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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada perekonomian yang semakin kompleks, keberadaan Lembaga 

Keuangan berfungsi sebagai Intermediasi antara pihak-pihak yang membutuhkan 

uang-modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memilikinya (pemilik 

dana). Terutama untuk kegiatan pengembangan dan memperluas usaha bisnis. 

Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah perbankan yang menurut Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya Menurut sejarah perekonomian, 

pembiayaan yang dilakukan dengan akad syariah, telah menjadi tradisi umat Islam 

sejak zaman Rasulullah SAW. Di antaranya praktek menerima penitipan harta, 

meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha produknya memberikan kredit 

dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha 

bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan usahanya.  

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 

Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar 

yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini 

sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank 

yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan 
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syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah 

banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia 

diproyeksikan akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi 

kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat 

tinggi dan ditambah lagi dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat 

berdasarkan data yang diperoleh dari Islamic Finance Country Index (IFCI) 

(Pratiwi, 2016) 

Perkembangan perbankan syariah, di Indonesia diiringi dengan 

perkembangan industri keuangan syariah yang diawali dari inspirasi masyarakat 

Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem 

perbankan yang islami. Karakteristik bank konvensional dan bank syariah dapat 

mempengaruhi perilaku calon nasabah dan menentukan sikap mereka terhadap 

pemilihan antara kedua tipe bank (Kiki, 2010: 5)  

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus selalu mengamati perubahan 

perilaku konsumen sehingga dapat mengantisipasi perubahan perilaku tersebut, 

untuk kemudian dijadikan kajian dalam rangka memperbaiki strategi 

pemasarannya. Pada hakekatnya tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui 

dan memahami sifat konsumen dengan baik sehingga  produk  yang ditawarkan 

dapat laku terjual. Perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi 

(Schiffman dan Kanuk dalam Rengganingjatun, 2015 ). 
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Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 4 

dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi 

sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada 

organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS juga dapat 

menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya 

kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Setiap lembaga keuangan syari’ah mempunyai falsafah mencari keridaan 

Allah swt. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, 

setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan 

agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syari’ah 

dalam menjalankan operasionalnya dengan cara Menghindari penggunaan sistem 

persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan 

terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis 

utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an. 

                         

                        

                            

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan 

jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara 
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kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian 

dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke 

dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah” ( QS. An Nisa : 

29-30 ). 

 

                          

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat Ali ganda
 
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imron [3]: 130) 

 

Menurut Rizal (2009) dalam Virgowati (2013) menjelaskan bahwa dalam 

beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema 

transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, 

yaitu : (1) Manajer Investasi, dalam fungsi ini bank syariah bertindak sebagai 

manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus 

dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun 

dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah 

dan pemilik dana; (2) Investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah 

harus dilakukan pada sektor–sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan 

tidak melanggar ketentuan syariah; (3) Sosial, ada dua instrumen yang digunakan 

oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, 

Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan; (4) Jasa 

Keuangan, fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah 

berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, 

inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. 
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 Antonio (2001) dalam Virgowati (2013), menurutnya bank syariah selain 

memiliki fungsi sebagai pengelola investasi dan penyedia jasa-jasa keuangan juga 

memiliki jasa sosial. Dalam pandangannya, konsep perbankan Islam 

mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana pinjaman 

kebaikan (qard), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih 

jauh lagi menurutnya, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam 

memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan meyumbang 

dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. 

Bank syariah didirikan bertujuan untuk mempromosikan dan 

mengembangkan prinsip-prinsip Islam Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi 

keuangan perbankan dan bisnis-bisnis lainnya yang berkaitan dengan keuangan. 

Prinsip-prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam meliputi larangan riba, 

menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan 

keuntungan yang sah menurut syariah dan memberi zakat. (Arifin, 2002) 

PT. Bank Bni Syariah Kcp Mikro Flamboyan yang secara resmi berdiri pada 

Tahun 2010. telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari segi 

tabungan maupun pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

penyertaan (musyarakah), jual beli ( Murabahah, ihtishna ) dan sewa (ijarah). 

Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilaku 

kanoleh shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual 

beli denganpenjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat 

nilai lebihyang merupakan keuntungan ( Habib Adjie dkk , 2011: 71 ) 
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Prinsip murabahah banyak diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang 

konsumtif dan investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana. 

Skema pembiayaan Murabahah sangat berguna bagi seseorang yang 

membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Pembelian barang 

tersebut dapat dibayar secara tunai, cicilan, atau tangguhan, sesuai kemampuan 

keuangan pembeli. Namun, pada umumnya nasabah memilih metode pembayaran 

secara cicilan. ( Dahlan Siamat, 2010 : 423 ) 

Tabel 1.1  Pertumbuhan Permintaan Pembiayaan pada PT.BNI Syariah Kcp 

Mikro Flamboyan Bangkinang 

 

Produk 

2014 2015 2016 

Jumlah 

Pembiayaan 
Nasabah 

Jumlah 

Pembiayaan 
Nasabah 

Jumlah 

Pembiayaan 
Nasabah 

Murabahah 11.726.382.342  120 10.308.000.000 148 11.620.000.000 152 

Ihtishna - - - - - - 

Ijarah  - - - - - - 

Musyarakah    -        -  - - - - 

Total 11.726.382.342 120 10.308.000.000 148 11.620.000.000      152 

Sumber : PT. BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang 

Dari tabel di atas terlihat pertumbuhan jumlah nasabah maupun pembiayaan  

yang di minta mengalami perubahan di setiap tahunnya, pada tahun 2014 total 

pembiayaan 11.726.382.342 dengan nasabah 120 orang, tahun 2015 total 

pembiayaan 10.308.000.000 dengan nasabah 148 , hingga tahun 2016 nasabah 

meningkat 152 dengan total pembiayaan 11.620.000.000. ini berarti setiap 

tahunnya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan semakin meningkat. 

 Hal ini menunjukan bahwa hadirnya PT. BNI Syariah Kcp Mikro 

Flamboyan Bangkinang mendapat respon yang cukup positif dan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Flamboyan karena dengan hadirnya Produk 

tersebut di harapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
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ekonominya baik untuk pengembangan usaha ataupun yang lainnya. Salah satu 

produk pembiayaan yang terdapat di PT BNI Syariah KCP Mikro Flamboyan 

Bangkinang adalah pembiayaan murabahah. 

Sebagai wujud kepedulian PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan 

Bangkinang terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah dan memiliki 

niat dalam pengembangan usaha pertanian dan usaha dagang kemudian hadirnya 

produk pembiayaan murabahah dengan prinsip syari’ah pada PT.BNI Syariah 

Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang memberikan solusi dalam pemenuhan 

kebutuhan pembiayaan tersebut. 

Penelitian yang di lakukan oleh Clif H Lasut ( 2010 ) mendapatkan hasil 

bahwa promosi berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan. Tetapi, hasil 

berbeda di sajikan oleh  Aris Sunindyo dan Ganesthi Swastika Rini ( 2011 ) dan 

Ikhsan Budiyanto ( 2015 ) yang menyatakan hasil bahwa promosi tidak 

berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan. Berdasarkan dari hasil 

kedua penelitian diatas, peneliti ingin menguji ulang apakah promosi berpengaruh 

terhadap permintaan pembiayaan atau tidak, sehingga penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

PERTUMBUHAN NASABAH TERHADAP PERMINTAAN 

PEMBIAYAAN MURABAHAH  PADA PT.BNI SYARIAH KCP MIKRO 

FLAMBOYAN BANGKINANG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ,maka perumusan 

masalah yang akan di teliti dalam masalah ini adalah :  
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1. Bagaimana pengaruh pengetahuan produk terhadap permintaan 

pembiayaan murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan 

Bangkinang ? 

2. Bagaimana pengaruh relegiusitas terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang ?  

3. Bagaimana pengaruh promosi terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang ?  

4. Bagaimana pengaruh biaya terhadap permintaan pembiayaan murabahah 

pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang ? 

5.  Apakah pengetahuan produk, relegiusitas, promosi, Biaya secara 

silmutan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka 

tujuan dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk terhadap permintaan 

pembiayaan murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan 

Bangkinang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap permintaan 

pembiayaan murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan 

Bangkinang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang. \ 
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4. Untuk mengetahui pengaruh biaya terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah pada PT. BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk, relegiusitas, promosi 

dan biaya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

pembiayaan murabahah pada PT.BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahan  

Hasil dari penelitian memberikan informasi yang bermanfaat bagi BNI 

Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang untuk mengetahui faktor apa 

yang membuat nasabah mengambil pembiayaan pada PT.BNI Syariah 

Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang. 

2. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk 

perbandingan hasil riset yang berkaitan dengan tingkat Pengajuan 

Pinjaman, dengan cara mengacu pada saran penelitian terdahulu dan 

pembanding untuk penelitian – penelitian selanjutnya dengan perbedaan 

– perbedaan baik variabel –variabel yang ada, sampel, masa penelitian, 

dan sebagainya. 

3. Bagi Penelitian Berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi dan acuan untuk 

melakukan penelitian berikutnya terutama penelitian terkait dengan 

pembiayaan murabahah. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka penulisan proposal ini, secara garis besar dapat di uraikan 

secara singkat terdiri dari lima ( 5 ) bab dimana satu bab dengan bab lainnya 

saling berhubungan, uraian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pendahuluan ini akan memuat atau  meguraikan tentang gambaran 

singkat dari isi penelitian yang mencakup latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematik 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

 Berisi tinjauan yang menguraikan tentang landasan teori, bahasan 

hasil – hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, 

pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tetang uraian deskripsi objek penelitian, Analisis data, dan 

Interprestasi hasil penelitian 
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BAB V  PENUTUP 

 Menguraikan tentang simpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan 

serta memberikan implikasi penelitian dan saran untuk penelitian yang 

akan datang. 

 

 


