Valid 
3 0,589 0,254 Valid 
4 0,493 0,254 Valid 
5 0,462 0,254 Valid 

Pelayanan 
6 0,567 0,254 Valid 
7 0,496 0,254 Valid 
8 0,588 0,254 Valid 



 

 

9 0,544 0,254 Valid 
Tangibles 

10 0,670 0,254 Valid 
11 0,755 0,254 Valid 
12 0,712 0,254 Valid 
13 0,666 0,254 Valid 

Sumber: Data primer diolah 
Keterangan: *) rtabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db= 60 

 

Hasil uji validitas seperti yang disajikan pada tabel IV.7 menunjukkan 

bahwa semua item pernyataan berkorelasi secara signifikan dengan skor 

totalnya pada taraf signifikansi 0,05 yaitu rhitung lebih besar dari rtabel. Jadi dapat 

dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner adalah valid dan untuk 

selanjutnya semua butir pernyataan ini dapat diikutsertakan dalam uji reliabilitas. 

Hasil uji reliabilitas terhadap angket pelayanan memperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,8564. Nilai koefisien reliabilitas (r11) tersebut lebih besar 

dari nilai kritis korelasi (rtabel = 0,254). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa seluruh item pertanyaan dalam angket dinyatakan reliabel. 

 

D. Analisis Data 

1. Chi Square 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi 

Square (χ2) yang berguna untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik 

responden dengan karakteristik produk jasa perbankan syariah. 

Keterkaitan antara karakteristik responden dengan karakteristik 

produk tabugan. Untuk memudahkan analisis berikut disajikan rangkuman 

hasil analisis Chi Square yang diambil dari Lampiran 6 – Lampiran 9. 



 

 

Tabel IV.8 
Rangkuman Hasil Analisis Chi Square Antara Karakteristik Responden dengan 

Karakteristik Produk Jasa Perbankan Syariah 
Keterkaitan antara  χ2

hitung χ2
tabel 5% Interpretasi 

Jenis Kelamin – Bagi hasil   12,018 9,49 Signifikan 
Jenis Kelamin – Pelayanan 17,106 9,49 Signifikan 
Jenis Kelamin – Tangibles 17,740 9,49 Signifikan 
Profesi – Bagi hasil   38,600 26,3 Signifikan 
Profesi – Pelayanan 27,107 26,3 Signifikan 
Profesi – Tangibles 28,766 26,3 Signifikan 
Pendidikan – Bagi hasil   37,503 26,3 Signifikan 
Pendidikan – Pelayanan 34,736 26,3 Signifikan 
Pendidikan – Tangibles 30,108 26,3 Signifikan 
Sumber: Data diolah 

Iinterpretasi dari hasil analisis tersebut adalah: 

a. Keterkaitan antara jenis kelamin responden dengan karakteristik produk 

perbankan syariah 

1) Keterkaitan antara jenis kelamin responden dengan bagi hasil 

Tabel IV.9 
Tabulasi Data Chi-Square antara Jenis Kelamin dengan Bagi Hasil 

Bagi Hasil 

Jenis 
Kelamin 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

Wanita 8 5 5 1 2 21 
Pria 3 7 9 8 12 39 

Jumlah 11 12 14 9 14 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 8) 

 
Keterangan: responden berjenis kelamin pria berpendapat sangat setuju  (12 

orang) terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan 

syariah. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : jenis kelamin tidak memiliki kaitan dengan bagi hasil 

Ha  : jenis kelamin memiliki kaitan dengan bagi hasil 



 

 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (3-1) (3-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;4) = 9,49 

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 9,49 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 9,49 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 12,018 (Lampiran 8) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer 

program SPSS Release 11.0 diperoleh nilai χ2
hitung = 12,018. Sedangkan 

χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (4) adalah sebesar 9,49. 

Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (12,018 > 9,49), maka Ho ditolak, artinya 

terdapat keterkaitan antara jenis kelamin responden dengan sistem bagi 

hasil. Hal ini menunjukkan bahwa responden pria memiliki persepsi yang 

lebih positif tentang sistem bagi hasil dalam operasi bank syariah. 

Gambar IV.2 
Grafik Daerah Kritis Penerimaan Ho 

 

 

 

 
Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa positif tidaknya persepsi 

responden terhadap sistem bagi hasil dalam perbankan syariah 

dipengaruhi oleh jenis kelamin responden.  

Daerah tolak 

χ2
tabel  

(9,49) 

Daerah terima 

χ2
hitung  

(12,108) 



 

 

2) Keterkaitan antara jenis kelamin responden dengan pelayanan 

Tabel IV.10 
Tabulasi Data Chi-Square antara Jenis Kelamin dengan Pelayanan 

Pelayanan 

Jenis 
Kelamin 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

Wanita 10 4 3 3 1 21 
Pria 2 10 5 14 8 39 

Jumlah 12 14 8 17 9 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 9) 

 
Keterangan: responden berjenis kelamin pria berpendapat sangat setuju  (14 

orang) bahwa pelayanan dalam sistem perbankan syariah sudah baik. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : jenis kelamin tidak memiliki kaitan dengan pelayanan 

Ha  : jenis kelamin memiliki kaitan dengan pelayanan 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (3-1) (3-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;4) = 9,49 

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 9,49 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 9,49 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 17,106 (Lampiran 9) 



 

 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai χ2
hitung = 17,106. 

Sedangkan χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (4) adalah 

sebesar 9,49. Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (17,106 > 9,49), maka Ho ditolak, 

artinya terdapat keterkaitan antara jenis kelamin responden dengan 

pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa responden pria menghendaki 

tingkat pelayanan yang lebih baik. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan 

bahwa positif tidaknya persepsi responden terhadap pelayanan bank 

dipengaruhi oleh jenis kelamin responden.  

3) Keterkaitan antara jenis kelamin responden dengan tangibles 

Tabel IV.11 
Tabulasi Data Chi-Square antara Jenis Kelamin dengan Tangibles 

Tangibles 

Jenis 
Kelamin 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

Wanita 9 5 7 0 0 21 
Pria 4 6 10 8 11 39 

Jumlah 13 11 17 8 11 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 10) 

 
Keterangan: responden berjenis kelamin pria berpendapat sangat setuju  (11 

orang) bahwa fasilitas pelayanan dalam sistem perbankan syariah sudah 

terbukti nyata dengan baik. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : jenis kelamin tidak memiliki kaitan dengan tangibles 

Ha  : jenis kelamin memiliki kaitan dengan tangibles 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 



 

 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (3-1) (3-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;4) = 9,49 

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 9,49 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 9,49 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 17,740 (Lampiran 10) 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai χ2
hitung = 17,7440. 

Sedangkan χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (4) adalah 

sebesar 9,49. Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (17,740 > 9,49), maka Ho ditolak, 

artinya terdapat keterkaitan antara jenis kelamin responden dengan 

tangibles. Hal ini menunjukkan bahwa responden pria menghendaki 

adanya bukti nyata yang dapat diperoleh setelah menjadi nasabah bank 

syariah.  

 
b. Keterkaitan antara profesi responden dengan karakteristik produk perbankan 

syariah 

1) Keterkaitan antara profesi responden dengan bagi hasil 

Tabel IV.12 
Tabulasi Data Chi-Square antara Profesi dengan Bagi Hasil 

Bagi Hasil 

Profesi 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

Buruh/Tani 4 4 2 1 0 11 
P_Swasta 4 4 7 4 1 20 
PNS/ABRI 1 4 1 2 1 9 
Wiraswasta 1 0 1 2 10 14 
Pengusaha 1 0 3 0 6 6 

Jumlah 11 12 14 9 14 60 



 

 

Sumber : Data primer (Lampiran 11) 
Keterangan: responden yang berprofesi sebagai wiraswasta berpendapat 

sangat setuju  (10 orang) terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan dalam 

sistem perbankan syariah. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : Profesi tidak memiliki kaitan dengan bagi hasil 

Ha  : Profesi memiliki kaitan dengan bagi hasil 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (5-1) (5-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;16) = 26,3  

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 26,3 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 26,3 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 38,600 (Lampiran 11) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer 

program SPSS Release 11.0 diperoleh nilai χ2
hitung = 38,600. Sedangkan 

χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (16) adalah sebesar 26,3. 

Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (38,600 > 26,3), maka Ho ditolak, artinya 

terdapat keterkaitan antara profesi responden dengan sistem bagi hasil. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan profesi yang lebih mapan 

memiliki persepsi yang lebih positif tentang sistem bagi hasil dalam 

operasi bank syariah. 



 

 

Gambar IV.4 
Grafik Daerah Kritis Penerimaan Ho 

 

 

 

 

Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa positif tidaknya persepsi 

responden terhadap sistem bagi hasil dalam perbankan syariah 

dipengaruhi oleh jenis profesi responden.  

 
2) Keterkaitan antara profesi responden dengan pelayanan 

Tabel IV.13 
Tabulasi Data Chi-Square antara Profesi dengan Pelayanan 

Pelayanan 

Profesi 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

Buruh/Tani 5 5 0 1 0 11 
P_Swasta 4 3 4 6 3 20 
PNS/ABRI 2 2 3 0 2 9 
Wiraswasta 1 2 1 8 2 14 
Pengusaha 0 2 0 2 2 6 

Jumlah 12 14 9 17 9 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 12) 

 
Keterangan: responden yang berprofesi sebagai wiraswasta berpendapat 

sangat setuju  (8 orang) terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank 

syariah sudah baik. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : Profesi tidak memiliki kaitan dengan pelayanan 

Ha  : Profesi memiliki kaitan dengan pelayanan 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

Daerah tolak 

χ2
tabel  

(26,3) 

Daerah terima 

χ2
hitung  

(38,600) 



 

 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (5-1) (5-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;16) = 26,3  

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 26,3 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 26,3 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 27,107 (Lampiran 12) 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai χ2
hitung = 27,107. 

Sedangkan χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (16) adalah 

sebesar 26,3. Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (27,107 > 26,3), maka Ho ditolak, 

artinya terdapat keterkaitan antara profesi responden dengan pelayanan. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki profesi dengan 

penghasilan yang lebih mapan menghendaki tingkat pelayanan yang 

lebih baik. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa positif tidaknya 

persepsi responden terhadap pelayanan bank dipengaruhi oleh jenis 

profesi responden.  

3) Keterkaitan antara profesi responden dengan tangibles 

Tabel IV.14 
Tabulasi Data Chi-Square antara Profesi dengan Tangibles 

Tangibles 

Profesi 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

Buruh/Tani 4 5 2 0 0 11 
P_Swasta 4 4 5 3 2 20 
PNS/ABRI 1 2 4 0 2 9 
Wiraswasta 1 0 5 3 5 14 
Pengusaha 1 0 1 2 2 6 

Jumlah 13 11 17 8 11 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 13) 

 



 

 

Keterangan: responden yang berprofesi sebagai wiraswasta berpendapat 

sangat setuju  (5 orang) bahwa fasilitas pelayanan yang diberikan oleh bank 

syariah sudah lengkap dan baik. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : Profesi tidak memiliki kaitan dengan tangibles 

Ha  : Profesi memiliki kaitan dengan tangibles 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (5-1) (5-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;16) = 26,3  

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 26,3 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 26,3 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 24,766 (Lampiran 13) 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai χ2
hitung = 28,766. 

Sedangkan χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (16) adalah 

sebesar 26,3. Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (28,766 > 26,3), maka Ho ditolak, 

artinya terdapat keterkaitan antara profesi responden dengan tangibles. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memilikiprofesi dengan 

penghasilan yang lebih mapan menghendaki adanya bukti nyata yang 

dapat diperoleh setelah menjadi nasabah bank syariah.  



 

 

c. Keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan karakteristik produk 

perbankan syariah 

1) Keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan bagi hasil 

Tabel IV.15 
Tabulasi Data Chi-Square antara Tingkat Pendidikan dengan Bagi Hasil 

Bagi Hasil 

Tingkat 
Pendidikan 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

SD 4 5 1 0 0 10 
SMP 4 5 2 0 5 16 
SMA 3 1 6 4 0 14 
Diploma 0 1 3 2 4 10 
Sarjana 0 0 2 3 5 10 

Jumlah 11 12 14 9 14 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 14) 
 

Keterangan: responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan sarjana 

berpendapat sangat setuju  (5 orang) terhadap sistem bagi hasil yang 

diterapkan dalam sistem perbankan syariah. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : Tingkat pendidikan tidak memiliki kaitan dengan bagi hasil 

Ha  : Tingkat pendidikan memiliki kaitan dengan bagi hasil 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (5-1) (5-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;16) = 26,3  

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 26,3 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 26,3 

 



 

 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 37,503 (Lampiran 14) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer 

program SPSS Release 11.0 diperoleh nilai χ2
hitung = 37,503. Sedangkan 

χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (16) adalah sebesar 26,3. 

Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (37,503 > 26,3), maka Ho ditolak, artinya 

terdapat keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan sistem 

bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi memiliki persepsi yang lebih positif tentang 

sistem bagi hasil dalam operasi bank syariah. 

Gambar IV.5 
Grafik Daerah Kritis Penerimaan Ho 

 

 

 

 

 

Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa positif tidaknya persepsi 

responden terhadap sistem bagi hasil dalam perbankan syariah 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden.  

Daerah tolak 

χ2
tabel  

(26,3) 

Daerah terima 

χ2
hitung  

(37,503) 



 

 

2) Keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan pelayanan 

Tabel IV.16 
Tabulasi Data Chi-Square antara Tingkat Pendidikan dengan Pelayanan 

Pelayanan 

Tingkat 
Pendidikan 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

SD 3 5 1 1 0 10 
SMP 5 5 0 3 3 16 
SMA 4 3 4 3 0 14 
Diploma 0 1 3 4 2 10 
Sarjana 0 0 0 6 4 10 

Jumlah 12 14 8 17 9 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 15) 
 

Keterangan: responden yang memiliki tingkat pendidikan sarjana 

berpendapat setuju  (6 orang) bahwa pelayanan yang diberikan perbankan 

syariah sudah baik. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : Tingkat pendidikan tidak memiliki kaitan dengan pelayanan 

Ha  : Tingkat pendidikan memiliki kaitan dengan pelayanan 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (5-1) (5-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;16) = 26,3  

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 26,3 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 26,3 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 34,736 (Lampiran 15) 



 

 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai χ2
hitung = 34,736. 

Sedangkan χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (16) adalah 

sebesar 26,3. Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (34,736 > 26,3), maka Ho ditolak, 

artinya terdapat keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan 

pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi menghendaki tingkat pelayanan yang lebih 

baik. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa positif tidaknya 

persepsi responden terhadap pelayanan bank dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan responden.  

 
3) Keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan tangibles 

Tabel IV.17 
Tabulasi Data Chi-Square antara Tingkat Pendidikan dengan Tangibles 

Tangibles 

Tingkat 
Pendidikan 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

SD 3 3 2 1 1 10 
SMP 7 3 5 0 1 16 
SMA 3 4 3 3 1 14 
Diploma 0 1 5 2 2 10 
Sarjana 0 0 2 2 6 10 

Jumlah 13 11 17 8 11 60 
Sumber : Data primer (Lampiran 16) 
 

Keterangan: responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP berpendapat 

sangat tidak setuju (7 orang) bahwa fasilitas yang diberikan belum terbukti 

nyata, namun responden dengan tingkat pendidikan sarjana berpendapat 

setuju (6 orang) bahwa fasilitas yang diberikan perbankan syariah sudah 

terbukti nyata.  

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Chi-Square adalah 

sebagai berikut: 



 

 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho  : Tingkat pendidikan tidak memiliki kaitan dengan tangibles 

Ha  : Tingkat pendidikan memiliki kaitan dengan tangibles 

b) Menentukan level of significance (α) = 0,05 

c) Menghitung χ2
tabel dengan degree of freedom (df) =  (r-1) (k-1) = (5-1) (5-

1) = 4, maka χ2
tabel (0,05;16) = 26,3  

d) Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila χ2
hitung ≤ 26,3 

Ho ditolak apabila χ2
 hitung  > 26,3 

e) Perhitungan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer program 

SPSS Release 11, diperoleh χ2
hitung = 30,108 (Lampiran 16) 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai χ2
hitung = 30,106. 

Sedangkan χ2
tabel  pada taraf signifikansi 5% dengan db (16) adalah 

sebesar 26,3. Hasilnya χ2
hitung  > χ2

tabel  (30,106 > 26,3), maka Ho ditolak, 

artinya terdapat keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan 

tangibles. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi menghendaki adanya bukti nyata yang 

dapat diperoleh setelah menjadi nasabah bank syariah.  

 
Secara keseluruhan karakteristik konsumen yang terdiri dari jenis kelamin, usia, 

profesi dan pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan karakteristik 

produk perbankan syariah.  Hasil analisis Chi-Square memperoleh nilai χ2
hitung  

yang diterima pada taraf signifikansi 5%. 

 



 

 

2. Analisis Coeficient Contigensi (C)   

Analisis Coeficient Contigensi (C) antara karakteristik responden 

dengan karakteristik produk Perbankan Syari'ah 

Untuk memudahkan analisis berikut disajikan rangkuman hasil 

analisis Coeficient Contigensi (C) yang diambil dari Lampiran 10. 

Tabel IV.9 
Analisis Coeficient Contigensi (CC)  antara Karakteristik Responden  

dengan Karakteristik Produk Perbankan Syariah 
Keterkaitan antara  C Cmaks  Selisih 

Jenis Kelamin – Bagi hasil   0,409 0,866 0,457 
Jenis Kelamin – Pelayanan 0,471 0,866 0,395 
Jenis Kelamin – Tangibles 0,478 0,866 0,388 
Profesi – Bagi hasil   0,626 0,968 0,342* 
Profesi – Pelayanan 0,558 0,968 0,410 
Profesi – Tangibles 0,563 0,968 0,405 
Pendidikan – Bagi hasil   0,620 0,968 0,348 
Pendidikan – Pelayanan 0,606 0,968 0,362 
Pendidikan – Tangibles 0,578 0,968 0,390 

Sumber : Data primer  
 
Dari perhitungan Contingency Coefficient (C) dan C maks diperoleh 

melalui rumus: 

C  = 
n2

2

+χ
χ

  

C maks = 
m

1-m
  

Nilai C telah diketahui dari hasil perhitungan dengan program SPSS. 

Sedangkan nilai Cmaks dihitung secara manual.  Sebagai contoh Cmaks untuk 

karakteristik jenis Kelamin: 

 

= 0,4089 

 

 

n
C

2

2

+χ
χ=

06018,12

018,12

+
=

018,72

018,12=

16687,0=



 

 

C maks  = 
m

1-m
  

= 
4

1-4
 

 = 0,866 

Kemudian dengan membandingkan C dan Cmaks, maka dapat diketahui 

keterkaitan yang paling erat antara karakteristik responden dengan 

karakteristik produk jasa perbankan syariah. Dari hasil uji perbandingan C 

dan Cmaks, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

yang memiliki keterkaitan paling erat dengan karakteristik produk jasa 

perbankan syariah adalah profesi dengan bagi hasil, dimana memiliki selisih 

C dan Cmaks, yang paling rendah yaitu hanya sebesar 0,342. Hal ini 

membuktikan bahwa sistem bagi hasil merupakan faktor utama yang 

menjadi ketertarikan responden untuk menjadi nasabah bank syariah. 

Sistem bagi hasil yang menguntungkan akan lebih menarik minat konsumen, 

khususnya bagi konsumen dengan profesi yang lebih mapan (PNS/ABRI, 

wiraswasta, dan pengusaha). 

 
E. Pembuktian Hipotesis 

Pembuktian hipotesis pertama. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah ada hubungan yang signifikan antara karakteristik konsumen yang 

maliputi jenis kelamin, profesi, pendidikan akhir terhadap karakteristik produk 

yang meliputi bagi hasil pelayanan dan tangibles (bukti langsung). Berdasarkan 

nilai-nilai dari chi-square yang dihasilkan dari olah data dengan SPSS Release 

II.00 setiap pasangan dari karakteristik konsumen dan karakteristik produk 

ternyata memiliki nilai chi-square yang lebih besar dari chi- square tabelnya. 

Kondisi ini berarti berada pada Ho ditolak yang berarti pula bahwa terdapat 



 

 

keterkaitan atau hubugan yang berarti dari masing-masing pasangan variabel, 

dengan demikian hipotesis tersebut terbukti. 

Pembuktian hipotesis kedua. Hipotesis yang diajukan adalah 

karakteristik produk yang mempunyai hubungan paling dominan terhadap 

karakteristik konsumen dalam hal menabung pada BRI Syari'ah Cabang Solo 

adalah bagi hasil. Berdasarkan nilai coefficient contingency dari hasil 

perhitungan dan nilai C maks setelah dicari jarak terdekat (selisih yang terkecil) 

ternyata yang mempunyai selisih yang terkecil adalah karakteristik konsumen 

produk bagi hasil dengan karakteristik konsumen profesi responden yaitu 

sebesar 0,268 dengan demikian hipotesis kedua terbukti. 

 
F. Pembahasan Hasil Analisis  

Hasil analisis yang diperoleh menyatakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara karakteristik konsumen (jenis kelamin, profesi, pendidikan 

akhir) dengan karakteristik produk (bagi hasil, pelayanan dan tangibles atau 

bukti langsung) dalam menabung. Hal tersebut diketahui dari perhitungan chi-

square yang membuktikan bahwa X2 hitung lebih besar dari pada X2 tabel 

dengan taraf signifikansi 5%, profesi yang berlainan mengakibatkan 

pembentukan kelompok kerja yang berlainan sehingga tabungan yang 

dibutuhkan oleh nasabahpun juga berbeda. Tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi pola pikir nasabah atau konsumen yang berujung pada 

perbedaan dan hal budaya. Budaya yang berbeda dari kelompok tertentu akan 

menimbulkan perilaku yang berbeda pula, sehingga dalam pemenuhan 

kebutuhan akan menabungpun menjadi berbeda pula. Jenis kelamin antara pria 

dan wanita dalam menabung lebih banyak pria dari 60 sampel pria sebanyak 39 



 

 

orang. Dalam dunia pekerjaan kebanyakan wanita berpenghasilan lebih kecil 

dari pada pria secara otomatis besar kecilnya uang yang ditabung juga berbeda. 

Karakteristik produk baik berupa bagi hasil, pelayanan dan tangibles 

(bukti langsung) merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen atau nasabah. 

Bagi hasil yang cukup tinggi, pelayanan yang memuaskan dan fasilitas yang 

memadai akan selalu dicari oleh nasabah. Banyaknya produk tabungan saat ini 

akan memudahkan nasabah memilih tabungan yang nasabah inginkan. 

Hubungan yang paling dominan dalam penelitian ini adalah pasangan 

bagi hasil dengan profesi. Banyaknya perbankan syari'ah yang menawarkan 

produk tabungan dengan sistem bagi hasil, pelayanan yang baik serta fasilitas 

yang memadai merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk keputusan 

menabung. Profesi yang lebih baik memiliki persepsi yang lebih positif tentang 

sistem bagi hasil dalam operasional bank syari'ah, dengan demikian nasabah 

dengan profesi yang baik atau mapan memiliki persepsi baik tentang bank 

syari'ah yang memiliki bagi hasil yang menguntungkan, aman, maslahah, adil 

dan menentramkan. 

 
G. Jawaban Atas Pertanyaan Dalam Rumusan Masalah 

Berdasarkan data analisis data yang dilakukan dan pembahasan maka 

jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah adalah terdapat hubungan 

yang signifikan antara karakteristik konsumen yang meliputi jenis kelamin, 

profesi dan pendidikan akhir dengan karakteristik produk yang meliputi bagi 

hasil, pelayanan dan tangibles (bukti langsung). Jawaban tersebut muncul selain 

dari kondisi riil yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Solo, 

juga secara teoritis dikemukakan oleh JF Engel yang mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pengambilan 



 

 

keputusan untuk menabung. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor 

budaya, kelas sosial, kelompok sosial dan keluarga. 

Adapun kerakteristik produk tabungan yang mempunyai hubungan paling 

dominan terhadap karakteristik konsumen adalah bagi hasil. Saat ini sistem bagi 

hasil banyak diminati konsumen atau nasabah, khususnya bagi konsumen 

dengan profesi yang lebih mapan (PNS, wiraswasta dan pengusaha) karena 

dengan sistem tersebut lebih menguntungkan dan halal sesuai dengan syari'ah 

Islam. 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat keterkaitan antara karakteristik konsumen yang terdiri dari jenis 

kelamin, profesi, dan pendidikan dengan karakteristik produk jasa perbankan 

syariah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Solo.  Hal ini dapat 

diketahui dari hasil analisis Chi-Square yang memperoleh nilai χ2
hitung 

diterima pada taraf signifikansi 5%.  

2. Sistem bagi hasil merupakan karakteristik produk perbankan syariah yang 

berpengaruh dominan terhadap ketertarikan konsumen untuk menabung di 

bank syariah. Hal ini dapat diketahui dari hasil perbandingan C dan Cmaks, 

antara profesi dengan bagi hasil, yang memperoleh nilai selisih yang paling 

rendah yaitu hanya sebesar 0,342. 

 

B. Keterbatasan  

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini tidak membedakan antara nasabah 

yang aktif dengan nasabah yang pasif sehingga mengalami kesulitan dalam 

memperoleh data yang akurat. 

2. Keterbatasan pengetahuan, materi, financial yang dimiliki peneliti. 

 
 
 
 



 

 

C. Saran 

Dari kesimpulan tersebut, maka disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Sistem bagi hasil memiliki ketekaitan yang paling erat dengan karakteristik 

konsumen. Oleh karena itu pihak bank syariah hendaknya tetap 

mempertahankan kebijakan di bidang penerapan persentase bagi hasil yang 

cukup tinggi, sehingga konsumen tetap memilih bank syariah sebagai 

altenatif utama dalam menabung. 

2. Pelayanan memiliki keterkaitan erat dengan karakteristik konsumen, oleh 

karena itu pihak bank syari'ah hendaknya meningkatkan pelayanan. Pihak 

bank dan karyawan harus peduli kepada nasabah yang membutuhkan 

bantuan, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam 

bidang perbankan syari'ah, bersikap sopan dalam melayani nasabah dan 

cepat tanggap dengan apa yang diinginkan nasabah. 

3. Pihak bank harus dapat membuktikan secara nyata dalam hal fasilitas 

(tangibles) seperti tempat parkir yang nyaman, ruang pelayanan yang bersih 

dan sejuk, ventilasi udara yang memadai serta adanya informasi yang 

lengkap tentang bentuk pelayanan yang dapat dilayani pihak bank syari'ah. 
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