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Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 

sistem perbankan di Indonesia secara umum. Karena perbankan syariah dikenal 

sebagai Islamic bangking, Kata Islamic pada awalnya dikembangkan sebagai satu 

respon dari kelompok ekonomi dan praktisi. Perbankan muslim yang berusaha 

mengakomodir berbagai pihak yan menginginkan agar tersedia jasa transaksi 

keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah 

islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, Perkembangan 

bank syariah di Indonesia tergolong pesat. Dalam waktu kurang dari 15 tahun banyak 

bank-bank yang semula bersifat konvensional akhirnya membuka cabang perbankan 

yang bersifat syariah.  

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor yang mendorong nasabah 

menabung di bank BTN syariah cabang kota Malang, dan  ingin mengetahui faktor 

dominan nasabah menabung di bank BTN Syariah cabang kota Malang. 

 Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan terjun ke 

lapangan untuk memperoleh data tentang bank syariah (BTN Syariah cabang kota 

Malang) yakni produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah dan pembiayaan-

pembiayaan serta mewawancarai langsung nasabah-nasabah BTN Syariah Cabang 

kota  Malang. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, metode 

interview dan metode dokumentasi, sedangkan untuk metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, tehnik analisis data deskriptif kualitatif/non statistik.  

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa: dari beberapa nasabah 

yang telah diwawancarai oleh penulis didapatkan berbagai alasan nasabah menabung  

BTN Syariah Cabang kota Malang, Pertama: nasabah yang ingin mendapatkan 

keuntungan finansial sekaligus keuntungan emosional, nasabah ini banyak disebut 

nasabah rasional, Kedua: nasabah yang hanya melihat cara atau sistemnya tanpa 

mempedulikan keuntungan finansial, Ketiga: nasabah yang hanya ingin mengetahui 

sistem perbankan syariah,lebih jauh. Adapun faktor dominan nasabah menabung di 

BTN Syariah Cabang kota Malang yaitu aspek rasional.  


