
Abstraksi 
 
 

 Perkembangan bank syariah di Indonesia dinilai lambat, bank syariah tidak 
berhasil mencapai target 5% dari seluruh pangsa pasar perbankan nasional di tahun 
2008 ini (Wiyoto: 2008). Padahal Indonesia khususnya Jawa Timur merupakan 
daerah yang memiliki potensi besar dalam menarik nasabah bank syariah sebab 
masyarakat Jawa Timur terkenal religius. Begitu juga dengan masyarakat Pamekasan 
Madura, dimana di Kabupaten Pamekasan ini telah diberlakukan peraturan derah 
tentang pemberlakuan syariat Islam, namun hal ini juga tidak mampu membuat bank 
syariah berkembang, padahal dari penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa 
alasan tertinggi masyarakat memilih bank syariah adalah karena faktor agama. Untuk 
itulah perlu dilakukan evaluasi terhadap performa bank syariah. 
 Salah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah 
faktor-faktor apa yang menjadi alasan masyarakat tidak memilih bank syariah. 
Perusahaan harus mengetahui apa alasan masyarakat tidak memilih bank syariah, agar 
bank syariah dapat melakukan evaluasi terhadap strateginya, terutama yang mengacu 
pada sisi rangsangan pemasaran/bauran pemasaran bank syariah (produk, harga, 
promosi, tempat/saluran distribusi), sebab dari sisi perusahaan rangsangan pemasaran 
menunjukkan usaha perusahaan untuk menampilkan produknya dipasar, sedangkan 
dari sisi konsumen rangsangan pemasaran merupakan aspek fundamental yang 
menjadi pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan. 
 Penelitian ini mengunakan teknik analisis faktor, yaitu dengan menggunakan 
metode principle component analysis, karena dengan teknik analisis ini akan dapat 
menghasilkan jumlah faktor yang paling minimum dengan jumlah varian maksimum. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 orang masyarakat Kabupaten 
Pamekasan Madura yang tidak memilih bank syariah. Dan hasil yang didapatkan 
dalam penelitian ini, ada 9 faktor yang menjadi alasan masyarakat tidak memilih bank 
syariah dengan tinjauan pada aspek bauran pemasaran, yaitu Bank syariah tidak bisa 
memberikan manfaat personal dan sifat produk bank syariah dinilai biasa-biasa saja, 
Keterbatasan jaringan/akses bank, Karakteristik produk tidak menarik, Keterbatasan 
pengetahuan tentang bank syariah,Terlalu jauhnya jarak bank dengan nasabah, 
Tingginya setoran awal dan kurangnya pemahaman tentang sistem bagi hasil, 
Tingginya biaya administrasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat pada bank 
syariah, Kurangnya kegiatan promosi dan lemahnya hubungan bank syariah dengan 
masyarakat, Karakteristik sistem bagi hasil tidak menarik. 
 
Kata kunci : Bank syariah, bauran pemasaran, tidak memilih, agamis. 
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