
I.  PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

 Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari 

permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif 

yang menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-

prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai 

sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasional 

sistem keuangan syariah dalam UU No 7 Tahun 1992 yang menyatakan prinsip 

bagi hasil, dimana sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa badan usaha 

pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan 

operasionalnya. Ketentuan-ketentuan perundangan tersebut telah dijadikan 

sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia dan menandai 

dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia.   

 Perkembangan Bank Syariah di era reformasi ditandai dengan disetujuinya 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur 

dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasionalkan 

dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga 

memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah 

atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001).  

 Perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 

beberapa tahun terakhir. Hingga Februari 2004, telah terdapat dua Bank Umum 

dan delapan Unit Usaha Syariah dengan ratusan gerai telah beroperasi di 

Indonesia (BI, 2004) seperti yang terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Total Jaringan Kantor Perbankan Syariah1 

Kelompok Bank 2000 2001 2002 2003 2004* 

Bank Umum Syariah 57 86 115 209 214 
1. PT Bank Muamalat 43 56 67 122 126 
2. PT Bank Syariah Mandiri 14 30 48 87 88 

Unit Usaha Syariah 10 15 31 56 56 
1. PT Bank IFI 2 2 2 2 2 
2. PT Bank Negara Indonesia 6 11 13 18 18 
3. PT Bank Jabar 2 2 4 5 5 

4. PT Bank Rakyat Indonesia - - 3 12 12 
5. PT Bank Danamon - - 6 11 11 
6. PT Bank Bukopin - -- 3 3 3 
7. PT Bank Internasional Ind. - - - 3 3 

8. HSBC, Ltd. - - - 2 2 

Bank Perkreditan Rakyat 79 81 83 84 82 
Total 146 182 229 349 352 

Sumber : Direktorat Jendral Perbankan Syariah BI (2004) 
Catt : * Data Sampai Februari 2004 

 

Total aset perbankan syariah per Januari 2004 tercatat sebesar Rp. 8,7 

truliun, meningkat sekitar Rp. 4,2 triliun atau sekitar 89 persen dibandingkan 

posisi awal tahun 2003. Dengan total aset tersebut, share aset perbankan syariah 

terhadap industri perbankan di Indonesia mencapai 0, 74 persen dari total aset 

perbankan yang mencapai Rp. 1068, 4 triliun pada Desember 2003 (BI, 2004). 

Tabel 2 menunjukkan sumber dana utama perbankan syariah terdiri dari simpanan 

masyarakat dan pembiayaan yang diterima. Simpanan masyarakat yang dihimpun 

per Januari 2004 mencapai Rp. 6,6 triliun, terdiri dari Rp. 0,7 triliun Giro Wadiah, 

Rp. 1,9 triliun Tabungan Mudharabah dan Rp. 4,1 triliun Deposito Mudharabah. 

Dibandingkan dengan posisi per Maret 2003, jumlah dana pihak ketiga mengalami 

                                                 
1 Terdiri dari : Kantor Pusat, Unit Usaha Syariah, Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang,  

Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas (termasuk Gerai) 
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peningkatan sebesar  97,5  persen. Perkembangan yang sangat pesat tersebut 

menjadikan industri perbankan syariah memiliki potensi ekonomi yang besar. 

Tabel 2. Komposisi dan Perkembangan Dana Pihak Ketiga  

Dana Pihak Ketiga Mar-03 Jun-03 Sep-03 Nov-03 Des-03 Jan-04 

Giro Wadiah 
Nilai 416 649 387 316 602 950 546 857 637 478 664 621

Pangsa (%) 12,42 10,24 12,98 10,60 11,14 10,04

Tabungan 

Mudharabah 

Nilai 1 033 857 1 303 667 1 290 680 1 433 202 1 610 616 1 903 930

Pangsa (%) 30,83 34,47 27,78 27,77 28,13 28,75

Deposito 

Mudharabah 

Nilai 1 903 081 2 090 776 2 752 558 3 180 897 3 476 815 4 054 418

Pangsa (%) 56,75 55,29 59,24 61,63 60,73 61,22

Total 3 353 587 3 781 759 4 646 188 5 160 956 5 724 909 6 622 969

Sumber : Direktorat Jendral Perbankan Syariah BI (2004) 
 

Hamidi (2003) mengatakan bahwa beberapa faktor berkontribusi dalam 

mendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional di tahun-tahun mendatang. 

Faktor pendorong terpenting antara lain adalah kejelasan visi, misi dan sasaran 

pengembangan perbankan syariah nasional oleh otoritas perbankan. Termasuk 

didalamnya komitmen untuk menyempurnakan dan melengkapi ketentuan 

operasional yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syariah, mendukung 

infrastruktur yang dapat mendorong beroperasinya bank syariah secara efisien, 

serta bantuan-bantuan teknis yang diberikan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi pada bankir syariah dan dalam bentuk survei pemetaan potensi bank 

syariah di berbagai wilayah di tanah air.  

Stanton dalam Santoso (2002) bahwa beberapa faktor yang menyebabkan 

informasi bagi suatu perusahaan sangat penting adalah karena tekanan persaingan 

yang semakin tinggi, pasar yang tumbuh sangat pesat, opportunity cost sebuah 

kesalahan dan harapan konsumen yang meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan 

serangkaian data dan informasi yang berbasis pasar (masyarakat) sebagai 
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pertimbangan untuk mendukung pengembangan bisnis perbankan syariah 

tersebut. 

Kota Medan sebagai salah satu pusat ekonomi nasional merupakan potensi 

besar untuk pengembangan industri perbankan syariah. Oleh karena itu 

dibutuhkan informasi berbasis pasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam merancang strategi pengembangan sistem perbankan syariah yang tepat dan 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengumpulkan informasi mengenai 

pasar dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar terhadap minat, loyalitas, 

usage, dan sikap yang dihubungkan dengan faktor-faktor demografi dan 

psikografi masyarakat terhadap perbankan. 

 
1. 2. Perumusan Masalah 

Untuk pengembangan bank syariah diperlukan informasi pasar secara 

lebih spesifik mengenai minat, sikap dan perilaku yang dihubungkan dengan 

faktor-faktor demografi dan psikografi masyarakat untuk mengetahui potensi di 

wilayah tertentu dan digunakan sebagai dasar perencanaan program 

pengembangan bank syariah. Perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan 

dengan keadaaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini serta prediksi 

masa mendatang. Oleh karena itu untuk perencanaan masa depan diperlukan 

kajian-kajian masa kini. Dalam hal ini adalah perencanaan pengembangan bank 

syariah dengan mengkaji dari sudut pandang masyarakat.   

Kota Medan dengan potensi ekonomi yang besar tentunya perlu dilakukan 

kajian yang lebih spesifik untuk mendapatkan informasi pasar yang nyata secara 

berkelanjutan. Informasi tersebut tentunya dapat digunakan untuk mendukung 
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perencanaan pengembangan perbankan syariah di Kota Medan dan sekitarnya 

sekarang maupun di masa depan. 

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik responden bank syariah? 

2. Bagaimana sikap dan perilaku responden terhadap bank syariah di Kota 

Medan?  

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi responden memilih bank syariah? 

4. Bagaimana strategi pengembangan bank syariah yang sesuai dengan 

masyarakat Kota Medan? 

 
1. 3. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis karakteristik responden bank syariah. 

2. Menganalisis sikap dan perilaku responden terhadap bank syariah di Kota 

Medan. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi responden memilih bank 

syariah. 

4. Rekomendasi strategi pengembangan bank syariah yang sesuai dengan 

masyarakat Kota Medan. 

 
1. 4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi literatur bagi kepentingan 

akademis dan menjadi rujukan bagi penelitian yang berhubungan dengan industri 

perbankan syariah serta mampu memberikan informasi yang dapat digunakan 

dalam merancang program pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan 
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masyarakat Kota Medan. Secara nasional sebagai informasi untuk pemetaan 

potensi masyarakat untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. 

 
1. 5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis potensi pengembangan 

bank syariah dilihat dari aspek minat, sikap dan perilaku yang dihubungkan 

dengan karakteristik demografi dan psikografi masyarakat terhadap lembaga 

perbankan dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian 

mencakup wilayah Kota Medan, Sumatera Utara dengan jumlah total responden 

150 orang.  




