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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah memberikan 

bimbingan tentang perilaku bisnis. Bimbingan tersebut tersusun di dalam 

Alquran dan hadis yang merupakan sumber ajaran Islam. Pedoman yang 

tertuang di dalam Alquran dan hadis tidak jadi hanya petunjuk tentang 

menilai perilaku bisnis, tetapi juga untuk semua aktivitas muamalah 

manusia. (Rustam, 2013, hlm. 1) 

Salah satu aktivitas muamalah di dunia modern adalah aktivitas 

perbankan syariah yaitu kegiatan-kegiatan perbankan yang dilandasi oleh 

prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariat Islam merupakan hal 

utama yang harus dipenuhi dalam transaksi perbankan syariah. Perbankan 

syariah harus memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, yaitu prinsip 

keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universitas serta tidak 

mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram 

lainnya.  (Rustam, 2013, hlm. 3) 

According to RI law Number 10 of 1998 concerning banking referred to 

as a bank is "a business entity that collects funds from the public in the 

form of deposits and distributes to the public in the form of credit and or 

other forms in order to improve the lives of many people" 

.(kasmir,2013,hlm. 24) Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bank 
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merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.Dengan 

demikian, mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga 

dalam memberikan jasa kepada nasabah. Jasa bank yang diberikan 

disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam.Undang-

Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbakan syariah, mengatur 

tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi ekonomi 

dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan 

dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang 

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. (OJK, 2008) 

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif 

baru, yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia 

merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk 

mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank 

Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 

tahun 1980. 

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim 

perbankan MUI, yaitu pembentukan PT Bank Mualamat Indonesia (BMI) 

yang akte pendirianya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kehadiran Bank Syariah di Indonesia cukup 
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menggembirakan. Di samping BMI, saat ini telah cukup banyak bank 

syariah yang didirikan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Bank-bank 

konvensional juga membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) atau Layanan 

Syariah (LS). 

Salah satu bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) adalah 

Bank Kalsel. Unit usaha ini sering pula dikenal dengan nama Bank Kalsel 

Syariah. Bank Kalsel Syariah didirikan oleh PT. Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Agustus 2004 dengan tujuan 

untuk memenuhi permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara 

syariah. Bank Kalsel Syariah saat ini sudah semakin dekat dengan 

masyarakat di Kalimantan Selatan,memiliki dua buah Kantor Cabang di 

Banjarmasin dan Kandangan, dua buah Kantor Cabang Pembantu Syariah 

di Batulicindan Q-Mall Banjarbaru, tujuh buah Kedai syariah di 

Kayutangi, Gatot Subroto, Martapura, Pelaihari, Barabai, Amuntai dan 

Paringin, tiga buah Kantor Kas Syariah di Sabilal Muhtadin, Pasar Kalindo 

, dan Uniska, enam buah Payment Point di STIA Bina Banua, STIH Sultan 

Adam, Ukhuwah, UNISKA Banjarbaru, STAI Rakha Amuntai dan UIN 

Antasari, lima belas buah mesin ATM, empat puluh delapan Layanan 

Syariah yang berada di outlet-outlet Bank Kalsel Konvensional dari mulai 

Kantor Cabang hingga Unit yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan, 

dan satu kantor fungsional syariah di Jakarta. 

Bank Kalsel Syariah Kedai Amuntai berada di bawah oleh KCS 

Kandangan,didirikan pada 21 September 2010 dan sekarang Bank ini 
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bertempat di Jl. A. Yani. RT.01 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai 

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bank Kalsel Syariah memiliki 

produk yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu Tabungan iB Al-Barakah, 

Tabungan IB Pelajar, Tabungan IB Haji Ar-Rahman, Gadai Emas IB Ar-

Rahman, dan lain-lain. 

Berdasarkan pengamatan sementara, kota Amuntai adalah kota yang 

berada di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan penduduknya adalah 

mayoritas agama Islam. Dalam setiap tahunnya semua umat Islam pasti 

melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, Mekkah, begitupula dengan 

masyarakat kota Amuntai. Sebelum bisa melaksanakan ibadah haji ke 

tanah suci, tentu saja memerlukan dana yang besar untuk bisa berangkat    

menuju kota Mekkah dan menunaikan ibadah haji disana.  

Kota Amuntai memiliki beberapa bank yang menyediakan produk 

himpunan dana ibadah haji baik itu bank pemerintah maupun bank swasta 

yaitu, Bank Kalsel Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. 

Ketiga bank syariah tersebut memiliki Biaya Perjalanan Ibadah Haji 

(BPIH) yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.                          

Biaya BPIH pada bank syariah pasti memiliki penawaran produk 

tabugan haji yang berbeda-beda. Seperti, bank akan melakukan promosi 

untuk menarik calon jamaah haji agar bisa mendapatkan kepuasaan dalam 

menabung di tabungan haji di salah satu bank syariah. Kemudian, selain 

melakukan promosi, ada juga pelayanan, fasilitas dan kemudahan apa saja 
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yang bisa di dapatkan dalam menabung di tabungan haji bank syariah 

tersebut. 

Hal tersebut, menarik perhatian penulis dalam melihat masyarakat kota 

Amuntai bahwa masyarakat kota Amuntai ini adalah masyarakat 

Kalimantan Selatan dan tentunya Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 

bank daerahnya yaitu Bank Kalsel. Dengan adanya Bank Kalsel Syariah 

dapat membantu masyarakat Kalimantan Selatan terutama dalam tabungan 

haji, tentunya penawaran produk tabungan haji tidak hanya ada di Bank 

Kalsel Syariah saja, tetapi juga ada di bank lain. Keberadaan bank lain 

pasti menjadi daya saing dalam melakukan penawaran produk tabungan 

haji bagi Bank Kalsel Syariah. Beberapa faktor lain juga dapat 

mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank mana yang menurut 

mereka yang sesuai untuk menyetorkan uang untuk BPIH. Berhubung 

penulis juga pernah melaksanakan magang di Bank Kalsel Syariah Kedai 

Amuntai HSU, jadi penulis dapat melihat langsung dari keadaan saat itu 

bahwa produk tabungan haji dari Bank Kalsel Syariah dilihat tidak terlalu 

banyak mendapatkan nasabah Tabungan Haji. 

Kenyataan ini  menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Kurang 

Berminat Menggunakan Produk Tabungan Haji IB Ar-Rahman Bank 

Kalsel Syariah Kedai Amuntai HSU, mengingat beberapa hal sebagai 

berikut : 
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1. Mayoritas masyarakat Hulu Sungai Utara (HSU) adalah penganut 

ajaran Islam yang taat. 

2. Bank Kalsel Syariah adalah Bank milik pemerintah daerah se-Kalsel 

termasuk Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara (HSU). 

3. Pelayanan Bank Kalsel Syariah Kedai Amuntai cukup baik. 

4. Letak kantor Bank Kalsel Syariah Kedai Amuntai cukup strategis, 

yaitu di Jl.A.Yani RT.01 Kelurahan Antasari Kecamatan Amutai 

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian latar belakang  diatas, masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut: 

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi masyarakat kurang berminat 

menggunakan Produk tabungan Haji IB Ar-Rahman Bank Kalsel Syariah 

(Kedai Amuntai HSU)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

masyarakat kurang berminat menggunakan Produk tabungan Haji IB Ar-

Rahman Bank Kalsel Syariah (Kedai Amuntai HSU). 

D. Manfaat Penelitian 

  Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh beberapa 

manfaat, yaitu dalam : 
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1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian 

mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang 

yang berbeda. 

2. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang Perbankan Syariah. 

3. Kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan 

UIN Antasari dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-

pihak lain yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini. 

E. Definsi Operasional 

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang 

permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan 

penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi kata-kata tersebut, 

menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 

1. Faktor adalah hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan 

mempengaruhi terjadinya sesuatu. Adapun faktor yang penulis 

maksud adalah kurangnya minat masyarakat terhadap produk 

tabungan haji di Bank Kalsel Syariah Amuntai 

2. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu 

tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. Adapun faktor 

yang penulis maksud adalah kurangnya minat masyarakat terhadap 

produk tabungan haji di Bank Kalsel Syariah Amuntai 
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3. Berminat adalah mempunyai (menaruh) minat; cenderung hati kepada; 

ingin (akan). Adapun faktor yang penulis maksud adalah kurangnya 

minat masyarakat terhadap produk tabungan haji di Bank Kalsel 

Syariah Amuntai 

4. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya 

atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari 

proses produksi itu. Adapun faktor yang penulis maksud adalah 

kurangnya minat masyarakat terhadap produk tabungan haji di Bank 

Kalsel Syariah Amuntai 

5. Tabungan adalah tempat menabungkan uang; celengan , uang 

tabungan; uang simpanan. Adapun faktor yang penulis maksud adalah 

kurangnya minat masyarakat terhadap produk tabungan haji di Bank 

Kalsel Syariah Amuntai 

6. Haji rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan 

oleh orang Islam yang mampu dengan berziarah ke Kakbah pada 

bulan Haji (Zulhijah) dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, 

tawaf, sai, dan wukuf di Padang Arafah. (KBBI onine, 2012-2019) 

Bedasarkan istilah diatas, dalam judul penelitian “Faktor-Faktor 

Yang Memengaruhi Masyarakat Kurang Berminat Menggunakan 

Produk Tabungan Haji IB Ar-Rahman Bank Kalsel Syariah (Kedai 

Amuntai HSU)”, maksudnya adalah keadaan yang memengaruhi 

masyarakat Kota Amuntai terhadap produk tabungan haji yang ditawarkan 

untuk tempat penyimpanan uang ibadah haji. 
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F. Penelitian Terdahulu 

1) Nazarudin Arif, “Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin 

Terhadap Produk Tabungan Haji”. Skiripsi mahasiswa jurusan 

Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2013 M, berisi tentang 

minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk 

tabungan haji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik 

pengelohan data, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis 

deskriptif kualitatif dan dikaji dengan konsep ekonomi Islam. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai minat nasabah 

Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk tabungan haji, selain 

itu untuk mengetahui kesesuaian produk tabungan haji yang yang ada 

pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap fatwa DSN. Penelitian 

ini memiliki 30 orang informan terbagi dari segi usia, jenis kelamin, 

dan pekerjaan. (Arif, 2013)
 

2) Penelitian yang dilakukan
 
oleh saudara Herlina (0501156837) yang 

berjudul: Minat nasabah terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. 

Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin. Jenis penelitiannya penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya 

adalah minat nasabah sudah mengetahui tentang produk tersebut, minat 

nasabah terhadap produk murabahah dipengaruhi oleh pengetahuan 

informan terhadap produk tersebut.
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3) Penelitian yang dilakukan oleh saudara Jumiati  (1001160220) yang 

berjudul Minat mahasiswa dan dosen fakultas syariah dan ekonomi 

islam terhadap pendirian galeri investasi bursa efek indonesia (BEI) Di 

IAIN Antasari Banjarmasin. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu 

bahwa minat mahasiswa dan dosen fakultas syariah dan ekonomo islam 

terhadap pendirian galeri investasi bursa efek indonesia (BEI) yaitu 

tinggi. 
 

Skripsi di atas, perbedaanya dengan skripsi penulis yaitu dari judul 

peneletian skripsi dari Herlina adalah Minat nasabah terhadap pembiayaan 

Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin.,skripsi dari 

Jumiati adalah Minat mahasiswa dan dosen fakultas syariah dan ekonomi islam 

terhadap pendirian galeri investasi bursa efek indonesia (BEI) Di IAIN Antasari 

Banjarmasin.  dan Nazarudin Arif adalah Minat nasabah Bank Kalsel 

Syariah Banjarmasin terhadap produk tabungan haji sedangkan dalam 

skripsi penulis adalah faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat kurang 

berminat menggunakan produk tabungan haji di Bank Kalsel Syariah 

Amuntai. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah sama-

sama meneliti produk yang ada di bank tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang diambil  dari 

referensi-referensi, baik buku, internet, data atau dokumen dan hasil 

wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di kota Amuntai 

kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional untuk 

mempermudah gambaran yang  jelas dan kongkrit tentang permasalahan 

yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan 

makna yang ditimbulkannya,  penelitian terdahulu, dan sistematika 

penulisan gunanya memudahkan dalam membuat proposal ini. 

Bab II kajian teori tentang pengertian bank syariah, produk bank 

syariah, tujuan, fungsi dari bank syariah, dan pada bab ini peneliti 

mengambil lebih dari satu teori yang mendukung dari buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

Bab III metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi, 

pendekatan, subjek dan objek, informan, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi 

data yang menguraikan tentang gambaran umum tentang masyarakat Kota 

Amuntai, identitas informan dan gambaran tentang minat masyarakat kota 

Amuntai dalam menabung tabungan haji di kedai bank kalsel syariah dan 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi masyarakat untuk 

menabung di tabungan haji bank syariah. 

Bab V penutup pada bagian ini adalah bagian terakhir yang berisikan 

simpulan dan saran-saran disusun secara singkat dan jelas dan memuat 

tentang hal-hal yang dihasilkan dalam hasil penelitian.
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