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ABSTRAK 

Prinsip syariah dengan tiga pilarnyayaitu adil, transparan dan maslahat 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih 

adil. Unit Usaha Syariah (UUS) BNI resmi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) 

setelah dilakunkannya spin off pada tahun 2010.Dalam perkembangannya nasabah 

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung tidak hanya terdiri dari 

masyarakat Muslim saja, masyarakat non Muslim banyak yang menjadi nasabah 

di BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. Adanya masyarakat non 

Muslim tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. 

Hal ini sangat penting diperhatikan oleh bank syariah dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah non Muslim agar tertarik 

untuk bertransaksi pada bank syariah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel 

produk (X1), lokasi (X2) dan promosi (X3) baik secara parsial maupun secara 

simultan terhadap minat masyarakat non Muslim (Y) untuk bertransaksi di bank 

syariah khususnya di BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor produk, lokasi dan 

promosi terhadap minat masyarakat non Muslim untuk bertransaksi di bank 

syariah baik secara parsial maupun simultan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis data 

kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data 

sekunder. Sampel pada penelitian ini sebanyak 35 responden yang diambil dengan 

teknikprobability sampling dengan cara simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara.Metode analisis dan 

datanya menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesa (uji t 

dan uji f), kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan SPSS 16 for 

windows. 

Dari hasil uji t menunjukan bahwa variabel produk memiliki nilai thitung 

sebesar 2,493>1,690 dengan nilai signifikasi 0,018<0,05 yang artinya variabel 

independen produk berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen minat, 

variabel lokasi memiliki nilai thitung sebesar -1,250<1,690 dengan signifikasi 

0,221>0,05 yang artinya variabel independen lokasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen minat, kemudian variabel promosi memiliki nilai 

thitung sebesar 3,670>1,690 dengan nilai signifikasi 0,001<0,05 yang artinya 

variabel independen promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

minat. Dari hasil uji F sebesar 13.345 yang mengandung arti bahwa terdapat 

pengaruh positif secara bersama-sama (simultan) antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Kemudian berdasarkan hasil uji determinasi atau uji 

R
2
 adalah 0,521 hal tersebut berarti 52,1% variabel minat masyarakat non Muslim 

dapat dijelaskan oleh variabel produk, lokasi dan promosi. 
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MOTTO 

            (Q.S Al-Kafirun: 6) 

Artinya:Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Fajar Mulya), h. 603. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami skripsi 

ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 

BERTRANSAKSI MASYARAKAT NON MUSLIM DI BANK 

SYARIAH” (Studi pada BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung). 

Yang dimaksud dengan beberapa istilah tersebut adalah: 

Minat diartikan sebagai keinginan, kehendak, atau kesukaan. Dan 

atau minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.
1
 

Transaksi adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi merupakan aktifitas yang 

dapat menimbulkan perubahan posisi keuangan dan kepemilikan, yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih. 

                                                           
1
Muh Risky Adi Hirmawan, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah 

Bertransaksi di Bank Syariah” (Studi Kasus di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta). (Naskah 

Publikasi, Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta, 2015). 
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Non Muslim merupakan seseorang yang memiliki keyakinan diluar 

agama Islam. 

Berdasarkan apa yang dimaksud dengan judul di atas yaitu adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat bertransaksi masyarakat non 

Muslim dibank syariah. Minat masyarakat dapat kita ukur melalui faktor-

faktor yang ada. Judul ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan 

mengukur pengaruh faktor yang mempengaruhi minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim di bank syariah yang difokuskan pada faktor produk, 

lokasi dan promosi serta adanya faktor lain yang mempengaruhi minat 

masyarakat non Muslim untuk bertransaksi di BNI Syariah KC Tanjung 

Karang Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Adanya masyarakat non Muslim yang menjadi nasabah di bank syariah 

yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Adanya 

masyarakat non Muslim tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor 

yang mempengaruhi. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh bank syariah 

dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah non 

Muslim agar tertarik untuk  bertransaksi pada bank syariah. 
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2. Secara Subjektif 

Permasalah dalam penelitian ini merupakan salah satu bidang ilmu yang 

sedang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian 

bagi penulis penelitian ini cukup menarik untuk diteliti dan dibahas karena 

judul skripsi ini membahas tentang minat masyarakat non Muslim untuk 

bertransaksi di bank syariah yang pengoperasiannya berdasarkan syariat 

Islam, serta ketersediaannya literatur penelitian terdahulu. 

C. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan keragaman 

budaya, ras, suku bangsa, agama, dan masih banyak yang lainnya. Jumlah 

penduduk Indonesia berdsarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 lalu sebanyak 237 641 326 jiwa yang 

terdiri dari berbagai macam pemeluk agama dan mayoritasnya beragama 

Islam. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap 

politik, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia pemerintah secara resmi hanya 

mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan 

Khonghucu. Berikut adalah hasil sensus yang dilakukan oleh BPS pada tahun 

2010 mengenai jumlah pemeluk agama: 
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Tabel 1.1 

Tabel jumlah pemeluk agama di Indonesia tahun 2010 

 

Agama  Jumlah (Jiwa) 

Islam 207 176 162 

Kristen 16 528 513 

Katolik 6 907 873 

Hindu  4 012 116 

Budha 1 703 254 

Khong Hu Chu 117 091 
 Sumber: BPS, 2017 

Hal tersebut menggambarkan selain pasar nasabah Muslim, bank 

syariah juga berpotensi melakukan ekspansi pada pasar nasabah non 

Muslim.Pasar industry perbankan domestik bersifat heterogen dengan 

berbagai kepercayaan yang dianut.
2
 

Adanya perbedaan sistem, prinsip, dan jasa-jasa yang diberikan oleh 

perbankan syariah dengan perbankan konvensional ternyata tidak hanya 

menarik masyarakat Muslim saja, tetapi sebagian dari masyarakat non 

Muslim juga tertarik untuk melakukan transaksi pada bank syariah. Tentu saja 

hal tersebut dapat membantu perkembangan perbankan syariah ditengah-

tengah persaingan antara bank syariah dan bank konvensional saat ini dalam 

mendapatkan dan mempertahankan nasabahnya. 

Tidak ada larangan pada masyarakat non Muslim untuk menabung di 

bank syariah. Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau 

bank syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang 

                                                           
2
Fithri Tyas Hapsari & Irfan Syauqi Beik, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Nasabah Non-Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta (Jurnal Al-

Muzara’ah, Vol. 2, No. 1) h. 71. 
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namun sesuai landasan Islam yang “Rahmatan Lil Alamin”, didirikan guna 

melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.
3
 

Pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya tidak ada 

hubungannya dengan ritual keagamaan. Bank syariah sekalipun melakukan 

kegiatannya berdasarkan syariah atau hukum Islam, tetapi boleh pula 

melayani siapa saja termasuk yang non Muslim.
4
 

Karakteristik budaya non Muslim yang kurang bisa bekerjasama, dan 

jiwa kapitalisme yang lazim melekat pada kalangan non Muslim, sewajarnya 

menjadikan bank konvensional yang memiliki sistem kapitalis sebagai sarana 

investasi yang menjanjikan. Namun kenyataannya, sebagian besar nasabah 

non Muslim juga tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan syariah. 

Keputusan masyarakat non Muslim menjadi nasabah di bank syariah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.
5
 

Menurut penelitian yang dilakukan Bank Indonesia dan Universitas 

Brawijaya tahun 2000 lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat 

individu untuk memilih bank syariah yaitu: (1) Informasi dan Penilaian, (2) 

Humanisme dan Dinamis, (3) Ukuran dan Fleksibilitas Pelayanan, (4) 

Kebutuhan, (5) Lokasi, (6) Keyakinan dan Sikap, (7) Materialisme, (8) 

Keluarga, (9) Peran dan Status, (10) Kepraktisan dalam Menyimpan 

                                                           
3
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syaraiah. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), h. 15. 
4
Sutan Remy Sjahdeini, PerbankanSyariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), I, h. 44. 
5
Rifa’atul Machmudah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim 

Menjadi Nasabah di Bank Syariah” (Studi Bank CIMB NIaga Syariah Cabang Semarang).(Skripsi, 

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah, Semarang, 2009), h.  7. 
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Kekayaan, (11) Perilaku Pasca Pembelian, (12) Promosi Langsung, dan (13) 

Agama.
6
 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk 

bertransaksi pada bank syariah adalah sistem bagi hasil (Profit Sharing). 

Menurut Naskah Publikasi yang ditulis oleh Muh Risky Adi Hirmawan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertansaksi di bank syariah 

selain faktor lokasi, keyakinan, pelayanan, kualitas produk, bagi hasil juga 

sangat mempengaruhi minat nasabah bertransaksi pada bank syariah.
7
 

Perbankan syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga seperti bank 

konvensional, melainkan bagi hasil dalam pengoperasiannya menjadi solusi 

bagi masyarakat yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba dan sistem 

ekonomi kapitalis. Sebagaimana hadist Rasulullah yang melarang adanya riba 

dan segala aktivitas yang berkaitan yaitu: Dari Jubair ra, Rasulullah SAW 

mencela penerima dan pembayar bunga, orang yang mencatat begitu pula 

yang menyaksikan dimaksud. Beliau bersabda “Mereka semua sama-sama 

berada dalam dosa” (HR.Muslim, Tirmizi dan Ahmad)
8
 

Tidak hanya di Indonesia perkembangan bank syariah di Eropa yang 

sebagian besar masyarakatnya merupakan non Muslim juga mengalami 

pertumbuhan pesat, terutama negara Inggris yang menjadi pelopor bahkan 

memposisikan diri untuk menjadi pusat keuangan Islam. Laporan yang dibuat 

                                                           
6
BI dan UNBRAW, Potensi, Prefensi, dan PerilakuMasyarakat Terhadap Bank Syariah: 

Studi pada Wilayah Profinsi Jawa Timur (Executive Summary, 2000) h. 11-12. 
7
Muh Risky Adi Hirmawan, Op. Cit, h. 11. 

8
Fithri Tyas Hapsari & Irfan Syauqi Beik, Op.Cit,h. 6. 



7 
 

oleh Internasional Financial Services London mengungkapkan bahwa 

perbankan Islam di Inggris pada saat ini sudah lebih besar dari pada 

Pakistan.
9
 Selain di Inggris terdapat juga bank syariah di Negara Eropa 

lainnya seperti, Switzerland, Perancis, Jerman, dan Turki. Bahkan di Amerika 

juga sudah terdapat jasa-jasa keuangan Islam. 

Dikalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam 

berinvestasi, yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena tertarik dengan 

bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda 

seketika. Mereka berinvestasi secara lebih kritis dengan meneliti realitas 

penghasilan yang mungkin diperoleh serta metode yang diterapkan oleh 

institusi pemutar uangnya. Nampaknya metode bagi hasil yang diterapkan 

oleh bank syariah lebih logis dan fair bagi mereka, sehingga keberadaan bank 

syariah bisa berkembang.
10

 

Bukti adanya ketertarikan masyarakat non Muslim untuk bertransaksi 

pada bank syariah adalah: Ketika HSBC Group mulai menawarkan mortgages 

pada tahun 2004 di Malaysia dengan memformulasikan secara hati-hati 

mortgages tersebut agar sesuai dengan praktik-praktik perbankan Islam, 

sangat mengherankan bahwa separuh dari nasabah HSBC ternyata terdiri atas 

orang-orang yang non Muslim. Hampir seperempat dari semua bisnis 

                                                           
9
Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, h. 57. 

10
Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah. (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2005), h. 10. 
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perbankan Islam di Malaysia ditransaksikan oleh non muslim (Business 

Week, 8 Agustus 2005).
11

 

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Ratu Humaemah ± 42% 

nasabah PT Bank Mega Syariah Indonesia mayoritas Cina non Muslim, dan 

sebagian besar adalah orang-orang Katolik, pengurus yayasan Kristen yang 

dimana citra Islam dalam pandangan mereka adalah kelompok garis keras dan 

menakutkan. Mayoritas etnis keturunan Cina (Tionghoa) disana adalah 

pedagang dan pebisnis yang menguasai perputaran uang di Indonesia dan 

berjiwa kapitalisme.
12

 

Salah satu bank syariah yang mengalami pertumbuhan kinerja yang 

positif dan terdapat nasabah non Muslim di dalamnya yaitu BNI Syariah.
13

 

Saat ini BNI Syariah telah didukung oleh jaringan yang cukup luas di seluruh 

Indonesia yaitu 67 Kantor Cabang, 165 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor 

Kas, 8 Kantor Fungsional dan 1500 outlet. Bandar Lampung menjadi salah 

satu tempat berdirinya BNI Syariah, ada beberapa kantor cabang dan kantor 

cabang pembantu yang terdapat di Bandar Lampung, salah satunya yaitu BNI 

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Jend 

Sudirman No. 62, Kel. Enggal, Kec Tanjung Karang Bandar Lampung. 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui hasil wawancara 

terhadap salah satu staf umum BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

                                                           
11

Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, .h. 40. 
12

Ratu Humaemah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etnis China Non Muslim 

Menjadi Nasabah di Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Pemasaran.” (Thesis Universitas 

Siliwangi, Tasikmalaya, 2012). 
13

Wawancara dengan Dine, Staf Umum BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung, tanggal 11 Januari 2017. 
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Lampung, terdapat 865 jumlah nasabah yang ada pada BNI Syariah KC 

Tanjung Karang Bandar Lampung pada tahun 2016 yang di dalamnya 

terdapat nasabah non Muslim yang berjumlah 155 orang atau sebanyak 18% 

dari total keseluruhan nasabah.
14

 

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti faktor apa yang paling mempengaruhi minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim di bank syariah yang pengoperasiannya jelas 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam, dibandingkan dengan bank 

konvensional yang pengoperasiannya berisfat umum. Data yang penulis ambil 

berupa aspek-aspek yang berpengaruh terhadap minat masyarakat non 

Muslim untuk bertransaksi pada bank syariah, yaitu aspek produk, lokasi dan 

promosi. Adapun judul penelitian yang dilakukan penulis adalah “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi Masyarakat Non 

Muslim di Bank Syariah” (Studi pada BNI Syariah KC Tanjung Karang 

Bandar Lampung). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh produk terhadap minat bertransaksi masyarakat 

non Muslim di Bank Syariah ? 

                                                           
14

Ibid. 
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2. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap minat bertransaksi masyarakat 

non Muslim di bank syariah ? 

3. Bagaimana pengaruh promosi terhadap minat bertransaksi masyarakat 

non Muslim di bank syariah? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap minat bertansaksi 

masyarakat non Muslim di Bank Syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat bertansaksi 

masyarakat non Muslim di Bank Syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat bertansaksi 

masyarakat non Muslim di Bank Syariah. 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

antara lain: 

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar dapat menjadi tambahan 

literatur atau referensi serta menambah wawasan penulis dan pembaca 

tentang ilmu perbankan syariah. 
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2. Secara praktisi 

a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya dalam bidang 

perbankan syariah. 

b. Bagi BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi manajemen bank dalam menarik minat 

nasabah, sehingga dapat meningkatkan kemajuan BNI Syariah KC 

Tanjung Karang Bandar Lampung. 

c. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan untuk pengembangan manajemen pemasaran perbankan 

syariah, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank 

tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi 

SAW.
1
 Dengan demikian, bank syariah adalah lembaga keuangan atau 

perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

Antonio dan Perwataatmadja membedakan antara bank Islam dan 

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah 

bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank 

yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan 

Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam 

adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara 

Islam.
2
 

                                                           
1
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 

2005, h. 1. 

2
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014) h. 2. 



13 
 

Berdasarkan pengertian diatas, bermuamalat secara Islam itu adalah 

terbebas dari hal yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba (bunga), 

kegiatan maisir (spekulasi), gharar (ketidak jelasan), dan terbebas dari 

perkara yang tidak sah (bathil). Allah SWT berfirman:  

                        

                    

    (Q.S An-Nisa‟: 29) 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
3
 

 

 

Bank syariah atau bank Islam memiliki keistimewaan pada 

pengoperasiannya yang membuatnya berbeda dengan bank konvensional. 

Dapat dilihat perbedaan bank syariah dan bank konvensional sebagaimana 

tertera pada tabel berikut: 

 

 

 

 

                                                           
3
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Fajar Mulya), h. 83. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional 

No Bank Syariah No Bank Konvensional 

1 Investasi, hanya untuk proyek dan 

produk yang halal serta 

menguntungkan 

1 Investasi, tidak 

mempertimbangkan halal atau 

haram asalkan proyek yang 

dibiayai menguntungkan 

2 Return yang dibayar dan/atau 

diterima berasal dari bagi hasil 

atau pendapatan lainnya 

berdasarkan prinsip syariah 

2 Return baik yang dibayar 

kepada nasabah penyimpan 

dana dan return yang diterima 

dari nasabah pengguna dana 

berupa bunga 

3 Perjanjian dibuat dalam bentuk 

akad sesuai dengan syariah Islam 

3 Perjanjian menggunakan 

hukum positif 

4 Orientasi pembiayaan, tidak 

hanya untuk keuntungan akan 

tetapi juga falah oriented, yaitu 

berorientasi pada kesejahteraan 

masyarakat 

4 Orientasi pembiayaan, untuk 

memperoleh keuntungan atas 

dana yang dipinjamkan 

5 Hubungan antara bank dan 

nasabah adalah mitra 

5 Hubungan antara bank dan 

nasabah adalah kreditor dan 

debitur 

6 Dewan pengawas terdiri dari BI, 

Bapepam, Komisaris, dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

6 Dewan pengawas terdiri dari 

BI, Bapepam, dan Komisaris 

7 Penyelesaian sengketa, 

diupayakan diselesaikan secara 

musyawarah anata bank dan 

nasabah, melalui peradilan agama 

7 Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan negeri setempat 

Sumber: Ismail, Perbankan Syariah, (2011:38) 

Berikut adalah uraian perbedaan antara bank syariah dan bank 

konvensional berdasarkan tabel tersebut:
4
 

a. Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna 

dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam 

investasi halal. Sebaliknya, bank konvensional tidak 

                                                           
4
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34-38. 
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mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya 

dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut 

syariah Islam tergolong produk yang tidak halal. 

b. Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor dihitung 

dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. 

Sebaliknya, dalam bank konvensional return yang diberikan maupun 

yang diterima dihitung berdasarkan bunga. 

c. Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah baik nasabah 

investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan 

berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam akad 

meggunakan dasar hukum  syariah Islam. Sebaliknya, perjanjian yang 

dilaksanakan antara bank konvensional dan nasabah adalah 

menggunakan dasar hukum positif. 

d. Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah falah 

dan profit oriented. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata 

tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan 

yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran 

masyarakat. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada 

nasabah bila usaha  nasabah menguntungkan. 

e. Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan 

hubungan kemitraan. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama, 

sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah 
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pengguna dana akan dibagi hasilkan dengan bank syariah dengan 

nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad. 

Sedangkan hubungan antara nasabah dengan bank konvensional adalah 

debitur dan kreditur. 

f. Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: 

Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam, dan dewan pengawas syariah 

(DPS). Sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS. 

g. Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan 

musyawarah. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, 

maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan 

oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sedangkan bank 

konvensional akan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila 

negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui 

pengadilan negeri setempat. 

Bank syariah ialah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, 

keadilan, transparasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha 

perbankan berdasarkan prinsip syariah.
5
 

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank non 

syariah, yaitu terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh nasabah kepada bank syariah atau yang diberikan oleh bank 

syariah kepada nasabah yang disebut dengan istilah bunga dan bagi hasil. 

                                                           
5
Muhammad, 2014, Op. Cit, h. 5. 
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Perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan 

dalam sistem perbankan syariah, tertera pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil 

Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 

Penentuan besarnya 

hasil  

Sebelumnya  Sesudah berusaha, sesudah 

ada untungnya 

Yang ditentukan 

sebelumnya 

Bunga, besarnya nilai 

rupiah 

Menyepakati proporsi 

pembagian untung untuk 

masing-masing pihak, 

misalnya 50:50, 40:60, 35:65, 

dst 

Jika terjadi kerugian Ditanggung nasabah 

saja 

Ditanggung kedua pihak, 

Nasabah dan Lembaga 

Dihitung dari mana ? Dari mana yang 

dipinjamkan, fixed, 

tetep. 

Dari untung yang bakal 

diperoleh, belum tentu 

besarnya 

Titik perhatian 

proyek/Usaha 

Besarnya bunga yang 

harus dibayar 

nasabah/pasti diterima 

bank 

Keberhasilan proyek/usaha 

jadi perhatian bersama: 

Nasabah dan Lembaga 

Berapa besarnya ? Pasti: (%) kali jumlah 

pinjaman yang telah 

pasti diketahui 

Proporsi (%) kali jumlah 

untung yang belum diketahui 

= belum diketahui 

Status hukum Berlawanan dengan 

QS. Luqman : 34 

Melaksanakan QS. Luqman : 

34 
Sumber: Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (2005:3) 

Berikut adalah uraian perbedaan antara sistem bunga dan sistem 

bagi hasil berdasarkan tabel tersebut: 

a. Bagi Hasil, sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 

pengembalian 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. Sistem bagi 
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hasil berdasarkan penetapan atau akad yang telah disepakati di awal. 

Terdapat beberapa bentuk skema dari bagi hasil, antara lain : 

1) Profit sharing, sistem pembagian keuntungan yang didapat dari 

suatu usaha. 

2) Gross Profit Sharing, pendapatan usaha dikurangi harga pokok biaya 

produksi 

3) Revenue Sharing, pendapatan usaha yang dijadikan dasar 

perhitungan. 

b. Sistem bunga, ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah 

tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba 

yang haram (terlarang) hukumnya.
6
 Riba adalah pengambilan tambahan 

secara batil dalam suatu transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam 

yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Berikut adalah Q.S 

Ali Imran tentang riba yaitu: 

                       

     (Q.S Ali Imran: 130) 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah agar kamu keberuntung”
7
 

Jenis-jenis riba adalah sebagai berikut:
8
 

                                                           
 

6
Sutan Remy Sjahdeini, PerbankanSyariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), I, h. 157. 
7
Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 66. 
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1) Riba Qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh) 

2) Riba Jahiliyyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si 

peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang 

ditetapkan. 

3) Riba Fadhl, pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau 

takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu 

termasuk dalam jenis barang ribawi. 

4) Riba Nasi‟ah, penanggulahan penyerahan atau penerimaan jenis 

barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi 

lainnya. 

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

a. Al-Qur’an 

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional 

tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktek riba. 

Sehingga para ulama termotivasi untuk mendirikan perbankan syariah 

di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah 

ayat 275: 

                                                                                                                                                               
8
M.Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), h. 41. 
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     (Q.S Al-Baqarah: 275) 

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa 

jual beli itu sama dengan riba. padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang 

siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya 

dan urusannnya (terserah) kepada Allah. Barang siapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal 

di dalamnya.
9
 

Para ulama Indonesia mendirikan bank bebas dari bunga 

karena Allah  telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu 

halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta 

sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. 

                                                           
9
Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 47. 
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b. Al-Hadis 

Di dalam hadis juga menjelaskan bahwa riba itu dilarang. 

Hadis berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Qur’an 

sehingga lebih spesiifik. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair 

bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: Telah 

mencerikan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami 

Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallahu „Alaihi 

Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, 

juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua 

sama.” 
 

c. Fatwa MUI/ DSN Tentang Perbankan Syariah 

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN, dibentuk 

pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya 

Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga 

otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin olehketua 

umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/2000, 

dalam fatwa ini disebutkan: 

“Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, 

menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika 

mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau 

menyalahi perjanjian. 

d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari 

UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah 

diundangkan hingga saat ini yaitu: 
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1) PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah 

dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa bank syariah.  

2) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan Unit 

Usaha Syariah  

3) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bagi 

bank syariah.  

4) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 

6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan 

valuta asing bagi bank umum yang melaksanaan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. 

5) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 

8/21/PBI/2008 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdsarkan prinsip syariah.. 

6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah.  

7) PBI No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah 

3. Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan 

bank konvensional, selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana 
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layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan 

sebagai berikut:
10

 

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana 

peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah 

permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk 

mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan 

memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang 

telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses 

pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk 

berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap 

menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode 

perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha 

ekonomi kerakyatan. 

c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan 

berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat 

beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan 

metode lain. 

                                                           
10

Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah. (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2005), h. 37. 
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4. Fungsi Bank Syariah  

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan 

beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki 

setidaknya empat fungsi, yaitu
11

 

a. Fungsi Manajer Investasi 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpun dana oleh bank 

syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah 

bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) 

dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang 

produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan 

keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik 

dana. 

b. Fungsi Investor 

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh 

bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan 

resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. 

c. Fungsi Sosial 

                                                           
11

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahmin, Akuntansi Perbankan 

Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2014), II, h. 49-50. 
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Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada 

bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank 

syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, 

Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. 

d. Jasa Keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalakan oleh bank syariah tidaklah 

berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan 

kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of 

credit, dan lain sebagainya. 

5. Struktur Organisasi Bank Syariah 

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank 

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang 

amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah 

keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi 

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis 

syariah.
12

 Contoh struktur organisasi Bank Umum Syariah dapat dilihat 

pada bagan berikut:
13

 

 

 

                                                           
12

M Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 30. 
13

Muhammad, Op.Cit, 2014, h. 11. 
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Gambar 2.1 

Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Indonesia (2000: 1) 

B. Produk dan Jasa Bank Syariah 

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
14

 

1) Produk Penghimpunan Dana 

2) Produk Penyaluran Dana 

3) Produk Jasa Perbankan 

Produk-produk tersebut yang dirawaran bank syariah kepada 

nasabahnya. Berikut adalah penjelasannya: 

                                                           
14

Ibid, h. 29. 
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1. Produk Penghimpunan Dana 

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, 

tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan pada bank syariah adalah 

prinsip wadiah dan mudharabah. 

a. Prinsip Wadiah 

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad 

dhamanah  yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan 

wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab 

atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta 

titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak 

boleh diamanfaatkan oleh yang dititipi.
15

 

Landasan Syariah akad al-wadiah adalah: 

                  … (Q.S: An-Nisaa: 58) 

Artinya:”Sunguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya…” 
16

 

b. Prinsip mudharabah 

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak 

sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola.
17

 

Berdasarkan kewengangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka 

prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

                                                           
15

Muhammad, 2014, Op. Cit, h. 31. 
16

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 87. 
17

Muhammad, 2014, Op. Cit, h. 31. 
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1) Mudharabah mutlaqah 

2) Mudharabah muqayyadah on belance sheet 

3) Mudharabah muqayaddah off balance sheet 

Landasan syariah mudharabah adalah: 

  …              …

 (Q.S: Al-Muzzammil: 20) 

Artinya: “…Dan yang lain berjalan di bumi mencari 

sebagian karunia Allah…”
18

 

Prinsip jual beli merupakan pembiayaan untuk memiliki barang, 

sedangkan prinsip sewa bertujuan untuk mendapatkan jasa, dan prinsip 

bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak untuk mendapatkan 

barang dan jasa secara bersamaan. 

2. Produk Penyaluran Dana 

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan 

syariah dikelompokkan mejadi empat kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan dan penggunaannya, yaitu: 

a. Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan 

barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari 

                                                           
18

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 575. 
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barang yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan 

konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:
19

 

1) Ba‟i Al-Murabahah 

Ba‟i Al- Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba‟i al-

murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli 

dengan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya.
20

 

Landasan Syariah ba‟i al murabahah yaitu: 

  …          …(QS. Al-Baqarah: 275)     

Artinya:“…Allah telah mengahalalkan jual beli dan menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba…”
21

 

2) Ba‟i as-salam 

Bai as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan 

kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. 

Pelaksanaan bai as-salam harus memenuhi sejumlah rukun yaitu:
22

 

muslam (pembeli), muslam ilaih (penjual), modal atau utang, 

muslam fiihi (barang), sighat (ucapan). 

Landasan syariah transaksi bai‟ as-salam yaitu: 

                                                           
19

Muhammad, 2014, Op. Cit, h. 29. 
20

Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 101. 
21

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 47. 
22

Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 108-109. 
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    … (Q.S Al-Baqarah: 282) 

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu 

melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya…”
23

 

3) Ba‟i Al-Istishna 

Transaksi bai al-istishna merupakan kontrak penjualan 

anatara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat 

barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak 

bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran 

dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu 

waktu pada masa yang akan datang.
24

 Bai‟al-istishna merupakan 

lanjutan dari bai‟as-salam maka secara umum landasan syariah yang 

berlaku pada bai‟as-salam juga berlaku pada bai‟al-istishna‟.
25

 

Produk istishna menyerupai produk salam, tapi dalam 

istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali 

(termin) pembayaran skim istishna dalam bank syariah diaplikasikan 

pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
26

 

 

 

                                                           
23

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 48. 
24

Syafi’i Antonio, Op. Cit,  h. 113. 
25

Ibid, h. 114. 
26

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada), h. 83. 
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b. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini 

dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease 

maupun financial lease.
27

 

Pada ijarah muntahiya bittamlik, adalah transaksi sewa menyewa 

antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan 

atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik 

objek sewa.
28

 

c. Prinsip Bagi Hasil 

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah terdapat 

empat akad utama yaitu, al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara‟ah 

dan al-musaqah. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-

musyarakah dan al-mudharabah. Berikut adalah penjelasan kedua 

prinsip tersebut: 

1) Pembiayaan Musyarakah 

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan 

                                                           
27

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 255. 
28

Muhammad, 2014, Op. Cit, h. 52. 
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kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan.
29

 

Landasan syariah transaksi musyarakah yaitu: 

a.  Al-Quran 

…        … (Q.S: an-Nisaa: 12) 

Artinya:“..Maka mereka berserikat pada sepertiga..”
30

 

b. Al-Hadits 

 Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, 

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak 

ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya 

tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Dawud no.2936, 

dalam kitab al-Buyu, dan Hakim) 

2) Pembiayaan Mudharabah 

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian si pengelola.
31

 

                                                           
29

Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 90. 
30

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 79. 
31

Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 95. 
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Landasan Syariah akad mudharabah adalah: 

                 

 …     (Q.S: al-Jumu‟ah: 10) 

Artinya:“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah 

kamu di bumi, carilah karunia Allah…”
32

 

 

3) Pembiayaan dengan akad pelengkap 

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, 

akan tetapi akad ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya 

yang dikeluarkan saat melaksanakan akad. 

a) Al-Hawalah 

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang 

berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara 

sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberi 

pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih mempunyai 

piutang pada C (muhal‟alaih). Begitu B tidak mampu membayar 

utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada 

C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, 

sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.
33

 

Landasan syariah hawalah berdasarkan Sunnah dan Ijma. 

                                                           
32

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 554. 
33

Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 126. 
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Landasan syariah al-hawalah adalah:
34

 

Sunnah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 

Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Menunda 

pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. 

Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) 

kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu.” 

b) Ar-Rahn 

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta 

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya.Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang 

atau gadai.
35

 Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai 

ekonomis agar pihak yang menahan memperoleh jaminan atas 

pinjaman yang diberikannya. 

Landasan syariah ar-rahn adalah: 

                     

          …      

(Q.S Al-Baqarah: 283) 

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan  yang dipegang…”
36

 

 

                                                           
34

Ibid. 
35

Kasmir, Op.Cit, h. 256. 
36

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 49. 
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c) Al-Qard 

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Transaksi qardh 

diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits dan ijma 

ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada 

kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.
37

 

Landasan Syariah al-qard adalah: 

                      

   (Q.S Al-Hadid: 11) 

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan 

pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya 

berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang 

mulia.”
38

 

3. Produk Jasa Perbankan 

Kegiatan bank syariah selain menghimpun dana dan menyalurkan 

dana, bank juga dapat memberikan pelayanan jasa kepada nasbah dengan 

mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara 

lain:
39

 

 

 

                                                           
37

Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 131. 
38

Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 538. 
39

Muhammad, 2014, Op. Cit, h. 32. 
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a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

 Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus 

dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan 

untuk jasa jual beli tersebut. 

b. Ijarah (Sewa) 

 Kegiatan ijrah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) 

dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), kemudian bank 

mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. 

C. Minat Masyarakat 

1. Pengertian Minat 

Minat merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.
40

 

Pengertian minat diartikan sebagai keinginan, kehendak, atau kesukaan. 

Dan atau minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.
41

 

Definisi minat menurut Andi Mappiare adalah suatu perangkat 

mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, 
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prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.
42

 

Sedangkan menurut Keller (1998), minat konsumen adalah 

seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau 

seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek 

ke merek lainnya.
43

 Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa minat merupakan keinginan yang mendorong seseorang untuk 

memilih apa yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat secara garis 

besar dikelompokkan menjadi 2 yaitu: (1) dari dalam individu yang 

bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan 

mampu, kepribadian) dan (2) berasal dari luar mencakup lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat. Crow dan Crow berpendapat ada tiga faktor 

yang menjadi timbulnya minat yaitu: Dorongan dari dalam individu, motif 

sosial dan faktor emosional.
44
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Indikator minat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kebutuhan masyarakat dan informasi yang disampaikan oleh teman, 

saudara, lingkungan sekitar. 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi Masyarakat Non 

Muslim di  Bank Syariah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifa’atul Machmudah 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah  non Muslim 

menjadi nasabah di bank syariah yaitu lokasi, pelayanan, religius stimuli, 

reputasi, profit sharing dan promosi. Kemudian di dalam peneitian Evi 

Yupitri dan Raina Linda Sari faktor-faktor yang mempengaruhi non Muslim 

menjadi nasabah bank syariah adalah fasilitas pelayanan, produk dan 

promosi. Dalam penelitian ini peneliti mengkategorikan tiga faktor yang 

menjadi minat bertransaksi masyarakat non Muslim pada bank syariah yaitu 

faktor produk, lokasi dan promosi. Berikut adalah penjelasan faktor-faktor 

yang akan diteliti dalam penelitian ini: 

1. Produk 

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

konsumen. Para ahli mendefinisikan produk sebagai berikut: menurut 

Philip Kotler “produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan, termasuk 
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barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan ide”.
45

 

Sedangkan menurut Simorangkir produk perbankan adalah 

instrumen atau perangkat yang dibuat dan dijual oleh bank. Produk yang 

dibeli oleh bank sangat banyak jumlahnya, karena bank dapat menciptakan 

berbagai jenis produk sesuai dengan keinginan nasabah.
46

 Produk yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah barang dan jasa yang disediakan oleh 

bank syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu: 

a. Produk penyaluran dana (financing) yang dikategorikan berupa prinsip 

jual beli (Ba‟i), prinsip sewa (Ijarah), prinsip bagi hasil pembiayaan 

denganakad  pelengkap. 

b. Produk penghimpun dana (funding) yang dikategorikan berupa prinsip 

wadiah dan prinsip mudharabah. 

c. Produk jasa perbankan berupa sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah 

(sewa). 

Penciptaan suatu produk harus memperhatikan tingkat kualitas 

yang sesuai dengan keinginan nasabahnya. 

Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih 

baik dibandingkan dengan produk pesaing atau sering disebut produk plus. 

Bagi dunia perbankan produk plus harus selalu diciptakan setiap waktu, 
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sehingga dapat menarik minat calon nasabah yang baru atau dapat 

mempertahankan nasabah yang sudah ada sekarang ini.
47

 

2. Lokasi  

Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat dimana diperjual 

belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan. 

Penentuan lokasi suatu cabang bank merupakan salah satu kebijakan yang 

sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat 

memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank.
48

 Apabila lokasi 

yang dipilih tidak strategis maka akan mengurangi minat nasabah untuk 

berhubungan dengan bank. 

Secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi 

adalah sebagai berikut:
49

 

a. Jenis usaha yang dijalankan 

b. Dekat dengan pasar 

c. Dekat dengan bahan baku 

d. Dekat dengan tenaga kerja 

e. Tersedia sarana dan prasarana (transportasi, listrik, dan air) 

f. Dekat pemerintahan 
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g. Dekat dengan lembaga keuangan 

h. Dekat dengan kawasan industri 

i. Kemudahan untuk ekspansi 

j. Adat istiadat/budaya/sikap masyarakat 

k. Hukum yang berlaku 

Kasmir menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik 

2) Dekat dengan perkantoran 

3) Dekat dengan pasar 

4) Dekat dengan perumahan atau masyarakat  

5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi 

Variabel lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

lokasi bank meliputi Trade Area Characteristic dan Copetitive Situation 

Features, yaitu:
50

 

(1) Trade Area Characteristic, merupakan jumlah lapangan pekerjaan 

yang terdapat disekitar lokasi BNI Syariah Bandar Lampung. 
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(2) Copetitive Situation Features, adalah jumlah pusat perbelanjaan 

yang terdapat disekitar lokasi BNI Syariah Bandar Lampung. 

3. Promosi 

Upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen 

merupakan awal dari kegiatan promosi. Produk yang sudah dirancang 

sebaiknya dipromosikan dengan baik agar konsumen lebih mengenal 

produk tersebut. 

Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha 

untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik 

langsung maupun tidak langsung.
51

 Promosi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh bank syariah untuk 

lebih memperkenalkan bank tersebut baik produk maupun jasa yang 

diberikan kepada masyarakat luas. 

Secara garis besar keempat macam sarana promosi yang dapat 

digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:
52

 

a. Periklanan (Advertising) 

Merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau 

gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, 

koran, majalah, televisi, atau radio-radio. 
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b. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan 

melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap 

barang-barang tertentu pula. 

Bagi bank promosi penjualan dapat dilakukan melalui:
53

 

1) Pemberian bunga khusus (Special Rate) untuk jumlah dana yang 

relative besar walaupun hai ini akan mengakibatkan persaingan tidak 

sehat (misalnya, untuk simoanan yang jumlahnya besar). 

2) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki simpanan 

dengan saldo tertentu. 

3) Pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya 

kepada nasabah yang loyal. 

4) Promosi dan penjualan lainnya. 

c. Publisitas (Publicity) 

Merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra bank di 

depan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan 

sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial atau olahraga. 

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 
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Merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan 

bank dalam melayani serta ikut memengaruhi nasabah. 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan  dalam promosi, yaitu:
54

 

1) Identifikasi audients target 

2) Tentukan tujuan promosi 

3) Kembangkan pesan yang disampaikan 

4) Pilih bauran promosi (baik personal maupun non personal). 

E. Kajian Pustaka 

Rifa’atul Machmudah di dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor 

yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank 

Syariah (studi pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang)” 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruhi terhadap minat 

nasabah non muslim menjadi nasabah di bank syariah adalah variabel lokasi, 

pelayanan, religius simulti, reputasi, profit sharing, dan promosi secara 

bersama-sama memberikan kontribusi terhadap meningkatnya minat nasabah 

non muslim menjadi nasabah bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang. 

Dengan besaran pengaruhnya adalah 95,4%. Dari keenam faktor tersebut 

dapat disimpulkan faktor yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah 

non muslim menjadi nasabah di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang 
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Semarang dengan melihat pada uji regresi berganda dengan koefisien beta 

terhadap masing-masing variabel adalah faktor profit sharing yaitu sebanyak 

0.237. 
55

 

Dalam penelitain yang dilakukan oleh Fithri Tyas Hapsari & Irfan 

Syauqi Beik berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah 

Non-Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta” dapat 

disimpulkan bahwa keputusan menggunakan jasa bank syariah pada nasabah 

non Muslim di Jakarta dipengaruhi oleh variabel lokasi dengan nilai odd rasio 

sebesar 1.450, variabel keuntungan administrative dengan nilai odd rasio 

sebesar 6.790, dan variabel stimulan religi dengan nilai odd ratio sebesar 

2.679.
56

 

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh Risky Adi 

Hirmawan yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah 

bertransaksi di Bank Syariah” disimpulkan bahwa faktor lokasi, keyakinan, 

pelayanan, kualitas produk, bagi hasil berpengaruh pada minat nasabah 

bertransaksi di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta.
57

 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Evi Yupitri dan Raina 

Linda Sari yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non 

Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan” dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh variabel fasilitas (X1) memiliki pengaruh yang 
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sedang yaitu 0,469 terhadap nasabah non Muslim untuk menjadi nasabah di 

Bank Syariah Mandiri.Variabel promosi (X2) memiliki pengaruh yang kuat 

yaitu 0,730 terhadap nasabah non Muslim untuk menjadi nasabah di Bank 

Syariah Mandiri.Dan variabel produk (X3) memiliki pengaruh yang kuat 

yaitu 0,529 terhadap nasabah non-Muslim untuk menjadi nasabah di Bank 

Syariah Mandiri.
58

 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu seperti yang telah 

dipaparkan diatas adalah waktu dan lokasi penelitian. 

F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan padateori dan riset sebelumnya, peneliti 

mengkategorikan faktor yang mempengarui minat bertransaksi masyarakat 

non Muslim pada  bank syariah adalah faktor produk, lokasi dan promosi 

yang merupakan variabel independent, serta minat bertransaksi masyarakat 

non Muslim pada BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung yang 

merupakan variabel dependent. 

Produk dalam kerangka fikir penelitian ini merupakan suatu barang 

dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. 

Lokasi terdapat dua indikator yang digunakan dalam peneltian ini 

yaitu trade area characterstic adalah jarak dan keberadaan bank sangat 
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berpengaruh terhadap minat nasabah non Muslim untuk menjadi nasabah di 

bank syariah tersebut. Selanjutnya yaitu competitive situation features adalah 

keberadaan suatu lembaga keuangan akan mempunyai arti jika sewaktu-

waktu nasabahnya ingin menggukan jasa lembaga keuangan tersebut.
59

 

Promosi dalam penelitian ini adalah media yang digunakan dalam 

mempromosikan produk bank serta pemberian insentif dan hadiah kepada 

masyarakat. 

Minat dalam kerangka pemikiran ini merupakan variabel dependen. 

Dengan memperhatikan variabel independen yang disebutkan sebelumnya 

dan saran kepada orang lain agar menjadi nasabah di bank syariah. Sehingga 

mempengaruhi masyarakat untuk bertransaksi pada bank syariah. Berikut 

adalah gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini: 
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Gambar: 2.2 Kerangka Pemikiran 

1. Produk: yang dimaksud disini adalah produk yang ditawarkan oleh BNI 

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 

2. Lokasi: yang dimaksud disini adalah lokasi berdirinya BNI Syariah KC 

Tanung Karang Bandar Lampung. 

3. Promosi: yang dimaksud disini adalah promosi-promosi yang dilakukan 

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 

4. Minat: yang dimaksud disini adalah keinginan masyarakat non Muslim 

untuk bertransaksi di BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 

 

 

 
Pengaruh 

Produk 

(X1) 

 

 
Pengaruh 

Lokasi 

(X2) 

 

Pengaruh 

Promosi 

(X3) 

 

 

Minat Bertransaksi 

Masyarakat Non 

Muslim pada Bank 

Syariah (Y) 

 



49 
 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.
60

 Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengaruh produk terhadap minat bertransaksi masyarakat non 

Muslim di bank syariah. 

Menurut Kotler konsep bauran pemasaran (marketing mix) salah 

satunya terdiri dari produk. Yang paling utama untuk menarik perhatian 

dan minat nasabah adalah keunggulan produk yang dimiliki. Keunggulan 

ini harus dimiliki jika dibandingkan dengan produk lain dan untuk 

memberikan keunggulan, maka bank perlu melakukan strategi produk.
61

 

Evi Yupitri dan Raina Linda Sari dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Muslim 

Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan” dapat disimpulkan 

bahwa variabel produk mempengaruhi minat nasabah non Muslim untuk 

menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian sebelumnya, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
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H1: Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim pada BNI Syariah KC Tanjung Karang 

Bandar Lampung. 

2. Pengaruh lokasi terhadap minat bertransaksi masyarakat non 

Muslim di bank syariah. 

Kotler juga menyebutkan lokasi sebagai salah satu bauran 

pemasaran (marketing mix). Penentuan suatu lokasi sangat penting agar 

nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Lokasi yang 

tidak strategis akan mengurangi minat nasabah untuk menjalin hubungan 

dengan bank. 

Dalam penelitian Muh Risky Adi Hirmawan yang berjudul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah bertransaksi di Bank 

Syariah” disimpulkan bahwa faktor lokasi menjadi salah satu faktor 

berpengaruh pada minat nasabah bertransaksi di Bank Jateng Syariah 

Cabang Surakarta. 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian sebelumnya, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H2: Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim pada BNI Syariah KC Tanjung Karang 

Bandar Lampung. 
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3. Pengaruh promosi terhadap minat bertransaksi masyarakat non-

Muslim di bank syariah. 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir.Salah 

satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk 

yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru.
62

 

Rifa’atul Machmudah di dalam penelitiannya yang berjudul 

“Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi 

Nasabah di Bank Syariah (studi pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang 

Semarang)” menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruhi 

terhadap minat nasabah non Muslim menjadi nasabah di bank syariah 

adalah variabel promosi. 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian sebelumnya, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H3: Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

bertransaksi masyarakat non Muslim pada BNI Syariah KC Tanjung 

Bandar Karang Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

sesuai dengan namanya, penelitian ini dilakukan di suatu wilayah geografi 

tertentu dimana peneliti terjun ke masyarakat langsung melihat apa yang 

terjadi. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan atas hasil pengamatan, 

wawancara, atau kuesioner yang dia berikan kepada para responden.
1
 Data 

diperoleh dari pengamatan langsung dari lapangan tempat dilaksanakannya 

penelitian yaitu BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 

Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu untuk mencari hubungan atau 

pengaruh antar satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian asosiatif 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara produk, lokasi dan promosi terhadap minat masyarakat non 

Muslim di BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
2
 Data primer ini yang akan digunakan untuk 
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mencari seberapa besar nilai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

bertransaksi masyarakat non Muslim di BNI Syariah KC Tanjung Karang 

Bandar Lampung melalui hasil kuesioner dan wawancara langsung dengan 

pihak bank yang terdapat pada BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung. 

2. Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.
3
 Data sekunder ini digunakan untuk mencari informasi 

tentang perkembangan perbankan syariah dan informasi yang berasal dari 

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung dari data yang sudah 

tersedia seperti literatur, jurnal, dokumen atau data lain yang berhubungan 

dengan penelitian sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkannya. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah KC. Tanjung Karang 

Bandar Lampung, Jln. Jend. Sudirman No.62, Kel. Enggal, Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

 

                                                           
3
Ibid. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
4
 Dalam penelitian ini populasi adalah masyarakat non 

Muslim yang menjadi nasabah pada Bank BNI Syariah KC Tanjung 

Karang Bandar Lampung. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
5
 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik probability sampling dengan cara simple random 

sampling. Probability sampling adalah teknik pengabilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi sampel.
6
 Simpel random sampling adalah teknik 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
7
 Kriteria tersebut 

adalah masyarakat non Muslim yang menjadi nasabah di bank syariah dan 

responden memiliki informasi yang cukup untuk diteliti. Jumlah 

keseluruhan nasabah non Muslim di BNI Syariah KC Tanjung Karang 

                                                           
4
Sugiyono,Metode Penelitian Manajemen. (Bandung: Alfabeta, 2013).  h. 148. 

5
Ibid, h. 149. 

6
Ibid, h. 151-152. 

7
Ibid. 
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Bandar Lampung sebanyak 155 orang
8
 dan penulis berhasil bertemu 

nasabah non Muslim yang dijadikan responden penelitian sebanyak 35 

orang secara acak selama jangka waktu 2 bulan yaitu Maret-April 2017. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisa data 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
9
 Teknik 

observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari informasi yang 

terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh bank dan informasi 

mengenai nasabah non Muslim pada BNI Syariah KC Tanjung Karang 

Bandar Lampung. 

2. Wawancara (Interview) 

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti.
10

 Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara tak berstuktur (Unstructured Interview) yaitu wawancara yang 

bebas dan peneliti hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. Pada penelitian ini digunakan untuk mewawancarai 

                                                           
8
Wawancara dengan Dine, Staf Umum BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung, tanggal 11 Januari 2017. 
9
Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengarahan, (Bandung:  PT 

Remaja Rosda Karya, 2002), h. 149. 
10

Sugiyono, 2011, Op. Cit. h. 137. 
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staf umum, Custumer Service, serta pegawai lain pada BNI Syariah KC 

Tanjung Karang Bandar Lampung yang diperlukan untuk mendapatkan 

informasi terkait produk dan data-data lainnya yang relevan dengan 

penelitian penulis dengan cara bertatap muka langsung dengan pihak BNI 

Syariah Bandar Lampung. 

3. Kuesioner 

Merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan 

mengenai sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang. Dengan demikian maka 

kuesioner dimaksudkan sebagai sesuatu daftar pertanyaan untuk 

memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden.
11

 Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan sekala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain:
12

 

a. (SS) Sangat setuju = 5 

b. (ST) Setuju = 4 

                                                           
11

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 1993), III, h. 173. 
12

Sugiyono, 2013, Op. Cit, h. 168. 
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c. (RG) Ragu-ragu = 3 

d. (TS) Tidak setuju = 2 

e. (STS) Sangat tidak setuju =1 

f. Instrument penelitian yang menggunkan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 

Teknik kuisioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apa saja yang menjadi faktor penyebab masyarakat non Muslim untuk 

bertransaksi di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung 

dengan cara membagikan selembar kertas berisi beberapa pertanyaan 

kepada nasabah non Muslim BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung. 

4. Dokumentasi 

  Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
13

 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

foto dan informasi profil BNI Syariah KC Tanjung Karang. 

F. Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen (X) 

yang terdiri dari produk, lokasi dan promosi. Sedangkan variabel dependen 

(Y) adalah minat bertransaksi masyarakat non Muslim. Berikut tabel 3.1 

untuk lebih memperjelas operasional variabel dalam penelitian ini: 

                                                           
13

Sugiyono, 2013, Op. Cit. h. 396. 
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Tabel 3.1 

Variabel 

Independen 

Deskripsi Indikator Item Pernyataan No. 

Pernyataan 
Referensi 

Produk (X1) Produk adalah sesuatu yang 

memberikan manfaat baik dalam hal 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 

atau sesuatu yang ingin dimiliki 

oleh konsumen. 

1.  Manfaat produk 1. Produk yang ditawarkan sudah 

sesuai dengan 

keinginan/kebutuhan 

 

X1-4 

 

 

Iip 

Nurhipnudin 

2015 

2. Kualitas 2. Kualitas produk yang 

diberikan 

X1-2 

3. Produk pada bank syariah 

mudah dipahami 

X1-1 

3.  Produk yang 

beraneka ragam 

4. Memiliki aneka ragam pilihan X1-3 

 

 Lokasi (X2) 

 

 

 

 

 

 

Tempat dimana diperjualbelikannya 

produk perbankan. 

 

 

 

 

1. Trade area 

characteristics 

1. Lokasi berada di pusat 

pemerintahan 

X2-1 Kasmir, dalam 

Rifa’atul 

Machmudah 

2009 
2. Jumlah industri yang berada 

disekitar bank 

X2-2 

2.Competitive 

situation features. 

3. Jumlah pusat perbelanjaan 

yang berada disekitar bank 

X2-3 

4. Dekat dengan nasabah 

 

X2-4 

Promosi (X1) Usaha-usaha yang dilakukan oleh 

bank syariah untuk lebih 

memperkenalkan bank baik produk 

maupun jasa. 

1. Iklan 

2. Publisitas 

3. Penjualan Pribadi 

1. Media yang digunakan dalam 

promosi 

X3-1 Kasmir, dalam 

Rifa’atul 

Machmudah 

2009 2. Sasaran atau konsumen yang 

dituju 

X3-2 

4.  Promosi penjualan 3. Pemberian insentif (dorongan 

dan semangat kepada nasabah 

agar segera membeli produk) 

X3-3 

4. Hadiah X3-4 
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Variabel 

Dependen 

Deskripsi Indikator Item No. 

Pertanyaan 
Referensi 

Minat Nasabah (Y) Keinginan, kehendak, atau 

kesukaan. Minat merupakan sumber 

motivasi yang mendorong orang 

untuk melakukan apa yang mereka 

inginkan bila mereka bebas 

memilih. 

1. Dari dalam 

individu sendiri 

 

 

 

1. Dengan memperhatikan 

variabel-variabel yang ada 

masyarakat berminat untuk 

bertransaksi di bank syariah 

Y1-1 

 

 

 

 

Abdul Rachman 

Shaleh dan Muhbib 

Abdul Wahab, 

2004, dalam 

Rifa’atul 

Machmudah,2009 2. Informasi yang 

disampaikan 

teman/saudara 

2. Saran kepada orang lain agar 

bertranksaksi di bank syariah 

Y1-2 

 

Sumber: Data primer yang diolah 
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A. Teknik Analisis Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner.
1
 Untuk menguji validitas digunakan pendekatan kolerasi 

yaitu dengan cara mengkolerasikan antara skor butir pertanyaan dengan 

skor totalnya. Bila nilai kolerasinya positif maka butir pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid.
2
 

Rumus: 

𝑟 =

 𝑥𝑦−{ 𝑥}{ 𝑦} 

𝑁

  
 𝑥2−( 𝑥)2

𝑁
  

 𝑦2−( 𝑦)2

𝑁
 

 

Dimana:  

r : Koefisien validitas item yang dicari 

N : Jumlah Subyek 

X : Score item 

Y : Score total 

∑X : Jumlah score items 

∑Y : Jumlah score total 

∑X
2
 : Jumlah kuadrat score items 

∑Y
2
 : Jumlah kuadrat score total 

                                                           
1
Imam Ghozali,Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,  IV (Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP, 2006), h. 49. 
2
Evi Yupitri dan Raina Linda Sari, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Non 

Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), Vol. 

1.No. 1.Desember 2012), h. 52-53. 
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Kriteria pengambilan keputusan adalah : 1) Jika rhitung > rtabel, 

maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid 2) Jika rhitung < rtabel, maka 

pertanyaan tersebut tidak dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan uji untuk mengukur tingkat keandalan 

suatu instrumen penelitian.Instrumen yang realiabel berarti instrument 

yang digunakan beberapa kali dengan waktu ayng berbeda mempunyai 

hasil yang konsisten. Butir pertanyaan yang dinyatakan valid akan 

ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut: 1) Jika rpositif > 

rtabel, maka pertanyaan reliabel 2) Jika rnegatif atau < rtabel, maka 

pertanyaan tidak reliabel.
3
 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan menggunakan 

SPSS 16, peneliti juga menggunakan batasan nilai Cronbach Alpha 

sebesar 0,60. Jika tingkat Alpha hitung > 0,60 maka alat ukur tersebut 

memiliki tibgkat reliabilitas tinggi.
4
 Jika nilai pada hasil reliabilitas kurang 

dari 0,60 maka hasil tersebut reliabilitas, sebaliknya apabila nilai pada 

hasil reliabilitas lebih kecil 0,60 maka hasiltersebut tidak reliabilitas. 

 

 

                                                           
3
Ibid, h. 53 

4
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h. 110. 
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B. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan asumsi 

model klasik yaitu dengan pengujian normalitas, homogenitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. 

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogrof-Smirnov.
5
 Hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut: 

H0 : variabel residual terdistribusi normal 

HA : variabel residual tidak terdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Jika probabilits lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka HA ditolak 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling 

                                                           
5
Imam Ghozali,Op. Cit, h. 147-151. 
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berhubungan secara linier. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari Varience 

Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan 

sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen 

lainnya.
6
 

Mutlikolinieritas terjadi jika nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat 

dikatakan bahwa multikolonieritas yang terjadi jika tidak berbahaya (lolos 

uji multikolinieritas). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.
7
 Cara 

memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat 

dilihat dengan pola gambar scatterpolt, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitasnya yaitu:
8
 

a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka nol. 

b. Titik-titik data tidak mengumpul di atas atau di bawah saja 

c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

                                                           
6
Ibid, h. 95-96. 

7
V. Wiratna Sujawerni, Op.Cit, h. 177. 

8
Ibid, h. 178. 
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4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalah pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelimnya).
9
 Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Mendeteksi autokorelasi dengan Run Test: 

H0: residual (res_1) random (acak) 

HA: residual (res_1) tidak random 

C. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini menggunakan metode 

regresi linear berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabrel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.Data 

yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai 

berikut:  

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

 

                                                           
9
Imam Ghozali,Op.Cit, h. 107. 
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Keterangan: 
10

 

Y = Variabel dependen (Minat masyarakat non Muslim) 

X1 = Variabel independen (produk)  

X2 = Variabel independen (lokasi) 

X3 = Variabel independen (promosi) 

A = konstanta yaitu ( nilai Y bila X1, X2, X3) = 0 

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

1. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y).
11

 

Pengambilan kesimpulan: 

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima 

Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak 

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji F adalah pengujian signifikasi persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1, X2, X3) 

secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y).
12

 

                                                           
10

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung, Alfabeta 2013), h. 284. 
11

V. Wiratna Sujawerni, Op.Cit, h. 161-162. 
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Pengambilan kesimpulan: 

1. Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan jika Sig < 0,05 maka Ho 

ditolak 

2. Jika F hitung < F tabel  maka Ho diterima dan jika F hitung > F 

tabel maka Ho ditolak 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-

variabel dependen.
13

 Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi variabel independen (produk, lokasi dan 

promosi) terhadap variabel dependen (minat masyarakat non Muslim di 

BNI Syariah). 

                                                                                                                                                               
12

Ibid, h. 162-164. 
13

Sugiyono, 2013. Op.Cit, h. 286. 

R
2
= 𝑏1Σ𝑋1Y 𝑏2 𝑋2 Y+𝑏3∑𝑋3Y÷∑Y

2

𝑌2Type equation here.∑

Type equation here. 
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BAB IV 

Hasil Penelitian dan Analisis Data 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum PT. BNI Syariah 

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 membuktikan 

keunggulan sistem perbankan syariah. Berlandaskan pada Undang-undang 

No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha 

Syariah (UUS) BNI yang terdiri atas 5 kantor cabang di Yogyakarta, 

Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Kemudian UUS BNI terus 

berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.
1
 

Selain itu, UUS BNI mendapatkan dukungan teknologi informasi dan 

penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, 

jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI 

Call dan internet banking. 

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP. GBI/2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank 

BNI Syariah. Dan dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan 

bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 

2009. Terlaksananya rencana tersebut pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Pada Juni 2014 jumlah 

Cabang BNI Syariah semakin meningkat mencapai 65 Kantor Cabang, 161 

                                                           
1
Website Resmi PT. BNI Syariah dapat diakses di: www.bnisyariah.co.id. 

http://www.bnisyariah.co.id/
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Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 

20 Payment Point.
2
 

BNI Syariah Bandar Lampung memiliki 2 Kantor Cabang yaitu KC 

Tanjung Karang dan KC Mikro Teluk Betung serta 5 Kantor Cabang 

Pembantu yaitu KCP Bandar Jaya, KCP Mikro Pringsewu, KCP Mikro 

Antasari, KCP Unit 2 Banjar Agung, dan KCP Mikro Bandar Jaya. 

Kini masyarakat di Bandar Lampung terutama masyarakat Muslim 

yang ingin terlepas dari sistem bunga dan ingin menjalankan sistem 

syariah dalam transaksi bank tidak perlu khawatir lagi untuk bertransaksi, 

karena BNI Syariah telah hadir di Bandar Lampung dan dapat dikunjungi 

setiap Senin-Jumat di Jl. Jend. Sudirman No. 62, Kel. Enggal, Kec. 

Tanjung Karang Pusat, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung. 

2. Visi dan Misi BNI Syariah 

a. Visi BNI Syariah 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 

layanan dan kerja. 

b. Misi BNI Syariah 

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli 

pada kelestarian lingkungan. 

                                                           
2
Ibid 
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2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah. 

3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan 

ibadah. 

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

3. Struktur dalam Organisasi 

Dengan adanya struktur organisasi PT. BNI Syariah dapat 

berfungsi secara optimal sebagai sebuah lembaga keuangan bank karena 

dengan adanya struktur organisasi dalam suatu lembaga mengindikasikan 

pula adanya penjabaran kewajiban, hak, tanggung jawab dan wewenang 

serta fungsi dari struktur yang ada. 

Struktur Organisasi PT. BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:
3
 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, 2017. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. BNI Syariah KC. Tanjung Karang Bandar Lampung 
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1. Produk dan Layanan PT. BNI Syariah KC. Tanjung Karang  Bandar 

Lampung 

a. Produk Penghimpunan Dana (Fundimg Products) 

Produk penghimpun dana terdiri dari:
1
 

1) Tabungan iB Hasanah 

2) BNI Syariah Tabungan Haji 

3) BNI Syariah Tabungan Bisnis Perorangan 

4) BNI Syariah Tabungan Prima 

5) BNI Syariah Tabungan Anak 

6) TabunganKu iB 

7) BNI Syariah Tabungan Rencana 

8) BNI Syariah Deposito 

9) BNI Syariah Giro 

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) 

1) Pembiayaan Pribadi 

a) Hasanah Card 

b) BNI Syariah Kepemilikan Emas 

                                                           
1
Ibid. 
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c) BNI Syariah KPR Syariah 

d) BNI Syariah Multijasa 

e) BNI Syariah Otomotif (Oto iB Hasanah) 

f) BNI Syariah Pembiayaan Haji 

g) BNI Syariah Multiguna 

2) Pembiayaan Korporasi 

a) BNI Syariah Multifinance 

b) BNI Syariah Linkage Program 

c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg 

d) BNI Syariah Sindikasi 

c. Produk Jasa Layanan 

Transaksi jasa layanan PT. BNI Syariah terdiri dari:
2
 

1) ATM (Automatic teller machine) Anjungan tunai mandiri yang 

ditempatkan di cabang PT. BNI Konvensional atau Syariah dan di 

tempat tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki 

dan menggunakan Kartu Debet Syariah Plus untuk melakukan 

transaksi di ATM. 

                                                           
2
Ibid. 
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2) Kiriman uang (transfer) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana 

dari suatu cabang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) 

untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain berdasarkan prinsip 

Al-Wakalah. 

3) Internet Banking dan SMS Banking yaitu layanan yang berbasis 

teknologi informasi dimana nasabah dapat melakukan transaksi 

perbankan tanpa harus datang ke kantor bank tetapi cukup melalui 

handphone ataupun jaringan internet dimanapun. Layanan ini 

diberikan kepada nasabah tabungan, giro perorangan dan giro 

perusahaan (corporate). 

2. Strategi Pemasaran di BNI Syariah Bandar Lampung 

Strategi pemasaran yang dilakukan BNI Syariah Tanjung Karang 

Bandar Lampung yaitu dengan menggunakan sosial media sebagai alat 

promosi seperti instagram dan facebook. Kemudian BNI Syariah juga 

melakukan promosi ke kantor-kantor besar dan ikut serta dalam event yang 

diselenggarakan di mall dengan menyebarkan brosur dan open tab.
3
 

A. Gambaran Umum Responden 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling. Sampling yang diperoleh sebanyak 35 responden yaitu 

dengan kriteria masyarakat non Muslim dengan usia kurang dari 20 tahun 

                                                           
3
Wawancara dengan Liza Dwiseputri, Consumer Unit Sales BNI Syariah KC Tanjung 

Karang Bandar Lampung, tanggal 3 Mei 2017. 
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sampai dengan lebih dari 40 tahun dan menggunakan jasa perbankan syariah. 

Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden non Muslim PT. 

BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumah Presentase (%) 

1 Pria 17 48,6 % 

2 Wanita 18 51,4 % 

Total 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui 

tentang jenis kelamin nasabah non Muslim PT. BNI Syariah KC. Tanjung 

Karang Bandar Lampung yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin 

yang paling banyak adalah jenis kelamin wanita berjumlah 18 orang atau 

sebesar 51,4% dan pria berjumlah 17 orang atau sebesar 48,6%. Dari 

keteranggan data diatas menunjukan bahwa sebagian besar nasabah yang 

menjadi respoden dalam penelitian ini adalah wanita. 
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2. Usia Responden 

Data mengenai umur responden pada penelitian ini peneliti 

mengelompokan menjadi empat kategori, yaitu kurang dari 20 tahun, 20-

30 tahun, 31-40 tahun dan diatas 40 tahun. Adapun data mengenai umur 

responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 <20 tahun 2 5,7 % 

2 20-30 tahun 16 45,7 % 

3 31-40 tahun 14 40 % 

4 >40 tahun  3 8,6 % 

Total  35 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan data dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia kurang dari 20 tahun 2 orang atau sebesar 5,7% 

responden yang berusia antara 20-30 tahun berjumlah 16 orang atau 

sebesar 45,7%, responden yang berusia antara 31-40 tahun berjumlah 14 

orang atau sebesar 40%, dan responden yang berusia diatas 40 tahun 

berjumlah 3 orang atau sebesar 8,6%. Dari keterangan diatas menunjukan 

bahwa sebagian besar responden yang diambil berusia 20-30 tahun. 
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3. Pekerjaan Responden 

Adapun data dan persentase mengenai tingkat pekerjaan responden 

pada BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung yang diambil 

sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 PNS 5 14,3% 

2 Wiraswasta  8 22,8% 

3 Mahasiswa/Pelajar 6 17,1% 

4 Pensiunan  1 2,9% 

5 Pedagang 15 42,9% 

Total  35 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan data dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa 

pekerjaan nasabah yang diambil menjadi responden mayoritas memiliki 

pekerjaan sebagai pedagang yang berjumlah 15 orang atau sebesar 42,9%. 

Sedangkan PNS berjumlah 5 orang atau sebesar 14,3%, wiraswasta 

berjumlah 8 orang atau sebesar 22,8%, kemudian mahasiswa/pelajar 

berjumlah 6 orang atau sebesar 17,1% dan pensiunan berjumlah 1 orang 

atau sebesar  2,9%. 
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4. Agama Responden 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah Persentase (%) 

1  Protestan 14 40% 

2 Katolik 14 40% 

3 Budha 6 17,1% 

4 Hindu 0 0% 

5 Kong Hu Cu 1 2,9% 

Total  35 100 % 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan data dari tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa agama 

yang dianut oleh nasabah responden sebagian besar adalah Protestan  

berjumlah 14 orang atau sebesar 40% dan  responden yang  beragama 

Katolik berjumlah 14 orang atau sebesar 40%, responden yang beragama 

Budha berjumlah 6 orang atau sebesar 17,1%, kemudian responden 

beragama Hindu berjumlah 0 orang atau sebesar 0% dan responden yang 

beragama Kong Hu Cu berjumlah 1 orang atau sebesar 2,9%. 
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B. Analisis Data  

1. Gambaran Distribusi Jawaban Responden  

a. Variabel X1 (Produk) 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Produk Bank 

No Pertanny

aan 

SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 16 45,7 15 42,8 4 11,5 0 0 0 0 35 100 

2 X1.2 16 45,7 14 40 5 14,3 0 0 0 0 35 100 

3 X1.3 21 60 13 37,2 1 2,8 0 0 0 0 35 100 

4 X1.4 20 57,1 13 37,2 2 5,7 0 0 0 0 35 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagaian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat 

setuju pada item 3 yaitu produk pada bank syariah sangat beragam, 

dengan presentase sebesar 60% atau 21 responden. Hasil terkecil yaitu 

netral terdapat pada item 3 yaitu produk yang ada pada bank syariah 

sudah sesuai dengan keinginan/kebutuhan anda, sebesar 2,8% atau 1 

responden. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa produk 

pada BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung sangat 

beragam sehingga menarik minat nasabah non Muslim untuk 

bertransaksi. 
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b. Variabel X2 (Lokasi) 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Lokasi Bank 

No Pertanny

aan 

SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 22 62,9 8 22,8 5 14,3 0 0 0 0 35 100 

2 X2.2 20 57,1 13 37,2 2 5,7 0 0 0 0 35 100 

3 X2.3 21 60 13 37,2 1 2,8 0 0 0 0 35 100 

4 X2.4 18 51,4 10 28,6 7 20 0 0 0 0 35 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat 

setuju terdapat pada item 1 yaitu lokasi bank syariah strategis karena 

berada di pusat pemerintahan, dengan presentase 62,9% atau 22 

responden. Hasil terkecil atau netral terdapat pada item 3 lokasi bank 

syariah dekat dengan pusat perbelanjaan 2,8% atau 1 responden. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi BNI Syariah 

KC Tanjung Karang Bandar Lampung strategis karena berada di pusat 

pemerintahan sehingga memudahkan nasabah non Muslim untuk 

bertransaksi. 

 

 

 



80 
 

c. Variabel X3 (Promosi) 

Tabel 4.7  

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Promosi Bank 

No Pertany

aan 

SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X3.1 10 28,6 20 57,1 4 11,5 1 2,8 0 0 35 100 

2 X3.2 20 57,1 12 34,3 3 8,6 0 0 0 0 35 100 

3 X3.3 7 20 17 48,6 10 28,6 1 2,8 0 0 35 100 

4 X3.4 8 22,8 13 37,2 14 40 0 0 0 0 35 100 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju. Dimana hasil terbanyak 

sangat setuju terdapat pada item 2 yaitu bank syariah ditujukan untuk 

berbagai lapisan masyarakat, dengan presentase 57,1% atau 20 

responden dan setuju terdapat pada item 1 banyaknya media yang 

digunakan untuk melakukan promosi memudahkan saudara untuk 

memahami bank syariah, dengan presentase 57,1% atau 20 responden. 

Hasil terkecil atau tidak setuju terdapat pada item 1 yaitu banyaknya 

media yang digunakan untuk melakukan promosi memudahkan saudara 

untuk memahami bank syariah sebesar 2,8% atau 1 responden, item 3 

yaitu bank syariah memberikan insentif sehingga menarik minat 

nasabah sebesar 2,8% atau 1 responden. Berdasarkan data tersebut 

dapat disimpukan bahwa BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung ditujukan untuk berbagai lapisan masyarakat dan banyaknya 
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media yang digunakan untuk melakukan promosi memudahkan 

masyarakat untuk memahami bank syariah. 

d. Variabel Y (Minat) 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Minat 

Bertransaksi Masyarakat Non Muslim 

No Pertanya

an 

SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y.1 21 60 13 37,2 1 2,8 0 0 0 0 35 100 

2 Y.2 13 37,2 21 60 1 2,8 0 0 0 0 35 100 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju. Dimana hasil terbanyak 

sangat setuju terdapat pada item 1 yaitu dengan memperhatikan variabel 

promosi, lokasi dan produk Saudara berkeinginan untuk bertransaksi di 

Bank Syariah sebesar 60% atau 21 responden dan setuju pada item 2 

yaitu Saudara akan menyarankan pada orang lain untuk bertransaksi di 

bank syariah sebesar  60% atau 21 responden. Hasil terkecil atau netral 

terdapat pada item 1 yaitu dengan memperhatikan variabel promosi, 

lokasi dan produk Saudara berkeinginan untuk bertransaksi di Bank 

Syariah sebesar 2,8% atau 1 responden, item 2 saudara akan 

menyarankan pada orang lain untuk bertransaksi di bank syariah. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

memperhatikan variabel produk, lokasi dan promosi masyarakat non 
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Muslim berkeinginan untuk bertransaksi di BNI Syariah KC Tanjung 

Karang Bandar Lampung dan akan menyarankan pada orang lain untuk 

bertransaksi di BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan item-item 

dalam suatu daftar pertannyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Validitas item ditunjukan dengan adanya dukungan terhadap skor total. 

Uji validitas sebaliknya dilakukan pada setiap butir pertannyaan di uji 

validitasnya. Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka 

kegiatan yang harus dilakukan adalah membandingkan rhitung dengan 

rtabel, dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5% 

dengan n=35 sehigga rtabel dalam penelitian ini adalah : r (0,05;35-2) = 

0,333.   

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan 

dillakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan mengguakan 

SPSS 16. Adapun hasil output perhitungan uji validitas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Uji Validitas Variabel X1 

Item Pernyataan r hitung  r tabel  Kesimpulan  

Item 1 0,752 0,333 Valid 

Item 2 0,732 0,333 Valid  

Item 3 0,578 0,333 Valid  

Item 4 0,775 0,333 Valid  

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan padaa variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu 

0,333. 

Tabel 4.10 

Uji Validitas Variabel X2 

Item Pernyataan r hitung  r tabel  Kesimpulan  

Item 1 0,754 0,333 Valid  

Item 2 0,780 0,333 Valid  

Item 3 0,711 0,333 Valid  

Item 4 0,833 0,333 Valid  

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena suluruh item 

pernyataan memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu 0,333. 
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Tabel 4.11 

Uji Validitas Variabel X3 

Item Pernyataan r hitung  r tabel  Kesimpulan  

Item 1 0,745 0,333 Valid 

Item 2 0,588 0,333 Valid  

Item 3 0,810 0,333 Valid  

Item 4 0,749 0,333 Valid  

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan padaa variabel X3 dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu 

0,333. 

Tabel 4.12 

Uji Validitas Variabel Y 

Item Pernyataan r hitung  r tabel  Kesimpulan  

Item 1 0,872 0,333 Valid 

Item 2 0,862 0,333 Valid  

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan padaa variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item 

pernyataan memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu 0,333. 
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b. Uji Reliabilitas  

Uji  reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Untuk mengukur reliabilitas dengan 

menggunakan statistik Cronbach Alpha (𝛼).Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,6 (> 0,6).  

Hasil pengujian reliabilitas instrumen menggunakan alat bantu 

oleh statistik SPSS 16. Adapun hasil output dapat diketahui 

sebagaimana dalam tabel berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Reliability 

Coefficients 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

X1 4 item 0,783 Reliabel  

X2 4 item 0,805 Reliabel  

X3 4 item 0,789 Reliabel 

Y 2 item 0,875 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel X1, X2, X3 dan Y reliabel. 
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3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang 

disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk mengujinya dapat digunakan uji Kolmogrov Smirnov satu arah. 

Pengambilan keismpulan untuk menentukan apakah data yang diuji 

berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menentukan nilai 

signifikannya. Jika signifikan > 0,05 maka berdistribusi normal dan 

sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Kolmogrov Smirnov 

One-Simple Kolmogorov-Simirnov Test 

 Unstandardized 

Residual  

N  

Normal Parameters
a
            Mean 

 Std.Deviation 

Most Extreme Differences  Absolute  

                                             Positive  

                                             Negative  

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig (2-tailed) 

35 

.0000000 

.62816605 

.063 

.048 

-.063 

.371 

.999 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 
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Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,999 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. 

b. Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen dalam satu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu 

untuk uji ini juga untuk mengindari kebiasaan dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang 

dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikorelasi. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas 

coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 (Constant) 

Produk 

Lokasi 

Promosi 

3.264 

.179 

-.068 

.226 

1.440 

.072 

.054 

.062 

 

.364 

-.149 

.508 

2.267 

2.493 

-1.250 

3.670 

.030 

.018 

.221 

.001 

 

.731 

.992 

.736 

 

1.368 

1.008 

1.359 

a. Dependent Variable : Minat bertransaksi masyarakat non Muslim (Y) 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 
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Berdasarkan data output diatas diketahui bahwa nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10 sementara nilai VIF lebih kecil dari 10,00 sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola 

gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika 

ttik-titik data menyebar diatas atau sekitar angka 0, titik-titik data tidak 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data 

tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian 

menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak 

berpola. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menggunakan metode run test sebagai bagian 

dari statistik non-parametrik dapatdigunakan untuk menguji apakah 

antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak 

terdapat terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual 

adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data 

residual terjadi secara acak (random) atau tidak (sistematis). 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a 

Cases < Test Value 

Cases >= Test Value 

Total Cases 

Number of Runs 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 
 

 

-.02033 

17 

18 

35 

15 

-1.025 

.305 

a. Median 

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 

Hasil run test menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

yaitu (0,305) > 0.05 yang berarti hipotesis non gagal ditolak. Dengan 

demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak 

terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji. 

4. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda di lakukan penelitian untuk 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, 

bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (di naik turunkan) nilainya. Dalam penelitian ini diketahui 

bahwa n = 35 pada tingkat signifikan 5%. Pada tingkat kesalahan 

(𝛼 = 0,05) dengan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai ttabel (34; 
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0,025) sebesar 2,032. Sedangkan thitung dari variabel X1 (Produk), X2 

(Lokasi), X3 (Promosi) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Berganda 

coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

    Produk 

    Lokasi 

Promosi 

3.264 

.179 

-.068 

.226 

1.440 

.072 

.054 

.062 

 

.364 

-.149 

.508 

2.267 

2.493 

-1.250 

3.670 

.030 

.018 

.221 

.001 

a. Dependent Variable : Minat bertransaksi masyarakat non Muslim 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah 

sebagai berikut : Y = 3.264 + 0,179 X1-0,068 X2 +0,226 X3 + e 

Dimana : 

Y = Variabel Minat Masyarakat non Muslim 

X1= Variabel Produk 

X2 = Variabel Lokasi 

X3 = Variabel Promosi 
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Berdasarkan regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

1) Nilai konstanta 3.264 menunjukan besarnya minat masyarakat 

adalah 3.264 jika variabel produk (X1), loksi (X2), promosi (X3) 

adalah 0 (nol). 

2) Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa variabel 

produk (X1), mempunyai arah koefisien regresi positif dengan 

minat masyarakat yaitu b = 0,179 yang berarti bahwa apabila 

produk mengalami peningkatan 1% maka minat masyarakat 

akan meningkat sebesar 17,9% dengan asumsi variabel 

independen yang lain konstan. 

3) Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa variabel 

lokasi (X2) mempunyai arah koefisien regresi negatif dengan 

minat masyarakat yaitu b =  -0,068 yang berarti bahwa apabila 

lokasi mengalami peningkatan 1% maka minat masyarakat akan 

menurun sebesar -6,8% dengan asumsi variabel independen 

yang lain konstan. 

4) Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa variabel 

promosi (X3), mempunyai arah koefisien regresi positif dengan 

minat masyarakat yaitu b = 0,226 yang berarti bahwa apabila 

promosi mengalami peningkatan 1% maka minat masyarakat 

akan meningkat sebesar 22,6% dengan asumsi variabel 

independen yang lain konstan. 
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a. Uji T (Parsial)  

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh variabel independen atau bebas secara individual dalam 

mengukur variasi variabel dependen terkait. Jika nilai t hitung > dari ttabel 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi t 

hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

independen secara individu berpengaruh signifikansi terhadap variabel 

dependen. Pengambilan keputusan thitung = ttabel atau – thitung = -ttabel  jadi 

H0 diterima thitung > ttabel atau –thitung < ttabel jadi H0 ditolak. Dalam 

penelitian ini menggunakan ttabel yang diperoleh dari df = n-1 (35-1 = 

34) dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh ttabel sebesar 1,690 adapun 

hasil uji t adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji t 

coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

    Produk  

    Lokasi 

Promosi  

3.264 

.179 

-.068 

.226 

1.440 

.072 

.054 

.062 

 

.364 

-.149 

.508 

2.267 

2.493 

-1.250 

3.670 

.030 

.018 

.221 

.001 

Dependent Variable :Minat masyrakat bertransaksi pada bank syariah 

     Sumber : Data primer diolah tahun 2017 
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1) Variabel Produk 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung sebesar 2.493 > 

1,690 dengan nilai signifikasi 0,018 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya 

variabel produk (X1) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel minat (Y). 

2) Variabel Lokasi 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung sebesar -1.250 < 

1,690 dengan nilai signifikasi 0,221 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak yang artinya 

variabel lokasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat (Y). 

3) Variabel Promosi 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung sebesar 3.670 > 

1,690 dengan nilai signifikasi 0,001 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima yang artinya 

variabel promosi (X3) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel minat (Y). 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukan bahwa variabel promosi 

memiliki beta yang paling tinggi yaitu sebesar 0,226. Artinya variabel 

Y (Minat nasabah non Muslim) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel 
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X3 (promosi) dibandingkan dengan variabel lainnya. Koefisien yang 

dimiliki oleh variabel X3 memiiki nilai yang paling besar, hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dari 

variabel promosi ini maka semakin tinggi minat masyarakat non 

Muslim.  

b. Uji F (Simultan)  

Uji simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel 

bebas secara bersama terhadap variabel terikat dengan menggunakan 

nilai probabilitas (sig). Kriteria pengujian simultan pada skripsi ini 

yaitu jika Fhitung  <  Ftabel maka tidak ada pengaruh secara simultan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan jika Fhitung  

>  Ftabel maka ada pengaruh secara simultan antara variabel independen 

dengan variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian 

simultan pada skripsi ini menggunakan SPSS for windows. Hasil uji F 

dapat dilihat pada output ANOVA berikut ini. 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji F 

ANOVA 

 

Model  Sum of 

Squares  

Df Mean 

Square  

F Sig  

1   Reqression  

Residual  

Total  

17.327 

13.416 

30.743 

3 

31 

34 

5.776 

.433 

13.345 .000
a 

a. Predictors : (Constant), Produk, Lokasi, Promosi (X) 

b. Dependent Variable : Minat masyarakat non Muslim untuk 

bertransaksi pada bank syariah (Y) 
 

Sumber : Data primer diolahh tahun 2017 

Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai Fhitung adalah 13,345 

sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai df 1 (jumlah variabel) atau 4-1 = 3 

dan df 2 (n-k-1) atau 35-3-1 = 31 dan menghasilkan nilai Ftabel sebesar 

2,91 nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai 

signifikasi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpukan bahwa H0 ditolak 

dan H4 diterima yang berarti produk, lokasi dan promosi secara 

bersamaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap minat 

bertransaksi masyarakat non Muslim. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk 

megukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .751
a 

.564 .521 .658 

a. Predictors : (Constant), Produk, Lokasi, Promosi (X) 

b. Dependent Variable : Minat masyarakat non Muslim untuk 

bertransaksi pada bank syariah (Y) 
 

Sumber : Data primer diolahh tahun 2017 

Berdasarkan hasil uji determinasi yang tampak pada tabel diatas, 

besarnya koefisien determinasi atau adjusted R
2
 adalah 0,521 hal 

tersebut berarti 52,1% variabel minat masyarakat non Muslim dapat 

dijelaskan oleh variabel produk, lokasi dan promosi. Sedangan sisanya 

(100% - 52,1%) adalah 47,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

persamaan tersebut diatas. 

5. Pembahasan 

a. Pengaruh Variabel Produk (X1) Terhadap Minat Bertransaksi 

Masyarakat Non Muslim (Y) Secara Parsial 

Berdasarkan pengujian perbandingan thitung > ttabel yaitu thitung 

(2.493) > ttabel (1,690) maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga 

produk berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi masyarakat 

non Muslim. Dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa 
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secara parsial variabel produk (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat bertransaksi  masyarakat non Muslim (Y). Dalam hal ini 

minat bertransaksi masyarakat non Muslim pada bank syariah 

didasarkan pada faktor produk. 

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Kotler mengenai konsep 

bauran pemasaran (marketing mix) yang salah satunya adalah produk. 

Keunggulan produk bank merupakan salah satu faktor penting agar 

menarik perhatian dan minat masyarakat untuk bertansaksi pada bank 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden tentang 

pernyataan produk-produk yang diberikan BNI Syariah KC Tanjung 

Karang Bandar Lampung sangat beragam dengan presentase 60%. 

Dalam hal ini berarti produk-produk yang ada pada BNI Syariah KC 

Tanjung Karang Bandar Lampung memiliki keunggulan dengan 

beragam produk yang dapat menarik minat masyarakat non Muslim. 

Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil peneltian Evi 

Yupitri dan Raina Linda Sari yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah 

Mandiri di Medan” dengan hasil variabel produk memiliki pengaruh 

yang kuat yaitu 0,529 terhadap nasabah non Muslim untuk menjadi 

nasanah di Bank Syariah Mandiri. 
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b. Pengaruh Variabel Lokasi (X2) Terhadap Minat Bertransaksi 

Masyarakat Non Muslim (Y) Secara Parsial 

Variabel lokasi memiliki nilai thitung (-1.250) < ttabel (1,690) maka 

H0 diterima dan H2 ditolak sehingga variabel lokasi tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi masyarakat non 

Muslim. Pada penelitian ini secara parsial variabel lokasi (X2) tidak 

memberikan pegaruh signifikan terhadap minat bertransaksi masyarakat 

non Muslim. 

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori kotler mengenai 

konsep bauran pemasaran (marketing mix) yang mengatakan lokasi 

merupakan salah satu faktor untuk menarik minat masyarakat menjalin 

hubungan dengan bank. Dalam memilih lokasi diharapkan berada pada 

tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen sehingga mereka tertarik 

untuk melakukan pembelian. Lokasi BNI Syariah KC Tanjung karanag 

Bandar Lampung sudah straregis, hal ini dapat dilihat dari jawaban 

responden tentang pernyataan lokasi bank syariah strategis karena 

berada di pusat pemerintahan sebesar 62,9%. Namun lokasi yang 

strategis ternyata tidak mempengaruhi minat masyarakat non Muslim 

pada penelitian ini untuk bertansaksi di BNI Syariah Bandar Lampung. 

Kemungkinan tidak adanya pengaruh variabel lokasi pada penelitian ini 

terhadap minat bertransaksi masyarakat non Muslim karena bagi 

masyarakat lokasi tidak terlalu menjadi pertimbangan dalam memilih 

bank. 
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Hasil penelitian ini juga tidak selaras dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Fitri Tyas Hapsari dan Irfan Syauqi Beik yang 

berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non 

Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta” 

dengan hasil variabel lokasi memiliki pengaruh yang kuat yaitu 1.450. 

c. Pengaruh Variabel Promosi (X3) Terhadap Minat Bertransaksi 

Masyarakat Non Muslim (Y) Secara Parsial 

Berdasarkan hasil analisis diatas terlihat bahwa variabel promosi 

memiliki nilai thitung (3.670) > ttabel (1,690) maka H0 ditolak dan H3 

diterima sehingga variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat bertransaksi masyarakat non Muslim. Pada penelitian ini 

secara parsial variabel promosi (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat bertransaksi  masyarakat non Muslim (Y). 

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Kotler mengenai 

kegiatan marketing mix yang terakhir yaitu promosi. Salah satu tujuan 

promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk dan 

keunggulan-keunggulannya yang dapat menarik calon nasabah baru. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh BNI Syariah Bandar Lampung 

sudah sangat baik, untuk menarik minat nasabah baru BNI Syariah KC 

Tanjung Karang Bandar Lampung menggunakan berbagai media untuk 

mempromosikan produknya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

responden tentang pernyataan banyaknya media yang digunakan untuk 
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melakukan promosi memudahkan nasabah untuk memahami bank 

syariah dengan presentase 57,1%. Kemudian jawaban lain responden 

mengenai pernyataan tentang bank syariah ditujukan untuk berbagai 

lapisan masyarakat dengan presentase yang sama yaitu 57,1%. Dengan 

demikian menunjukan adanya promosi melalui berbagai media dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai produk 

bank dan keunggulannya, serta mencapai sasaran untuk semua 

golongan dan lapisan masyarakat, baik dalam hal ekonomi maupun 

agama terbukti dengan adanya masyarakat non Muslim yang tertarik 

untuk bertransaksi pada BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung. Hal ini juga diperkuat oleh salah satu staf dan bagian 

customer service BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung 

jika tidak hanya terdapat nasabah Muslim saja tetapi nasabah non 

Muslim cukup banyak yang menggunakan jasa bank tersebut. 

Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Evi 

Yupitri dan Raina Linda Sari yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi non Muslim Menjadi Nasabah Mandiri Syariah” 

dengan hasil variabel promosi memiliki pengaruh yang kuat yaitu 0,730 

terhadap nasabah non Muslim untuk menjadi nasanah di Bank Syariah 

Mandiri. 
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d. Pengaruh Variabel Produk (X1), Lokasi (X2) dan Promsi (X3) 

Terhadap Minat Bertransaksi Masyarakat Non Muslim (Y) 

Simultan 

Pengaruh variabel produk, lokasi dan promosi secara bersama-

sama terhadap minat bertransaksi masyarakat non Muslim pada bank 

syariah berdasarkan pengujian perbandingan Fhitung > Ftabel sebesar 

13,345 > 2,91 artinya ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh 

terhadap minat bertransaksi masyarakat non Muslim pada BNI Syariah 

KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 

Hasil ini selaras dengan teori Kotler yaitu produk, lokasi dan 

promosi merupakan bagian dari konsep bauran pemasaran (marketing 

mix) yang dalam penelitian ini dapat menarik minat masyarakat non 

Muslim terhadap BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengelolaan data dan analisis data dalam penelitan tentang,  

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 

BERTRANSAKSI MASYARAKAT NON MUSLIM DI BANK SYARIAH” 

(Studi pada BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung), dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Variabel produk berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim dengan nilai thitung>ttabel (2.493 > 1,690) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap minat bertransaksi masyarakat non Muslim. 

2. Variabel lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim dengan nilai thitung<ttabel (-1.250 < 1,690) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat bertransaksi masyarakat non Muslim.  

3. Variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim dengan nilai thitung>ttabel (3.670 > 1,690) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap minat bertransaksi masyarakat non Muslim. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka 

diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan BNI Syariah KC 

Tanjung Karang Bandar Lampung sebagai berikut: 

1. Bagi BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung mengingat 

variabel yang paling dominan mempengaruhi minat bertransaksi 

masyarakat non Muslim adalah variabel promosi, hendaknya promosi 

kepada masyarakat harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sebab 

apabila masyarakat non Muslim tidak mendapatkan informasi tentang 

produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank maka masyarakat non Muslim 

tidak tertarik untuk bertransaksi pada bank syariah. Hal ini bisa dilakukan 

dengan terus melakuakan inovasi yang lebih baik lagi terhadap pola 

promosi yang dilakukan sehingga masyarakat lebih tertarik lagi terhadap 

BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung. 

2. Bagi BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung untuk 

memperhatikan lagi lokasi bank tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat masyarakat non Muslim, serta meningkatkan jumlah kantor 

cabang yang mudah ditemui masyarakat baik disekitar kawasan 

perkantoran, pusat perbelanjaan maupun perumahan. Bagaimana pun juga 

dalam industri perbankan ini merupakan salah satu hal yang berkaitan 

dengan pemasaran, sehingga ukuran keberhasilan perbankan tersebut salah 

satunya melalui nasabahnya. 



105 
 

3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai upaya pengembangan manajemen 

perbankan syariah yang lebih baik diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel independen dari penelitian ini yang disinyalir dapat 

mempengaruhi minat bertransaksi masyarakat non Muslim di bank 

syariah. Dengan demikian hasil yang didapat diharapkan lebih 

komprehensif. 
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Lampiran 5 

   

 

 

 

 

DAFTAR 

RESPONDEN 

 

No. Jenis Kelamin Usia Agama Pekerjaan 

1 Wanita 20-30 Tahun Budha Pedagang 

2 Wanita 20-30 Tahun Katolik PNS 

3 Wanita 20-30 Tahun Budha Wiraswasta 

4 Pria 31-40 Tahun Budha Pedagang 

5 Pria 31-40 Tahun Katolik Pedagang 

6 Pria Kurang dari 20 Tahun Katolik Mahasiswa/Pelajar 

7 Wanita 20-30 Tahun Protestan Pedagang 

8 Pria 20-30 Tahun Protestan Mahasiswa/Pelajar 

9 Pria 31-40 Tahun Protestan Wiraswasta 

10 Pria 31-40 Tahun Budha Pedagang 

11 Wanita 31-40 Tahun Katolik Pedagang 

12 Wanita 20-30 Tahun Katolik Wiraswasta 

13 Pria 31-40 Tahun Kong Hu Cu PNS 

14 Wanita 20-30 Tahun Protestan Pedagang 

15 Wanita 20-30 Tahun Katolik Pedagang 

16 Wanita 20-30 Tahun Kong Hu Cu Mahasiswa/Pelajar 

17 Pria 31-40 Tahun Protestan PNS 

18 Pria Lebih dari 40 Tahun Katolik PNS 

19 Wanita Kurang dari 20 Tahun Protestan Mahasiswa/Pelajar 

20 Wanita 20-30 Tahun Protestan Mahasiswa/Pelajar 

21 Wanita 20-30 Tahun Katolik Pedagang 

22 Pria 31-40 Tahun Katolik PNS 

23 Wanita 20-30 Tahun Protestan Pedagang 

24 Pria 31-40 Tahun Katolik Wiraswasta 

25 Wanita 20-30 Tahun Protestan Wiraswasta 

26 Wanita 20-30 Tahun Katolik Pedagang 

27 Wanita 31-40 Tahun Katolik Wiraswasta 

28 Pria Lebih dari 40 Tahun Katolik Pensiun 

29 Pria Lebih dari 40 Tahun Budha Pedagang 

30 Pria 31-40 Tahun Protestan Pedagang 

31 Wanita 20-30 Tahun Protestan Wiraswasta 

32 Pria 31-40 Tahun Protestan Wiraswasta 

33 Wanita 20-30 Tahun Katolik Mahasiswa/Pelajar 

34 Pria 31-40 Tahun Protestan Pedagang 

35 Pria 31-40 Tahun Protestan Pedagang 

 



Lampiran 6 

KUESIONER PENELITIAN 

A. Identitas Pribadi 

1. Jenis kelamin 

a. Pria  b. wanita  

2. Usia 

a. Kurang dari 20 tahun c. 31-40 tahun 

b. 20-30 tahun   d. Lebih dari 40 tahun 

3. Agama  

a. Protestan c.  Budha e. Konghuchu 

b. Katolik d.  Hindu 

4. Pekerjan 

a. PNS   c. Mahasiswa/Pelajar  e. Pedagang 

b. Wiraswasta  d. Pensiunan  

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Mohon baca tiap-tiap pernyataan, kemudian pilih salah satu dari 5 

pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda, dengan 

memberikan tanda ceklis (√) pada: 

SS : Bila anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut 

S   : Bila anda setuju dengan pernyataan tersebut 

N : Bila anda netral dengan pernyataan tersebut 

TS : Bila anda  tidak setuju dengan peryataan tersebut 

STS : Bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut 



1. Variabel Produk 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N TS STS 

X1-1 Produk pada Bank Syariah mudah dipahami      

X1-2 Kualitas produk yang ditawarkan Bank 

Syariah tidak kalah saing dengan bank lain 

     

X1-3 Produk pada Bank Syariah sangat beragam      

X1-4 Produk yang ada pada Bank Syariah sudah 

sesuai dengan keinginan/kebutuhan  anda 

     

 

 

2. Variabel Lokasi 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N TS STS 

X2-1 Lokasi Bank Syariah strategis karena berada 

di pusat pemerintahan 

     

X2-2 Lokasi Bank Syariah terletak di dekat 

kantor lain 

     

X2-3 Lokasi Bank Syariah dekat dengan pusat 

perbelanjaan 

     

X2-4 Lokasi Bank Syariah dekat dengan tempat 

tinggal nasabah 

     

 

3. Variabel Promosi 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N TS STS 

X3-1 Banyaknya media yang digunakan untuk 

melakukan promosi memudahkan Saudara 

untuk memahami Bank Syariah 

     

X3-2 Bank Syariah ditujukan untuk berbagai 

lapisan masyarakat 

     

X3-3 Bank Syariah memberikan insentif sehingga 

menarik minat nasabah 

     

X3-4 Bank Syariah sering memberikan hadiah 

kepada nasabah yang loyal 

     

 

4. Variabel Minat Masyarakat Non Muslim Bertransaksi di Bank Syariah 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N TS STS 

 Y1-1 Dengan memperhatikan variabel promosi, 

lokasi dan produk Saudara berkeinginan 

untuk bertransaksi di Bank Syariah 

     

Y1-2 Saudara akan menyarankan pada orang lain 

untuk bertransaksi di Bank Syariah 

     

 



Lampiran 8 

A. Uji Validitas 

1. Variabel (X1) Produk 

 

2. Variabel (X2) Lokasi 

 

 

 

 

 



3. Variabel (X3) Promosi 

 

4. Variabel Y 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Uji Reliabilitas 

1. Variabel (X1) Produk 

 

 
 

 

 

2. Variabel (X2) Lokasi 

 

 



 

3. Variabel (X3) Promosi 

 

 

 

4. Variabel Y 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas 

 

2. Multikolinieritas 

 

 



 

3. Heteroskedastisitas 

 

4. Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

Uji Regresi Berganda 

 

1. Uji T (Parsial) 

 

2. Uji F (Simultan) 

 

3. Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 

 

                  

 

                  



         

 

 

 

 


