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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan saat ini sudah menjadi tolak ukur eksistensi ekonomi 

syariah. Dimana bank muamalat merupakan perbankan syariah pertama yang berdiri 

ketika menjamurnya bank konvensional ditengah masyarakat waktu itu. Namun di tahun 

1998 terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan ekonomi di Indonesia mengalami 

penurunan, dan bank konvensional tidak mampu bertahan karena sistem bunga yang 

dijalankannya. Sedangkan bank syariah masih bisa menunjukkan eksistensinya dan bisa 

bertahan.  

 

Gambar 1.1 

 Market Share Perbankan Syariah Indonesia 2013 – 2020 

Sumber: (www.ojk.go.id, Snapshot Perbankan Syariah, 2020) 

Berdasarkan data empiris di atas, pertumbuhan market share dari 2013 – 2020 

market share perbankan syariah dapat dikatakan cukup meningkat. Meskipun terjadi 

penurunan di tahun 2015, namun ditahun berikutnya mengalami kenaikan. Padahal jika 

dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia di tahun 2020  mereka sudah 

memiliki 29% market share perbankan syariah, dengan jumlah penduduk muslim yang 

lebih sedikit daripada Indonesia  
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Gambar 1.2 

 Market Share Perbankan Syariah  

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah OJK 2020 

Berdasarkan data di atas, di tahun 2020 bank syariah masih kalah saing dengan 

bank konvensional, karena market share bank syariah masih diangka 6,51% dari seluruh 

market share bank konvensional. market share perbankan syariah terdiri dari bank umum 

syariah sebesar 65,21%, Unit Usaha Syariah sebesar 32,33% dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah sebesar 2,46%. Sedangkan mayoritas penduduk di Indonesia merupakan 

muslim,  dimana dari 180 juta penduduk muslim Indonesia, hanya 30,27 juta yang 

menjadi nasabah bank syariah di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut bahwa 

mayoritas penduduk muslim Indonesia masih menggunakan bank konvensional dan 

belum banyak yang menggunakan jasa perbankan syariah.  

Padahal menurut Fatwa MUI No.1 tahun 2004 mengenai praktik bunga hukumnya 

itu haram, baik dilakukan oleh pasar modal, asuransi, bank, pegadaian, maupun lembaga 

keuangan lainnya. Dengan adanya pengharaman tersebut, disebutkan juga dalam Al-

Qur’an dan Hadist, seharusnya menjadi daya tarik penduduk muslim Indonesia dalam 

menumbuhkan minat menjadi nasabah perbankan syariah. Namun, tampaknya minat 

penduduk muslim Indonesia terhadap kehadiran bank syariah masih kurang tercermin jika 

dilihat dari jumlah market share saat ini, yang masih kalah jauh dengan bank 

konvensional. 

Selain itu, kantor bank syariah lebih sedikit dibandingkan bank konvensioal. Pada 

tahun 2020 sebaran kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 

sebanyak 2308. Dimana sebanyak 640 Kantor Pusat Operasional (KPO), dan terdapat 
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1.410 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 258 Kantor Kas (KK). (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2020). Keberadaan bank syariah ini kebanyakan hanya ditempatkan di 

beberapa kota untuk mewakili. Khususnya di Majalengka bank syariah masih sedikit, 

sedangkan di desa-desa tidak ditemukan bank syariah, bahkan di setiap kecamatan pun 

tidak ada. Oleh sebab itu, masyarakat belum menggunakan bank syariah karena akses 

untuk bertransaksi dengan bank syariah masih sulit.  

Adapun salah satu faktor lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia 

yaitu minimnya pengetahuan serta pemahaman literasi keuangan. Hal tersebut dapat 

berdampak pada kurangnya minat menabung di bank syariah. Sesuai dengan Abdul 

Rasyid salah seorang DPS di bank syariah dalam Irnawati, bahwa minat masyarakat 

menabung di bank syariah masih kurang (Indi, 2019). Literasi keuangan sendiri yaitu 

suatu rangkaian proses untuk meningkatkan pengetahuan (knowlegde), keyakinan 

(competence), keterampilan (skill), sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

dalam mengambil keputusan agar mencapai kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 

2017). 

 

Gambar 1.3 

Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan 

(Sumber: www.ojk.go.id, 2020) 

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang 

sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa di tahun 2019 

nilai indeks literasi keuangan sebesar 38,03% sedangkan inklusi keuangan mencapai 

76,19%. Dibandingkan dengan survei yang telah dilakukan sebelumnya di tahun 2016 
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mengalami peningkatan yaitu indeks literasi keuangan mencapai 29,7% dan inklusi 

keuangannya sebesar 67,8%. Oleh karena itu, dalam 3 tahun terakhir telah mengalami 

peningkatan sebesar 8,33%, dan peningkatan inklusi keuangan sebesar 8,39% (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2020). 

Lemahnya keadaan keuangan dan minimnya pengetahuan keuangan menjadi 

alasan-alasan utama bagi banyak rumah tangga untuk tidak menggunakan jasa tabungan, 

pinjaman ataupun asuransi dalam kehidupan sehari-hari. Atas permasalahan minimnya 

literasi keuangan tersebut, maka diperlukan suatu program marketing bagi perusahaan 

untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perencanaan keuangan yang baik, 

untuk meningkatkan kondisi keuangan seseorang. Sehingga, seseorang dapat 

merencanakan keuangan di usia muda guna mencapai masa depan yang lebih terarah. 

Oleh karena itu, keputusan menabung maupun berinvestasi akan semakin meningkat di 

lembaga keuangan.  

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa penduduk Indonesia 

didominasi oleh generasi milenial sebesar 25,87 %. Di zaman sekarang generasi milenial 

bisa dikatakan penduduk yang produktif (Badan Pusat Statistik, 2020). Sehingga generasi 

milenial diharapkan berperan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia karena 

sudah memiliki pemahaman yang lebih matang dalam cara berpikir dan mampu 

mengambil sebuah keputusan. Khususnya mengambil keputusan dalam memilih 

instrumen lembaga keuangan, misalnya dengan menumbuhkan minat menabung pada 

bank syariah. karena menabung di bank syariah selain memiliki tabungan masa depan 

juga terhindar dari haramnya sistem bunga. Selain itu, tabungan memiliki dampak positif 

pada perekonomian secara keseluruhan, sebab dana yang ditempatkan dalam aset 

keuangan kemudian disalurkan melalui perantara keuangan untuk mendanai investasi 

oleh perusahaan. Untuk selanjutnya investasi melalui perusahaan akhirnya akan 

menguntungkan bangsa melalui produktivitas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul dalam (Azizah,2020) bahwa 

terdapat keterkaitan antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan milenial, dimana 

semakin tingginya literasi keuangan yang dimiliki maka semakin tinggi pula perilaku 

dalam mengelola keuangan. Namun hasil survei dari bank UOB pada tahun 2019 

menunjukkan bahwa generasi milenial yang berusia 21 – 39 tahun cenderung akan banyak 

menghabiskan setengah dari pendapatannya untuk perawatan, rekreasi, konsumsi, serta 
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hiburan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada generasi milenial, 

karena generasi milenial juga bisa disebut dengan generasi Y. Generasi milenial 

merupakan generasi yang lahir pada tahun 1982 – 2000, sehingga saat ini usianya berkisar 

di usia 21-39 tahun. Generasi milenial sudah mengenal dunia digital dan teknologi yang 

modern, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi canggih tersebut misalnya 

email, sms, bahkan sosial media seperti facebook, instagram, twitter, youtobe, bahkan 

belanja pun dilakukan secara online. 

Objek milenial dari penelitian ini direpresentasikan ke masyarakat umum yang 

berusia 21 – 39 tahun khususnya di daerah Majalengka. Pemilihan generasi milenial 

karena generasi milenial mampu berpikir kritis dan sedang matang-matangnya dalam 

mempersiapkan masa depan. Daerah Majalengka juga salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat yang memiliki dinamika perubahan, peluang serta tantangan yang paling besar 

di masa datang. Dibuktikan dengan banyaknya program nasional di kawasan ini, 

diantaranya bandara kertajati dan aerocity, bendungan jati gede, jalan tol cisundawa, 

banyaknya tempat wisata, dan lain sebagainya. Dengan adanya program tersebut, maka 

dapat berpotensi merubah struktur dan kultur kehidupan masyarakat, khususnya pelaku 

UMKM.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa di usia sekitar 21 – 39 tahun khususnya 

di Majalengka, yang dominan penduduknya masih suasana pedesaan. Sehingga  

masyarakat biasanya banyak melakukan perkumpulan-perkumpulan untuk menambah 

relasi ataupun hanya sekedar bertukar informasi. Baik dilakukan di tempat tongkrongan 

maupun hanya sekedar di pekarangan rumah. Kemungkinan besar jika word of mouth 

akan sering terjadi, dan menjadi peluang besar bagi bank syariah. Karena ketika 

konsumen merasa puas dengan suatu produk, maka konsumen tersebut akan 

merekomendasikan produk tersebut kepada konsumen lainnya. Terlebih lagi jika 

disampaikan oleh orang yang terpercaya atau adanya kedekatan. 

Word of mouth ini bisa dijadikan sebagai salah satu strategi marketing bagi suatu 

perusahaan. Karena di dalam masyarakat word of mouth disebut juga dengan istilah 

komunikasi dari mulut ke mulut, sehingga komunikasi ini akan mempengaruhi persepsi 

seseorang dan lebih percaya ketika dikatakan oleh orang yang terpercaya. Menurut Kiki 

Joesyiana, Word of mouth merupakan suatu kegiatan memberikan informasi atau 

pandangan kepada orang-orang terdekat baik dilakukan secara individu atau kelompok 
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terhadap suatu produk atau jasa apakah produk atau jasa tersebut layak digunakan atau 

tidak oleh para calon konsumen atau pelanggan lainnya (Joesyiana, 2018). Penyebaran 

word of mouth melalui sosial media atau internet sangat mudah, karena akses yang lebih 

efektif, misalnya melalui youtube, whatsapp, line, google, facebook, maupun aplikasi 

lainnya yang terhubung dengan koneksi internet lain. 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Financial Literacy, Dan Word 

Of Mouth terhadap Minat Menabung Generasi Milenial Pada Bank Syariah” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan berbagai masalah 

dalam penelitian ini, antara lain. 

a. Pada tahun 2020 bank syariah masih kalah saing dengan bank konvensional, karena 

market share bank syariah masih diangka 6,51% dari seluruh market share bank 

konvensional. 

b. Dari 180 juta penduduk Indonesia mayoritas muslim hanya 30,27 juta yang menjadi 

nasabah bank syariah Indonesia. Oleh sebab itu, mayoritas penduduk muslim 

Indonesia masih menggunakan bank konvensional dan belum banyak yang 

menggunakan jasa perbankan syariah.  

c. OJK mencatat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan baru 

mencapai 38,03%.  

d. Dengan minimnya pengguna bank syariah, maka Word of mouth dapat dijadikan 

sebagai strategi marketing dalam perusahaan karena masyarakat lebih mempercayai 

apa yang dikatakan oleh orang yang menurut mereka dapat dipercaya. 

 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pengaruh financial 

literacy dan word of mouth terhadap minat menabung generasi milenial pada bank 

syariah. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah 

dipaparkan, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana pengaruh financial literacy terhadap minat menabung generasi 

milenial pada bank syariah? 

b. Bagaimana pengaruh word of mouth terhadap minat menabung generasi milenial 

pada bank syariah? 

c. Bagaimana pengaruh financial literacy dan word of mouth terhadap minat 

menabung generasi milenial pada bank syariah? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut. 

a. Untuk mengetahui pengaruh literacy financial terhadap minat menabung 

generasi milenial pada bank syariah. 

b. Untuk mengetahui pengaruh word of mouth terhadap minat menabung generasi 

milenial pada bank syariah. 

c. Untuk mengetahui pengaruh financial literacy dan word of mouth terhadap minat 

menabung pada bank syariah. 

b. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1) Manfaat Akademis: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi atau peneliti 

lain untuk menambah kajian teoretis dan menambah wawasan yang 

berkaitan dengan financial literacy, dan word of mouth pada bank syariah. 

b. Untuk bahan pemikiran yang bermanfaat bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

khususnya pada jurusan Perbankan Syariah, agar mahasiswa perbankan 

syariah lebih paham mengenai literasi keuangan serta dapat mengelola 

keuangan dengan baik, sehingga dapat menumbuhkan minat untuk 

menabung. 

2) Manfaat Praktis: 
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a. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan solusi serta 

strategi yang akan digunakan untuk generasi milenial. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis terkait 

dunia perbankan khususnya perbankan syariah yang meneliti faktor minat 

menabung generasi milenial pada bank syariah. 

c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan 

tinggi, serta diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberi kontribusi 

yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi syariah. 

 

E. Sistematikan Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan dan 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menguraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber 

data, teknik pengumpulan data,  variabel penelitian, operasional penelitian, dan instrumen 

penelitian dan pengujian instrumen. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian serta hasil penelitian dengan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk berbagai pihak yang 

bersangkutan. 

 

 

 


