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Abstrak  

Minat merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu sebelum perilaku 

tersebut di laksanakan. Adanya minat atau niat untuk melakukan suatu tindakan akan 

menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya akan di lakukan. Kegiatan yang dilakukan inilah 

yang disebut dengan perilaku. Dengan demikian perilaku merupakan minat atau niat yang sudah 

direalisasikan dalam bentuk tingkah laku yang tampak.           Untuk menimbulkan minat dan 

ketertarikan tersebut maka Deposan harus mengetahui apa itu Investasi syariah selain itu juga 

harus mengetahui keuntungan dan risiko dari suatu investasi tersebut. Dengan Investasi dan 

mengetahui keuntungan Serta risiko kita bisa mempelajari berbagai ilmu, seperti cara membaca 

laporan keuangan, bagaimana menganalisa suatu perusahaan yang memiliki prospek yang 

bagus.   

Dalam Islam Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan 

berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang 

lain. salah satu wujud kegiatan ibadah muamalah dan diharapkan memberi suatu solusi bagi 

masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya tanpa mengandung unsur riba dan 

ketidakadilan.    

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis minat deposan 

pada BPRS al Salaam cabang pondok gede, metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer dan data sekunder.   

Hasil dari analisis yang penulis lakukan, bahwa pada BPRS al Salaam cabang pondok gede 

minat deposan/nasabah berinvestasi sangat dipengaruhi oleh faktor keyakinan/religius,lokasi, 

pelayanan, bagihasil, dan kualitas produk dimana bisa dilihat dari peningkatan jumlah 

deposan/nasabah dan peningkatan jumlah dana  Investasi pertahunnya.          
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I. PENDAHULUAN 

 

Perbankan syariah mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, karena sektor ini dapat 

mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan laju pertumbuhan perekonomian negara. Pada 

dasarnya bank itu melaksanakan tugas distribusi, karena ia bertindak sebagai perantara 

peminjam dan pemberi pinjaman dengan menghimpun dana dari para deposan dan 

meminjamkannya kepada unit-unit perekonomian yang kekurangan dana. Salah satu cara 



perbankan syariah dalam mendukung laju pertumbuhan perekonomian adalah dengan 

menghimpun dana masyarakat melalui tabungan. Produk tabungan yang sedang 

dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah tabungan deposito mudharabah. Deposito 

mudharabah memiliki perbedaan yang mendasar dengan deposito konvensional. Deposito  

mudharabah mengikuti prinsip-prinsip mudharabah sebagaimana tertuang dalam ketentuan 

hukum syariah. Majelis ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah 

mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa nomor 03/DSNMUI/IV/2000. 

Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang 

berdasarkan perhitungan bunga Dan Deposito yang dibenarkan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah. Jika diartikan bagi hasil menurut teriminologi asing dikenal dengan profit 

sharing. Secara definisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada 

pegawai dari suatu perusahaan”.2menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan 

dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul 

maal) dan pengelola (mudharib). Bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan 

syariah/perbankan syariah tanpa menggunakan unsur bunga, keuntungan yang diperoleh bank 

syariah yaitu mengelola dana pihak ketiga (DPK). Ada pula nisbah bagi hasil merupakan 

persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul maal dan mudharib yang ditentukan 

berdasarkan antara keduanya. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah 

keuntungan. Besaran nisbah yang digunakan ditentukan berdasarkan  kesepakatan masing-

masing pihak yang berkontrak, Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-

menawar antara shahib maal dengan mudharib. Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang 

penting untuk diterapkan dalam sistem perbankan, karena praktik-praktik ekonomi seperti ini 

sudah lama ada dan berkembang di kalangan masyarakat. UU No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian 

keuntungannya (Nisbah) karena sistem ini dianggap lebih adil dan tidak saling mendzalimi 

antara satu sama lain.  Bagi hasil merupakan suatu sistem yang dianggap penting, sudah lama 

berkembang dan dipraktekkan sejak masa Nabi. Secara rasional bagi hasil merupakan salah 

satu alasan nasabah dalam membuat keputusan untuk menggunakan jasa perbankan karena 

tidak semua nasabah merupakan                                                            

nasabah loyalis yang memutuskan untuk menggunakan produk perbankan syariah berdasarkan 

faktor keyakinan. Adapun beberapa faktor yang menjadi dasar penetapan bagi hasil dalam 

penghimpunan dana perbankan salah satunya dipengaruhi oleh jenis dana. Jenis dana terbagi 

atas tiga produk yaitu tabungan, giro dan deposito. Deposito adalah bentuk simpanan oleh 

nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang 

ditentukan, dalam perjanjian jenis penyimpanan ini kepada penyimpan dana diberikan hak 

untuk memperoleh laba bank sesuai dengan prosentase yang dijanjikan dan dihitung sesuai 

dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank. Deposito merupakan investment 

account atau salah satu instrumen keuangan utama bank islam dalam mengerahkan dana 

masyarakat, investment account tersebut juga di anggap sebagai instrumen keuangan yang 

utama untuk menarik dana pihak ketiga bagi sistem perbankan islam. Oleh karena itu bank 



harus lebih giat untuk mengembangkan kegiatan operasionalnya dalam hal untuk menarik 

minat masyarakat agar dapat menginvestasikan dananya berupa deposito. Dalam 

menginvestasikan dana depositonya pada bank syariah, nasabah memiliki beragam motif dan 

tujuan. Seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan 

pembellian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasikan 

kekayaannya. Dalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, 

karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan 

manfaat bagi orang lain. salah satu wujud kegiatan ibadah muamalah dan diharapkan memberi 

suatu solusi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya tanpa mengandung unsur 

riba dan ketidakadilan4 Dalam praktiknya sistem keuangan islam sudah menyiapkan tempat 

untuk umat dapat berinvestasi dalam bentuk pasar investasi syariah yang                                                                 

dapat memberikan jaminan kehalalannya. Penjaminan tersebut mengacu pada peraturan 

otoritas jasa keuangan. Juga didukung oleh fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 

tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah  Untuk menimbulkan minat 

dan ketertarikan tersebut maka Deposan harus mengetahui apa itu Investasi syariah selain itu 

juga harus mengetahui keuntungan dan risiko dari suatu investasi tersebut. Dengan Investasi 

dan mengetahui keuntungan Serta risiko kita bisa mempelajari berbagai ilmu, seperti cara 

membaca laporan keuangan, bagaimana menganalisa suatu perusahaan yang memiliki prospek 

yang bagus. Selain itu juga kita bisa mendapatkan capital gain (keuntungan dari selisih harga 

jual dan harga beli), kita juga bisa mendapat dividen (pembagian laba perusahaan kepada para 

investor).   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan pengkajian lebih dalam tentang “Analisis Minat Deposan Investasi Di Bank 

Syariah”.   

 

A. Identifikasi Masalah        

Berdasarkan latar belakang diatas, serta keinginan dari penulis untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, maka penulis mengidentifikasi sebagai 

berikut :  

1. Minat Deposan untuk Investasi deposito di BPRS al Salaam    

2. Fungsi bank syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana   

3. Produk deposito menggunakan akad mudharabah   

 

B. Rumusan masalah   

1. Analisis Minat deposan  Investasi pada Bprs Al Salaam  

2. Analisis Penerapan Nisbah deposito pada Bprs Al Salaam    

 

C. Batasan  Masalah        

Agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil 

yang diharapkan, maka penulis perlu membuat batasan. Batasan yang dimaksud adalah 

penulis memfokuskan kepada "Analisis Minat deposan  Investasi di BPRS al Salaam ." 



Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan Identifikasi masalah, maka 

batasan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Minat deposan  Investasi pada BPRS al Salaam  

2. Penerapan Nisbah deposito pada BPRS al Salaam 

 

II. PEMBAHASAN 

 

Minat dapat didefinisaikan secara sederhana yaitu kecendrungan individu untuk 

memusatkan perhatian rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu objek atau 

situasi tertentu. Dalam dirinya memang tertarik untuk menggunakan simpanan deposito 

mudharabah. Hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor penyebab Deposan berminat 

terhadap simpanan deposito mudharabah. a. Dorongan dari dalam individu, yaitu dorongan 

dari individu itu sendiri,sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas simpanan 

deposito mudharabah dikarenakan dari masyarakat paham dengan produk deposito. b. 

Faktor emosional yaitu minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Karena faktor 

emosi selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan minatnya, kesuksesan 

seseorang pada suatu aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas.45 

Masyarakat menginginkan suatu produk simpanan yang sistem penabungnya tidak 

menyulitkan bagi mereka dan keuntungan (nisbah) bagi hasil sesuai dengan kesepakatan 

bersama.   

Jenis-jenis Minat Minat seseorang terhadap sesuatu dapat diekspresikan melalui kegiatan 

atau aktivitas yang berkaitan dengan minatnya. Sehingga untuk mengetahui indikator minat 

dapat dilihat dengan cara menganalisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu atau 

objek yang disenanginya, karena minat merupakan motif yang dipelajari yang mendorong 

individu untuk aktif dalam kegiatan tertentu. Banyak ahli yang mengemukakan mengenai 

jenis minat. Diantaranya carl safran mengklasifikasikan minat-minat menjadi empat jenis 

yaitu:   

1. Expressed interest, yaitu minat yang diekspresikan melalui verbal yang   menunjukkan 

apakah seseorang itu menyukai atau tidak menyukai suatu objek.   

2. Manifest interest, yaitu minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu 

kegiatan tertentu.  

3. Tasted interest, yaitu minat yang disimpulkan dari tes pengetahuan atau keterampilan 

dalam suatu kegiatan.  



4. Inventoried interest, yaitu minat yang diungkapkan melalui inventori minat atau daftar 

aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan. 

  Sedangkan Moh.Surya mengenai jenis minat, menurutnya minat dapat dikelompokkan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

 1. Minat volunter yaitu minat yang timbul dari dalam diri tanpa ada pengaruh  luar.  

2. Minat involunter yaitu minat yang ada dalam diri dengan pengaruh situasi yang 

diciptakan oleh seseorang. 

 3. Minat non volunter yaitu minat yang ditimbulkan dari dalam diri secara dipaksa atau 

dihapuskan.   

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa adanya 

minat pada seseorang dapat dilihat dari beberapa jenis yaitu adanya perasaan senang, 

pernyataan lebih menyukai daripada yang lain. Adanya rasa ketertarikan, adanya 

peningkatan perhatian, adanya pemusatan perhatian, adanya aktivitas serta keterlibatan 

serta aktif pada kegiatan tersebut yang merupakan akibat dari rasa senang dan perhatian.    

 

Aspek-aspek Minat Minat merupakan suatu kecendrungan individu untuk memusatkan 

perhatian rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu objek atau situasi tertentu. 

Pintrich schunk menyebutkan aspek-aspek minat adalah sebagai berikut : a. Sikap umum 

terhadap aktivitas (general attitude toward the activity), sikap umum disini maksudnya 

adalah sikap yang dimiliki olehindividu, yaitu perasaan suka atau tidak suka terhadap 

aktivitas. b. Pilihan spesifik untuk menyukai aktivitas (spesific preference for or liking the 

activity), individu akna memusatkan pilihannya untuk menyukai aktivitas tersebut. c. 

Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu perasaan seng individu 

terhadap gejala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitasnya. d.  Aktivitas tersebut 

mempunyai arti penting bagi individu (personel importance or significance of the activity 

to the individual), individu merasa bahwa aktivitas yang dilakukannya sangat berarti. e. 

Adanya minat intrinsik dalam isi aktivitas (personel importance or significance of the 

activity to the individual), dalam aktiviatas tersebut terdapat perasaan yang menyenangkan. 

f.  Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choice of or participation in the activity), 

individu akan berpartisipasi dalam aktivitas itu karena menyukainya.  

 



Terbentuknya Minat Minat dibentuk melalui perhatian dan belajar, Apabila seseorang 

memperhatikan suatu ha atau objek secara teliti, sukarela dan cendrung untuk 

mengingatnya karena kesukaannya, maka apa yang diingatnya tersebut merupakan 

petunjuk dari munculnya minat     

Minat bersifat pribadi atau berkaitan dengan perbedaan individual dan berkembang sejak 

awal kanak-kanak. Surya brata membedakan minat menjadi dua yaitu :  

1. Minat instrinsik, yaitu kecendrungan seseorang yang berhubungan dengan aktivitas itu 

sendiri 

2. Minat ekstrinsik, yaitu kecendrungan seseorang untuk memilih suatu aktivitas 

berdasarkan pengaruh orang lain atau tujuan harapan orang lain. Sehingga dengan 

demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa terbentuknya minat dapat ditandai dengan : 

a. Kecendrungan untuk memikirkan objek yang diminati  

b.  Keinginan untuk memperhatikan objek yang diminati c.  Rasa senang terhadap objek 

yang diminati   

 

III. KESIMPULAN 

Bahwa Minat deposan/nasabah Investasi di BPRS al Salaam dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu keyakinan/religius, BPRS anggota LPS, predikat rating, pelayanan, lokasi, 

bagihasil dan kualitas produk. Yang dibuktikan dengan adanya peningkatan penambahan 

Investasi pertahunnya. Jumlah nasabah bisa dilihat pada periode 2017-2019, pada tahun 

2017 Jumlah nasabah sebesar 1416 orang, tahun 2018 Jumlah nasabah sebesar 1563 orang 

dan tahun 2019 sebesar 1798 orang, sehingga ada peningkatan setiap tahunnya.      Dengan 

menjaga silahraturahim kepada  nasabah, serta bersikap ramah dan sopan, empati dan 

simpati, pelayan terbaik dan tercepat, melakukan edukasi tentang Perbankan Syariah agar 

masyarakat umum bisa mengenal Bank Syariah terlebih lagi mengenal BPRS al Salaam.   

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah di uraikan  

sebelumnya, saran dari peniliti adalah sebagai berikut:  

1. BPRS al Salam harus mempertahankan progres yang bagus yang sudah ada dan lebih 

giat melakukan ekspansi bisnis dan membuat strategi pengelolaan dana pihak ketiga, demi 

mendapatkan keuntungan yang tentunya tanpa melanggar jalur kesyariahannya. Sehingga 



banyak pihak yang tertarik untuk menginvestasikan dananya maupun untuk menggunakan 

fasilitas pembiayaan di bank tersebut. 

 2. BPRS al Salam harus lebih bekerja keras agar dapat mencapai target atau nilai yang 

menjadi standar dalam operasionalnya.  

 3. BPRS al salaam telah melakukan fungsinya sebagai Bank. bisa dilihat dari progress 

perusahaan serta peningkatan Jumlah deposan dan peningkatan Jumlah dana tabungan 

Investasi per tahunnya.   
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