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Abstrak 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank 

Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dipilih nasabah untuk memilih bank syariah. Variabel yang diambil oleh peneliti 

yaitu: Karakteristik Bank Syariah, Produk Pembiayaan Bank Syariah dan 

Pelayanan Frontliner pada Bank Syariah. 

Industri bisnis perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan dan 

kemajuan. Terbukti, hingga saat ini bank syariah jumlahnya lebih banyak dari 

tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

menyebabkan tingginya keinginan masyarakat memilih bank syariah dalam 

melakukan pendanaan maupun pembiayaan, serta faktor lainnya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode survey, 

yakni menggunakan kuesioner.yang diberikan langsung ke nasabah dan via 

google form. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah BNI Syariah 

Kantor Cabang Bekasi. Teknik pengambilan sampel meggunakan sampling kuota, 

dengan jumlah responden 40, serta analisis data dengan Teknik Analisis Regresi 

Linier Berganda dengan bantuan Software SPSS versi 20 for Windows dan 

Microsoft Excel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) variabel karakteristik 

bank syariah dan pelayanan frontliner bank syariah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah. Produk pembiayaan bank syariah tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Namun secara 

simultan (uji f) variabel karakteristikbank syariah, produk pembiayaan serta 

pelayanan frontliner bank syariah mempunyai pengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah. 

Kata kunci: Karakteristik Bank, Produk Pembiayaan, Pelayanan Frontliner, 

Keputusan Nasabah. 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan paska krisis 

ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah tehadap 

tingginya dolar yang membuat beberapa bank konvensional jatuh, sehingga bank 
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syariah dikenal banyak masyarakat karena masih bisa bertahan terhadap krisis 

tersebut. Satu-satunya bank syariah yang masih bisa bertahan menghadapi krisis 

adalah Bank Muamalat Indonesia, yakni bank syariah pertama yang didirikan 

pada tahun 1992. Akibatnya, membuat bank – bank lain tertarik untuk mendirikan 

bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 yang didirikan oleh 

bank BUMN milik pemerintah dan disusul oleh bank syariah lainnya.
1
 

Awal kelahiran bank syariah di Indonesia sendiri menimbulkan keraguan di 

kalangan investor karena memiliki anggapan bahwa sistem perbankan tanpa 

bunga atau bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, tetapi 

setelah berjalan ternyata bank syariah banyak peminatnya.
2
 

Industri bisnis perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan dan 

perkembangan yang pesat. Maraknya perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia menyebabkan tingginya keinginan masyarakat terhadap bank syariah 

dalam melakukan pendanaan maupun pembiayaan. Berdasarkan data pada 

Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2019 oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 

jumlah bank syariah di Indonesia mencapai 198 bank, terdiri dari 14 BUS (Bank 

Umum Syariah), 20 UUS (Unit Usaha Syariah), dan 164 BPRS (Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah). Jumlah total jaringan kantor mencapai 2.746 unit 

tersebar di seluruh Indonesia. Dengan total aset perbankan syariah 499,34 triliun.
3
 

Karakteristik bank syariah menjadi pertimbangan bagi calon nasabah dalam 

menentukan pilihan. Bank syariah memiliki karakter yang membedakan dengan 

bank konvensional, yakni bank syariah beroperasi atas dasar prinsip syariah. Salah 

satunya yaitu tidak menggunakan bunga serta tidak mengikuti kebijakan BI 

1
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016) h.31 

2
 Adil, Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2017) 

h.32 

3
 www.ojk.go.id 

http://www.ojk.go.id/


2 
 

 

 

 

 

rate/suku bunga BI tetapi menggunakan bagi hasil yang dikelola berdasarkan 

usaha yang halal. 

Perbankan syariah bersifat universal
4
 yakni memandang bahwa bank syariah 

berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi 

dan perbedaan agama baik umat yang membahas secara menyeluruh pada sendi 

kehidupan, baik tentang ibadah, syariah maupun akhlak.
5
 Serta melarang adanya 

unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), 

haram dan riba. Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya 

berdasarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktivitasnya menjadi halal. 

Hal ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang yang sama terhadap 

semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. 

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa. Produk bank syariah 

dibagi menjadi dua, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. 

Penghimpunan dana atau funding, seperti: tabungan, giro dan deposito dan 

menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Dilihat dari produk penghimpunan 

dana, bank syariah dan bank konvensional sama, yang membedakan hanya akad 

dan bunga. Produk penyaluran dana (landing) atau yang biasa kita sebut dengan 

pembiayaan memiliki tiga konsep yaitu konsep jual beli, sewa dan bagi hasil. 

Masing-masing memiliki akad yang berbeda, seperti: murabahah, salam, istishna, 

mudharabah dan lainnya. 

Produk penyaluran dana atau pembiayaan pada bank syariah cukup diminati 

oleh masyarakat dikarenakan tidak mengikuti suku bunga BI, sehingga untuk 

pembayaran cicilannya tetap. Berbeda dengan kredit pada bank konvensional. 

Ketika suku bunga BI naik, maka cicilan kreditnya pun ikut naik. Bank syariah 

tidak boleh mengubah kontrak maupun kesepakatan perjanjian yang sudah 

disepakati ketika akad. 

Pelayanan frontliner yang mencakup teller, customer service dan security 

menjadi faktor yang penting dalam menentukan pandangan baik buruknya 

nasabah terhadap suatu bank. Nasabah merupakan faktor utama bagi eksistensi 

suatu bank. Nasabah memiliki alasan untuk menetapkan pilihan menjadi nasabah 

 
4
 Husnul Khatimah, Peraturan Bank Syariah, (Jakarta: Gema Amalia, 2015) h.5 

5
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di bank syariah. Bank syariah memiliki pelayanan yang berbeda dengan bank 

konvensional pada umumnya, maka dari itu bank syariah terpacu untuk 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar mampu bersaing dengan bank 

lainnya. Pelayanan bank pada bagian frontliner harus dikelola dengan baik dan 

professional. Jika nasabah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini 

menunjukkan bahwa nasabah semakin berminat untuk memilih pelayanan di bank 

tersebut. Dengan adanya teknologi dalam dunia perbankan menyebabkan 

persaingan di dunia perbankan semakin kompetitif, untuk itu setiap bank selalu 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabah serta berusaha memenuhi apa 

yang nasabah harapkan dengan cara yang lebih baik. 

Berdasarkan data tahun 2018 bahwa jumlah nasabah bank syariah berada di 

angka 15 juta jiwa sedangkan pada tahun 2019 OJK mencatat jumlah nasabah 

dalam perbankan syariah mencapai 31,89 juta data ini menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan pada jumlah nasabah bank syariah di Indonesia. Sedangkan 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa yang 

mayoritas beragama islam yaitu sebanyak 229,62 juta. Hal ini bisa dilihat dari 

ketertarikan masyarakat terhadap bank syariah yang masih kurang maksimal. Oleh 

karena itu perlu diketahui variabel apa saja yang mempengaruhi keputusan 

nasabah dalam memilih bank syariah. Maka dari itu penulis melakukan penelitian 

yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

NASABAH DALAM MEMILIH BANK SYARIAH” 

A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun perumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perkembangan bank syariah terhadap minat nasabah. 

2. Latar belakang keputusan nasabah memilih bank syariah. 

3. Karakteristik bank syariah mempengaruhi keputusan nasabah. 

4. Konsep produk pembiayaan yang bank syariah. 
 

 

 

B. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah ditemukan lima masalah, yang terkait dengan judul 

peneliti ajukan. Karena terbatasnya waktu, perlu peneliti batasi untuk dapat lebih 

fokus pada variabel karakteristik bank syariah, produk pembiayaan bank syariah, 

dan pelayanan frontliner bank syariah terhadap nasabah di BNI Syariah Kantor 

Cabang Bekasi. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah diatas maka dapat peneliti rumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik bank syariah terhadap keputusan 

nasabah memilih bank syariah? 

2. Bagaimana pengaruh produk pembiayaan terhadap keputusan nasabah 

memilih bank syariah? 

3. Bagaimana pengaruh pelayanan frontliner terhadap keputusan nasabah 

memilih bank syariah? 

 

II. PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel penelitian atau memberikan informasi inti dari kumpulan data seperti 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minumun dan maksimum, dan lain- 

lain. Analisis tersebut diuraikan ke dalam tabel statistik deskriptif sehingga 

dapat menyimpulkan keadaan data secara mudah dan cepat. Hasil tabel statistik 

deskriptif adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.16 Hasil Penelitian Analisis Statistik Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Karakteristik 40 23.00 40.00 33.9250 3.67519 

Produk 40 29.00 40.00 34.3000 3.42839 

Pelayanan 40 29.00 40.00 34.8750 3.54594 

Nasabah 40 27.00 40.00 33.7750 3.73814 

Valid N (listwise) 40     

Sumber:Output SPSS 20 
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Hasil statistik deskriptif dari tabel diatas menunjukan antara lain: 

a. Variabel karakteristik bank syariah (X1) dengan jumlah sampel (n) 

sebanyak 40 memiliki jawaban responden rata-rata (mean) sebesar 

33.920 dengan standar deviasi sebesar 3.67519 

b. Variabel produk pembiayaan bank syariah (X2) dengan jumlah sampel 

(n) sebanyak 40 memiliki jawaban responden rata-rata (mean) sebesar 

34.300 dengan standar deviasi sebesar 3.42839 

c. Variabel pelayanan frontliner (X3) dengan jumlah sampel (n) sebanyak 

40 memiliki jawaban responden rata-rata (mean) sebesar 34.8750 

dengan standar deviasi sebesar 3.54594 

d. Variabel Keputusan Nasabah (Y) dengan jumlah sampel (n) sebanyak 

40 memiliki jawaban responden rata-rata (mean) sebesar 33.7750 

dengan standar deviasi sebesar 3.73814 

2. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi liniear berganda pada dasarnya untuk mengestimasi dan 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai – nilai variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui.
114

Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih antar variabel independen (bebas) 

dan variabel dependen (terikat). 

Tabel 4.17 Hasil Penelitian Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .299 3.478  .086 .932 

 Karakteristik Bank 

Syariah 

 
.620 

 
.142 

 
.610 

 
4.359 

 
.000 

1 Produk Pembiayaan 

Bank Syariah 

 
-.019 

 
.218 

 
-.017 

 
-.085 

 
.932 

 Pelayanan Frontliner 

Bank Syariah 

 
.375 

 
.164 

 
.356 

 
2.287 

 
.028 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

Sumber:Output SPSS 20 
 

114
 Ghozali, 2013 :91 
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Y = a + b1x1 + b2x2+b3x3 +e 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas dapat dijelaskan melalui model 

regresi sebagai berikut: 

Y = 0.299 + 0.620 X1 + (-0.19) X2+ 0.375 X3 + e 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta = 0.299. Artinya jika variabel karakteristik bank syariah, 

produk pembiayaan dan pelayanan frontliner dianggap sama dengan 

nol, maka variabel kepuasan nasabah mempunyai nilai 0.299. 

b. Koefisien karakteristik bank syariah = 0.620. Artinya jika variabel 

karakteristik bank syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan 

sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka variabel dependen 

yaitu keputusan nasabah akan mengalami kenaikan sebesar 0.620. 

c. Koefisien produk pembiayaan bank syariah = -0.19. Artinya jika 

variabel produk pembiayaan bank syariah mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka 

variabel dependen yaitu keputusan nasabah akan mengalami kenaikan 

sebesar -0.19 

d. Koefisien pelayanan frontliner bank syariah = 0.375. Artinya jika 

variabel pelayanan frontliner bank syariah mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka 

variabel dependen yaitu keputusan nasabah akan mengalami kenaikan 

sebesar 0.375. 

3. Analisis Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui pengaruh karakteristik bank (X1), produk (X2), pelayanan 

(X3) dan keputusan nasabah (Y), dilakukan perhitungan statistik dengan 

menggunakan koefisien determinasi (KD).
115

 Koefisien determinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel independen. 

 
 

115
 Ghozali (2013:97) 
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Tabel 4.18 Hasil Penelitian Analisis Koefisien Korelasi 

 

Model Summaryb
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .855a
 .731 .709 2.01711 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Karakteristik, Produk 

b. Dependent Variable: Nasabah 

 

Sumber:Output SPSS 20 

Dari hasil analisis R Square (R
2
) yang diperoleh sebesar 0.731. Hal ini 

menunjukkan karakteristik bank syariah, produk pembiayaan dan pelayanan 

frontliner terjadi hubungan positif dan signifikan, dan dapat dikatakan 

memiliki hubungan yang kuat sebesar 73.1% karena berada di interval 

koefisien 0.60 – 0.799. Sedangkan sisanya 26.9% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

4. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri). Tingkat 

signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Jika nilai sig. < 0.05 atau t hitung > t 

tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y dan jika nilai sig > 0.05 atau 

t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. 

Tabel 4.19 Hasil Penelitian Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa
 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .299 3.478 

 
.086 .932 

 Karakteristik Bank 

Syariah 

 
.620 

 
.142 

 
.610 

 
4.359 

 
.000 

1 Produk Pembiayaan 

Bank Syariah 

 
-.019 

 
.218 

 
-.017 

 
-.085 

 
.932 

 Pelayanan Frontliner 

Bank Syariah 

 
.375 

 
.164 

 
.356 

 
2.287 

 
.028 
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a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

thitung sebesar 4.359 > t tabel 1.68385 dan nilai signifikansi variabel 

karakteristik bank syariah sebesar 0.000 < 0.05 (taraf signifikansi 5%). 

Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel karakteristik 

bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

nasabah. 

b. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

thitung sebesar -0.85 < t tabel 1.68385 dan nilai signifikansi variabel 

produk pembiayaan bank syariah sebesar 0.932 > 0.05 (taraf 

signifikansi 5%). Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel produk pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan nasabah. 

c. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

thitung sebesar 2.287 > t tabel 1.68385 dan nilai signifikansi variabel 

pelayanan frontliner bank syariah sebesar 0.028 < 0.05 (taraf 

signifikansi 5%). Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel pelayanan frontliner bank syariah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah. 

5. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji Simultan (Uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel 

dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai F < 0.05, 

artinya variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen dan sebaliknya. 

Tabel 4.20 Hasil Penelitian Uji Simultan (Uji F) 
ANOVAa

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 398.500 3 132.833 32.647 .000b
 

1 Residual 146.475 36 4.069 

 Total 544.975 39  

a. Dependent Variable: Nasabah 

b. Predictors: (Constant), Pelayanan, Karakteristik, Produk 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 32.647 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Nilai signifikansi F 0.00 < 0.05 dan F 

hitung > F tabel atau 32.647 > 3.26. Artinya bahwa variabel karakteristik bank 

syariah, produk pembiayaan dan pelayanan frontliner bank syariah secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam 

Memilih Bank Syariah. Berikut kesimpulan hasil analisis data tersebut. 

1. Karakteristik bank syariah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 4.359 

terhadap keputusan nasabah. 

2. Produk pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan 

sebesar - 0.85 terhadap keputusan nasabah. 

3. Pelayanan frontliner bank syariah berpengaruh positif dan signifikan 

sebesar 2.287 terhadap keputusan nasabah. 

B. Saran 

1. Bagi BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi, agar meningkatkan pemberian 

informasi dan pelayanan terkait bank syariah, seperti: prinsip bank syariah, 

ciri-ciri, perbedaan bank syariah dan bank konvensinal, jenis produk 

pembiayaan bank syariah, serta pelayanan frontliner bank syariah terhadap 

masyarakat. Karena faktor karakteristik bank syariah merupakan faktor yang 

paling diperhatikan oleh nasabah dalam memilih bank syariah. 

2. Bagi masyarakat, agar mencari informasi terkait produk bank syariah 

sehimgga masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitiaan ini menggunakan variabel atau indikator yang 

berbeda, sehingga mampu menghasilkan temuan yang berbeda dan dapat 

memberikan kontribusi serta mengembangkan perbankan syariah di 



10 

 

 

Indonesia. 
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