
 

 

 

 

Abstraksi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor – 

faktor yang menjadi pertimbangan keputusan untuk menyimpan dana dalam 

bentuk giro di bank syariah. Faktor – faktor yang diduga dipertimbangkan untuk 

yaitu sistem dan prosedur, kenyamanan pelayanan, lokasi bank, prinsip bank 

syariah al wadiah dan fasilitas yang dimiliki bank. Selain hal itu ada faktor lain 

yang diduga mempunyai hubungan dengan keputusan dan minat menyimpan dana 

dalam bentuk giro di bank syariah yaitu pendapatan dan usia. Penelitian ini juga 

meneliti bagaimana pendapat nasabah bank syariah mengenai adanya unsur riba 

dalam bunga bank. Responden pada penelitian ini adalah nasabah Bank Rakyat 

Indonesia Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah uji 

chi square dengan menentukan terlebih dahulu tingkat signifikan yang digunakan. 

Uji chi square dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu uji kelayakan 

(goodness of fit) dan uji test of independency. Hasil dari kedua uji tersebut 

dipergunakan untuk menarik kesimpulan, menerima atau menolak hipotesis yang 

diajukan.  

Dari hasil survei dan hasil uji  yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa faktor yang menjadi pertimbangan keputusan simpanan dana bentuk giro di 

bank syariah adalah faktor kenyamanan pelayanan, lokasi bank dan fasilitas bank. 

Sedangkan faktor system dan prosedur dan prinsip al wadiah bukan menjadi 

faktor yang menjadi pertimbangan. Dari hasil survei mengenai pendapat nasabah 

sebagian besar nasabah sudah berpendapat bahwa bunga bank merupakan riba. 

Akan tetapi pengetahuan mereka mengenai bunga bank termasuk riba masih 

diragukan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah. Sebagian 

besar nasabah di BRI Syariah Kabupaten Gresik belum paham mengapa bunga 

bank termasuk riba. Mereka hanya sekedar tahu dan pernah mendengar bahwa 

bunga bank itu memang riba. 

 Alasan utama mereka menyimpan dana (dalam bentuk giro) di bank 

syariah semata – mata didorong oleh faktor – faktor yang tersebut di atas. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa larangan bunga bukan alasan utama nasabah 

memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah dalam 

memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor - faktor 

yang bersifat rasional seperti kualitas pelayanan, lokasi bank, dan  fasilitas yang 

dimiliki bank. Masih minimnya pengetahuan masyarakat  mengenai produk dan 

jasa perbankan syariah menjadi salah satu kendala pengembangan produk syariah. 

Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mengenalkan produk dan jasa  dalam 

rangka mengembangkan usaha perbankan dengan sistem syariah. 

Kata kunci : Bank Syariah, Chi Square, Goodness of Fit, Test of Independency 
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