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ABSTRAK 
 

PREFERENSI PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI 
SURABAYA 

(Studi Kasus Bank BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi pada pembiayaan 
perbankan syariah, yaitu dengan menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan 
nasabah terjadi setelah adanya proses informasi yang masuk, perbandingan 
pelayanan, dan keyakinan atas Lembaga Perbankan syariah Surabaya terutama 
pada Bank BNI Syariah KCP Rajawali Surabaya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif dengan strategi penelitian menggunakan studi kasus guna mendapatkan 
esensi penelitian dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan 
observasi wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Tehnik 
analisis data menggunakan analisis data perjodohan pola. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan preferensi pembiayaan pada 
perbankkan syariah yang ada di BNI Syaraiah KCP Rajawali Surabaya dapat 
dilihat dari, 1. Prosesnya mudah dan cepat, hal ini karena skema dari pembiayaan 
yang sederhana, 2. Saling menguntungkan, manfaat yang diterima Bank Syariah 
dan Nasabah tidak sama dengan resiko yang diterima oleh nasabah dan Bank 
Syariah, resiko dari pembiayaan murabahah ini lebih kecil daripada pembiayaan 
mudharabah, 3. Pegawai BNI Syariah dalam pelayanan kompeten, tanggap 
terhadap kesulitan nasabah dengan penjelasan yang cukup baik dan mudah 
dimengerti. Namun hal yang mendasar dalam pemilihan pembiayaan bukan 
karena bank syariah tersebut lembaga keuangan Islam yang agama sebagai acuan 
untuk memperoleh maslahah di dunia maupun di akherat. Nasabah masih menilai 
bank syariah merupakan pembiayaan yang sama dengan konvensional namun 
pelayanannya dan prosedur atau proses pengajuan pembiayaannya lebih mudah 
dan cepat daripada bank konvensional untuk saat ini 

 
Kata Kunci : Preferensi, Nasabah, Pembiayaan, Bank Syariah 
 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PREFERENSI PEMBIAYAAN PADA ... DHANY NIRMALA PUTRI


	1. HALAMAN JUDUL LUAR
	2. HALAMAN JUDUL DALAM
	3. SYARAT GELAR
	4. HALAMAN PENGESAHAN
	5. PENETAPAN PENGUJI TESIS
	6. LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
	7. UCAPAN TERIMA KASIH
	8. RINGKASAN
	9. SUMMARY
	10. ABSTRAK
	11. ABSTRACT
	12. الملخص
	13. PEDOMAN TRANSLITRASI
	14. DAFTAR ISI
	15. DAFTAR TABEL
	16. DAFTAR GAMBAR
	17. BAB I
	18. BAB II
	19. BAB III
	20. BAB IV
	21. BAB V
	22. BAB VI
	23. BAB VII
	24. DAFTAR PUSTAKA
	25. LAMPIRAN



