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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Landasan Teori 

2.1.1 Stewardship Theory 

Teori Stewardship merupakan teori yang di cetuskan oleh Donaldson dan 

Davis tentang situasi para manager yang memiliki motivasi dalam bekerja, tidak 

hanya karena tujuan individu tetapi lebih memprioritaskan pada kepentingan 

organisasi. Dasar dari teori ini yaitu psikologi dan sosiologi yang ditujukan untuk 

memotivasi para eksekutif sebagai steward untuk bertindak sesuai dengan 

keinginan principal tanpa mengesampingkan tujuan organisasinya untuk 

mencapai target yang telah ditentukan ( Riyadi dan Yulianto, 2014 ). 

Stewardship teori dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan 

yang di tawarkan oleh lembaga perbankan. Peran bank syariah sebagai steward 

yang memberi wewenang kepada nasabah sebagai principal untuk memilih dan 

menggunakan pembiayaan yang nantinya dapat mengakomondasi semua 

kepentingan bersama antara principal dan steward. 

Implikasi teori stewardship pada penelitian ini yaitu di dasarkan pada 

hubungan antara pemodal ( bank syariah ) dengan pengelolah modal ( nasabah ) 

sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Bank syariah selaku steward akan 

melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau principal. Kebutuhan nasabah 

untuk mendapatkan pembiayaan / modal kerja akan di bantu oleh bank syariah 

dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dan melakukan apa 

yang diinginkan oleh nasabah terkait pembiayaan. Namun, bank syariah tidak 
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melupakan tujuan yaitu mensejahtrakan masyarakat dan mendapatkan laba dari 

aktivitas operasinya, sebelum memberikan keputusan pembiayaan pada nasabah 

memerlukan pertimbangan resiko yang akan di terima oleh bank syariah. Selain tu 

perlu memperhatikan kualitas proses pembiayaan analisis laporan keuangan yang 

tepat dengan di dukung oleh kompetensi sumber daya manusia dari bank syariah 

yang mumpuni untuk menyeleksi dan mengevaluasi para nasabah atas 

pembiayaan yang akan atau telah diberikan. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Prastiawati dan Darma ( 

2016 ) yang menyatakan peran pembiayaan dapat membantu mengembangkan 

usaha dan meningkatkan kesejahteraan bagi pihak yang bersangkutan. 

2.1.2  Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari suatu pihak ke pihak yang lain 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh lembaga atau orang 

pribadi (Rahayu, 2016). Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2000:73).  

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada 

anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang dibiayai, dan menentukan 

anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, 
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menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. 

(Sumiyanto dalam Rohman, 2017 ) 

Menurut Sumiyanto (2008:165), pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan 

dana  yang  terkumpul  kepada  anggota  pengguna  dana,  memilih  jenis  usaha  

yang akan  dibiayai  agar  diperoleh  jenis  usaha  yang  produktif,  

menguntungkan  dan  dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. 

Sementara  itu,  menurut  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  Dan  

Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk 

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pembiayaan adalah kegiatan 

penyediaan dana  untuk  investasi  atau  kerjasama  permodalan  antar  koperasi  

dengan  anggota, calon  anggotanya,  yang  mewajibkan  penerima  pembiayaan  

itu  untuk  melunasi pokok  pembiayaan  yang  diterima  kepada  pihak  koperasi  

sesuai  akad  disertai pembayaran  sejumlah  bagi  hasil  dari  pendapatan  atau  

laba  dari  kegiatan  yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Di 

sisi lain, menurut Karim (2008:160),   pembiayaan   merupakan   salah   satu   

tugas   pokok   bank   yaitu memberikan  fasilitas  yaitu  pemberian  fasilitas  

penyedia  dana  untuk  memenuhi kebutuhan pihak defisit unit. 

Menurut Muhammad (2002), pembiayaan secara luas berarti finansial atau 

pembelanjaan,  yaitu  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi 

yang telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  dijalankan  oleh  

orang lain.  Sedangkan,  dalam  arti  sempit  pembiayaan  dipakai  untuk  

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, 

dalam perlembaga keuanganan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana 
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pembiayaan merupakan pendanaan  baik  aktif  maupun  pasif  yang  dilakukan  

oleh  lembaga  pembiayaan kepada  nasabah  dan  bisnis  merupakan  aktivitas  

berupa  jasa,  perdagangan  dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. 

Kasmir  (2001:92)  mendefinisikan  pembiayaan  adalah  penyediaan  uang 

atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  

atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain  yang mewajibkan 

pihak yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  

  Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang 

merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi 

menjadi dua hal berikut. 

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang di tunjukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan  

usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis di gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan.  

Menurut Iska ( 2012 ) menjelaskan bahwa dalam pembiayaan mencangkup 

unsur 5C, yaitu :  

a. Character (Analisis Watak) mempunyai aturan untuk mendapatkan 

gambaran atau penjelasan dari pemohon, mencangkup perilaku pemohon 

sebelum dan selama permohonan diajukan. 
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b. Capacity (Analisis kemapuan) dilakukan dengan aturan untuk 

meningkatkan kemampuan pengembalian kredit dari  usaha yang dibiayai. 

c. Capital (Analisis modal), mempunyai aturan untuk mengukur kemampuan 

pemohon dalam menyediakan modal sendiri. 

d. Condition (Analisis keadaan/ prospek usaha) mempunyai aturan untuk 

mengukur kemampuan pemohon  dalam menyediakan modal sendiri. 

e. Collateral (Analisis Jaminan/ agunan), mempunyai aturan untuk 

mengetahui besarnya nilai jaminan/ agunan yang dapat digunakan sebagai 

jalan keluar kedua bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. 

 

2.1.3  Murabahah  

Murabahah berasal dari kata ribhu ( keuntungan ) adalah transaksi jual-beli 

di mana bank menyebutkan jumlah keuntunganya. Bank bertindak sebagai 

penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari 

pemasok keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka 

waktu pembayaran. Harga jual tersebut di cantumkan dalam akad dan jika 

disepakati tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah 

yang lazim dilakukan dengan cara pembayaran cicilan disebut bi tsaman ajil. 

Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran 

dilakukan secara tangguh ( Rodoni dan Hamid, 2007:24 ) 

  Dalam teknis perbankan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang 

dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh 

keuntungan jual beli yang di sepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah sama 

dengan rukun dan syarat dalam fiqih Sedangkan barang, harga dan cara sesuai 

dengan kebijakan bank ( Arifin, 2009:27 ) 
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  Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. 

Apabila terjadi peerubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran 

dan jangka waktunya di sepakati bersama bisa secara langsung atau angsuran. 

Dalam praktiknya nasabah yang memesan untuk memberi barang menunjuk 

pemasok yang telah di ketahuinya  menyediakan barang dengan spesifikasi dan 

harga yang sesuai dengan keinginan. Atau atas dasar bank melakukan pembelian 

tunai dengan pemasok yang di kehendaki oleh nasabah kemudian menjual secara 

tangguh ( Arifin, 2009:28 ) 

  Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual 

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 

barang dan biaya – biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh barang 

tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang di inginkan. 

  Bai’ al-murabahah dapat di lakukan untuk pembelian secara pemesanan 

dan bisa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam 

kitab al-Umm, Imam Syafi’I menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-aamir 

bisy-syira. 

 

2.1.4 Landasan Hukum Murabahah  

Adapun Landasan hukum akad Bai’ Al-murabahah ini adalah: 

1. Fatwa Dewan Syariah ( DSN ) 

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah 

yang bebas riba. Sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 : 

a. Bank dan nasabah harus meakukan akad murabahah yang bebas riba. 
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b. Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam. 

c. Bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga 

jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus 

memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah dan 

biaya yang di perlukan. 

g. Nasabah membayarkan harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah di sepakati. 

h. Untuk mencegah  terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, maka bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah setelah 

barang secara prinsip  menjadi milik bank. 

2. PSAK 102  

Menurut PSAK 109 Akuntansi Murabahah, Paragraf 5 menyatakan 

bahwa Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang di sepakti dan penjual harus 
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mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli ( Rizal 

Yahya, 2009 ) 

 

2.1.5 Karakteristik Pembiayaan Murabahah 

Di dalam Kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, beliau menguraikan 

karakteristik murabahah, di antaranya : 

1. Boleh, bagi pemesan/ nasabah menentukan spesifikasi pesanannya. 

2. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan ( margin ) pada saat 

perjanjian. 

3. Penentuan besar kecilnya keuntungan ( margin ) berdasarkan kelihaian 

yang di beri  pesanan dalam menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang 

diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh dengan harga 

yang relatif murah. 

4. Sistem pembayaran pemesanan ( cash atau cicil ) jadi patokan dalam 

penentuan keuntungan. 

5. Kebebasan yang sempurna bagi yang di beri pesanan dalam penyediaan 

barang dari berbagai suplaier  dan produsen agar dapat memperoleh 

barang yang lebih berkualitas dan biaya – biaya penggandaanya dapat di 

tekan. 

6. Imam Syafi’i menguraikan alasan ketidakterikatnya pemesan di sebabkan  

janji walaupun sudah memesan barang ( pemesan dapat menerima atau 

membatalkan barang tersebut ) di saat perjanjian, yaitu :  menghindari 

praktik jual- beli barang/ komoditas apapun yang belum di miliki oleh 

penjual dan unsur spekulasinya. 
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2.1.6 Rukun dan Syarat Murabahah 

Adapun rukun dan syarat yang harus di penuhi dalam pembiayaan 

murabahah ( wiyono, 2005:14 ) sebagai berikut : 

1. Penjual ( bai’)  

2. Pembeli ( musytari’) 

3. Barang / objek ( bai’) 

4. Harga ( tsaman ) 

5. Ijab qabul ( sighat ) 

 Adapun syarat dari murabahah tersebut : 

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang di tetapkan  

3. Kontrak harus bebas riba 

4. Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian 

misalnya jika pembelian di lakukan secara hutang. 

2.1.7 Jenis Akad Murabahah 

Secara konsep bank syariah dapat menjalankan usaha supermarket atau 

perdagangan yang di jalankan dengan prinsip Murabahah. Murabahah dapat di 

bedakan menjadi 2 macam, yaitu ( Wiroso,2004:45 ) 

1. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada 

yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya . 

penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terikat 

langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. 

2. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan 

melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang 

memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada 
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pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau 

terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. 

 Berdasarkan sumber dana yang di gunakan, pembiayaan Murabahah secara 

garis besar dapat di bedakan menjadi tiga kelompok ( Karim, 2004 : 117 ). 

1. Pembiayaan Murabahah yang di danai dengan URIA ( Unrestri Invesment 

Account = Investasi tidak terlihat ) 

2. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan RIA ( Restricted Invesment 

Account = Investasi terikat ) 

3. Pembiayaan Murabahah yang di danai dengan Modal Bank 

2.1.8 Mekanisme Transaksi Murabahah  

Secara umum, aplikasi perbankan dari murabahah dapat di gambaran 

dalam skema berikut ini ( Nabhan, 2008: 92 ). 
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Dari  gambar  diatas,  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  

1. Nasabah datang ke Bank Syariah untuk mendapatkan fasilitas 

pembiayaan atas barang tertentu. 

2. Bank mengumpulkan informasi mengenai barang dari supplier baik 

spesifikasi maupun harga barang (harga pokok bagi bank). 

3. Atas informasi ini kemudian bank dan nasabah melakukan negosiasi  

harga (harga pokok  dari  supplier ditambah keuntungan untuk bank dan 

biaya-biaya administrasi) serta cara pembayarannya. 

4. Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran, hanya sebesar kenaikan 

dari harga pokoknya saja sedang pinjaman pokok (harga pokok) 

dikembalikan pada saat jatuh tempo perjanjian. 

5. Apabila negosiasi telah menghasilkan kata sepakat selanjutnya dibuat 

akad jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak. Selanjutnya bank 

membeli barang dari supplier secara tunai dan dikirim kepada nasabah. 

Selanjutnya nasabah menyelesaikan pembayaran secara angsuran kepada 

bank. 

2.1.9  Contoh Perhitungan Pembiayaan Murabahah 

 Pada tanggal 5 Oktober 2012 Tn.Badu membeli sebuah mobil senilai Rp. 

150.000.000 termasuk biaya asuransi dan biaya – biaya lainnya dengan mendapat 

fasilitas pembiayaan dari bank syariah. 

 Bank syariah akan membiayai 80 % dari harga mobil dan keuntungan yang 

diharapkan sebesar Rp. 10.000.000 per tahun. Jangka waktu yang di sepakati 
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selama 3 tahun dan diangsur secara bulanan dibebankan langsung ke rekening 

tabungan wadiah nasabah. 

Penyelesaian 

Perhitungan pembayaran angsuran setiap bulan : 

Harga mobil   : Rp.150.000.000 

Pembiayaan Bank   : Rp. 120.000.000 

Dana Sendiri Tn.Badu  : Rp. 30.000.000 

Jumlah pembiayaan dan keuntungan bank : 

= Rp.120.000.000 + Rp.30.000.000 = Rp. 150.000.000 

Jumlah angsuran perbulan Tn. Badu 

= Rp.150.000.000 : 36 bln = Rp.4.166.666.66 

 

2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan 

Murabahah 

2.2.1   Pengetahuan Produk    

Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong (2004)  adalah  segala  

sesuatu  yang  dapat  ditawarkan  kepasar  untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu 

yang bisa ditawarkan sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  

pemenuhan kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  sesuai  dengan  kompetensi  

dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui 
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hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian.   

2.2.1.1 Pengertian Pengetahuan Produk  

Pengetahuan produk telah menjadi isu sentral dari studi perilaku 

pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi sejumlah besar penelitian 

telah difokuskan pada peran pengetahuan produk dalam peningkatan penjualan 

produk perusahaan. Pengetahuan produk telah dikembangkan lebih baik dan lebih 

kompleks semata dengan baik dirumuskan kriteria keputusan (Kotler, 2009). 

Marketing yang tingkat pengetahuan produknya lebih tinggi dan informasi yang 

lebih baik daripada mereka yang memiliki tingkat pengetahuan produk yang 

rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengetahuan produk dimiliki, 

semakin tinggi pula tingkat penjualan produk. Penelitian sebelumnya tentang 

perilaku konsumen telah menekankan pentingnya hubungan antara keterlibatan 

produk dan pengetahuan produk. 

Brucks (1985) dalam (Wang dan Hwang, 2001) menyatakan bahwa 

selama proses pembelian, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen 

tentang sebuah produk tidak hanya akan mempengaruhi perilaku mereka dalam 

mencari informasi tentang produk tersebut, namun juga mempengaruhi perlakuan 

mereka terhadap informasi itu sendiri, pengambilan keputusan mereka, dan lebih 

jauh lagi, keinginan membeli mereka. Wang dan Hwang (2001), menyimpulkan 

bahwa konsumen dengan tingkat product knowledge yang tinggi akan 

mengevaluasi sebuah produk berdasarkan kualitasnya karena mereka percaya 

dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Karenanya, sangat mungkin 
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mereka akan lebih menyadari akan nilai dari sebuah produk dan selanjutnya naik 

pada tahap keinginan untuk membeli. Sebaliknya, Konsumen dengan tingkat 

product knowledge yang rendah, lebih cenderung untuk terpengaruh oleh petunjuk 

dari lingkungan sekitar, misalnya rayuan dari si penjual, Yang mungkin akan 

merubah bagaimana cara mereka menerima informasi dari suatu produk. Oleh 

sebab itu seorang marketer harus benar–benar menguasai product knowledge dari 

perusahaan agar segmentasi pasar yang akan dijadikan sebagai target pemasaran 

berjalan deengan lancar sesuai dengan harapan dari perusahaan dan bisa 

menunjang peningkatan penjualan produk dari perusahaan.  

Product knowledge adalah pengetahuan konsumen tentang produk. Rao 

dan Sieben dkk (1992) dalam Waluyo dan Pamungkas (2003) mendefinisikan 

product knowledge sebagai cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan 

dalam memori konsumen yang sama baiknya dengan persepsinya terhadap 

pengetahuan produk. Konsumen yang berpengetahuan lebih tinggi akan lebih 

realistis dalam pemilihan sesuai dengan harapannya 

2.2.1.2 Tingkat Pengetahuan Produk   

Konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda yang 

digunakan untuk mengartikan informasi baru sehingga dapat membuat keputusan 

pembelian yang benar. Tetapi tidak satu pun dari tingkat pengetahuan menangkap 

semua kemungkinan pengertian dari sebuah objek, acara, ataupun tingkah laku. 

Setiap tingkat pengertian berguna untuk tujuan tertentu, tetapi tidak semua tujuan. 

Konsumen dapat memiliki empat tingkat pengetahuan produk (Peter dan Olson, 
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2002:67), yaitu: kelas produk, bentuk produk, merek, dan model pemasar merasa 

tertarik khususnya pada pengetahuan konsumen tentang merek.   

Kebanyakan strategi pemasaran berorientasi pada merek, karena mereka 

ingin membuat konsumen lebih memperhatikan merek, mengajar mereka tentang 

merek, dan mempengaruhi mereka untuk membeli merek tersebut. Kebanyakan 

penelitian pemasaran memfokuskan pada pengetahuan konsumen dan  

kepercayaan terhadap suatu merek. Untuk beberapa produk tertentu, konsumen 

dapat memiliki pengetahuan tentang model, level pengetahuan yang lebih 

kongkrit daripada sebuah merek. Untuk ke arah yang lebih abstrak dari merek dan 

tingkat pengetahuan model, sebuah bentuk produk adalah kategori yang lebih luas 

yang meliputi beberapa merek yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal yang 

penting.  

Seringkali, dasar dari kategori bentuk produk adalah ciri-ciri fisik yang  

merek bagikan. Kelas produk adalah level yang terluas dari pengetahuan produk  

yang meliputi beberapa bentuk produk (dan juga banyak merek dan model 

didalam kategorinya). Konsep dari tingkat kelas produk kemungkinan memiliki 

kesamaan karakteristik. Strategi pemasaran untuk mempromosikan seluruh kelas 

produk dapat menjadi efektif untuk mempromosikan sebuah merek dengan 

pembagian pasar yang tinggi. Disebabkan konsumen lebih menyukai untuk  

memisahkan keputusan pembelian pada setiap level pengetahuan, pemasar harus 

mengerti bagaimana konsumen mengorganisasi pengetahuan produk mereka 

untuk tingkat yang berbeda. 
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2.2.2   Religiusitas  

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu 

struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Akan 

tetapi masalah agama berbeda dengan masalah pemerintahan dan hukum, yang 

lazim menyangkut alokasi serta pengendalian kekuasaan. Berbeda dengan 

lembaga ekonomi yang berkaitan dengan kerja, produksi, dan pertukaran. Dan 

juga berbeda dengan lembaga keluarga yang mengatur serta memolakan hubungan 

antar jenis kelamin, antar generasi yang diantaranya berkaitan dengan pertalian 

keturunan serta kekerabatan (F‟Odea, 2005).  Masalah inti dari agama tampaknya 

menyangkut sesuatu yang masih kabur serta tidak dapat diraba, yang realitas 

empirisnya belum jelas. Ia menyangkut dunia luar, hubungan manusia dengan dan 

sikap terhadap dunia luar itu, dan dengan apa yang dianggap manusia sebagai 

implikasi praktis dari dunia luar tersebut terhadap kehidupan manusia. Dalam 

kalimat sosiolog Itali Pareto (dalam F‟Odea, 2005), masalah ini menyangkut 

dengan apa yang disebut pengalaman transenden, yang mengartikan pengalaman 

atas kejadian yang ada sehari-hari dan yang dapat diamati atau penyaringan dan 

penanganan yang sistematis terhadap pengalaman secara ilmiah.   

Durkheim (dalam F‟Odea, 2005) seorang pelopor sosiologi agama di 

Prancis mengatakan bahwa agama merupakan sumber semua kebudayaan yang 

sangat tinggi, sedang Marx (dalam F‟Odea, 2005: 3) mengatakan bahwa agama 

adalah candu bagi manusia. Ini menjelaskan bahwa agama adalah seperangkat 

aktivitas manusia dan sejumlah bentuk-bentuk sosial yang mempunyai arti 

penting. Menurut Suparlan, agama adalah: Seperangkat aturan dan peraturan yang 
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menata hubungan manusia dengan lingkungannya. Aturan-aturan tersebut 

penuhdengan muatan sistem nilai, karena pada dasarnya aturan-aturan bersumber 

pada etos dan pandangan hidup (Suparlan, 2002).   

Agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang menata hubungan 

manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan 

mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Aturan-aturan tersebut 

penuh dengan muatan sistem nilai, karena pada dasarnya aturan-aturan bersumber 

pada etos dan pandangan hidup.  Dalam pembicaraannya mengenai agama, 

Koentjaraningrat cenderung membedakan penggunaan istilah agama, religi dan 

kepercayaan sebagai berikut: Agama yang bisa kita pakai untuk menyebut semua 

agama yang diakui secara resmi dalam negara kita, yaitu Islam, Protestan, Katolik, 

Hindu, Budha, dan religi yang bisa kita pakai kalau kita bicara tentang sistem-

sistem yang tidak atau belum diakui secara resmi, seperti Konghuchu, Sevent Day 

Advent, Gereja Pinster, Hindu dan segala macam cabang kebatinan dan 

sebagainya (Koenjaraningrat, 2004). 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tiap religi itu adalah suatu 

sistem. Dan sistem religi yang mendapat pengakuan resmi oleh suatu negara 

adalah agama. Koentjaraningrat (2004) mengemukakan pendapatnya dan 

membagi sistem itu dalam komponen-komponen sebagai berikut:   

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius.   

2. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan- 

bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari alam 

gaib (supranatural). 
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3. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan-hubungan 

dengan Tuhan, dewa-dewi,  makhluk-makhluk yang mendiami alam gaib. 

4. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan sosial yang menganut sistem 

kepercayaan tersebut dan yang melakukan sistem upacara religius itu.      

Keempat komponen tersebut diatas terjalin erat satu sama lain menjadi 

satu sistem yang terintegrasi secara bulat. Adapun komponen pertama yakni emosi 

keagamaan dikatakan bahwa hal itu terjadi karena digetarkan oleh Tuhan. Dan 

religi sebagai suatu sistem, merupakan bagian dari kebudayaan. Bush (dalam 

F‟Odea, 2005), seorang sarjana agama terkemuka dari Amerika mengatakan 

bahwa agama merupakan bagian dunia imajinasi yang sangat penting yang 

berfungsi secara sosial, dan ungkapan verbalnya hanya merupakan peragaan 

bagian terkecil saja.    

2.2.3    Promosi  

Dalam mengelola suatu sistem komunikasi pemasaran memerlukan suatu 

rancangan strategi dan program-program penjualan yang efektif dan efisien. 

Promosi penjualan merupakan unsur kunci dalam kampanye perusahaan dan 

promosi yang paling baik adalah promosi yang dilakukan oleh pelanggan yang 

puas. Dengan demikian, promosi perlu ditangani secara cermat karena masalahnya 

bukan hanya menyangkut pada bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan akan 

tetapi juga menyangkut seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk biaya ini 

yang tentunya harus disesuaikan pada kondisi dan kemampuan perusahan. 
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2.2.3.1 Pengertian  Promosi   

Aktivitas promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix 

yang  sangat  penting  dilaksanakan  oleh  perusahaan  dalam  pemasaran produk 

atau jasanya. Menurut Martin L. Bell dalam Basu Swasta dan Irawan (2000:349) 

promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan. Sedangkan menurut William G. Nikels  dalam  Basu Swasta dan 

Irawan (2000:349)  promosi adalah  arus  informasi  atau  persuasi  satu  arah  

yang  dibuat  untuk mengarahkan   seseorang   atau   organisasi   kepada   tindakan   

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.   

Kedua  definisi  tersebut  pada  pokoknya  sama  meskipun  titik beratnya  

berbeda. Definisi  pertama  lebih  menitik  beratkan pada pendorongan 

permintaan. Sedangkan definisi kedua lebih menitik beratkan pada  penciptaan  

pertukaran.  Pertukaran  akan  terjadi  karena  adanya permintaan dan penawaran, 

dengan adanya permintaan akan mendorong terciptanya pertukaran. Jadi promosi 

merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran dan sering 

dikatakan sebagai proses berlanjut. Dengan promosi menyebabkan orang yang 

sebelumnya tidak tertarik untuk membeli suatu produk akan menjadi tertarik dan 

mencoba produk sehingga konsumen melakukan pembelian.  

Jenis promosi atau promotional mix menurut William J. Stanton dalam 

asu Swasta dan Irawan (2000:349) adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang 

semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjulan.  Definisi  
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tersebut  tidak  menyebutkan  secara  jelas beberapa variabel promotion mix selain 

periklanan dan personal selling. 

2.2.3.2 Variabel-Variabel Aktivitas Promosi   

Menurut Kotler dan Armstrong (2004), variabel-variabel yang ada di 

dalam promotional mix ada lima, yaitu:   

1. Periklanan (advertising)  

Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi 

dan promosi nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa. 

2. Penjualan Personal (personal selling)   

Presentasi  pribadi  oleh  para  wiraniaga  perusahaan  dalam  rangka  

mensukseskan penjualan dan membangun hubungan  dengan pelanggan. 

3. Promosi penjualan (sales promotion)   

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu  

produk atau jasa. 

4. Hubungan masyarakat (public relation)   

Membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh 

dukungan, membangun "citra perusahaan" yang baik dan menangani atau 

menyingkirkan gosip, cerita dan peristiwa yang dapat merugikan.   

5. Pemasaran langsung (direct marketing)   

Komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus untuk 

memperoleh tanggapan langsung.  



 

 

 
 

32 

Dengan demikian maka promosi merupakan kegiatan perusahaan  yang 

dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga 

dengan kegiatan tersebut konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. 

Tanpa promosi jangan di harapkan nasabah dapat mengenal bank. oleh 

karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya. 

2.2.3.3 Tahap-Tahap Pelaksanaan Aktivitas Promosi   

Pelaksanaan  aktivitas promosi  akan  melibatkan  beberapa  tahap (Basu 

Swasta dan Irawan, 2000: 359-361), antara lain:  

1. Menentukan Tujuan  

Tujuan promosi merupakan awal untuk kegiatan promosi. Jika perusahaan 

menetapkan beberapa tujuan sekaligus, maka hendaknya dibuat skala 

prioritas atau posisi tujuan mana yang hendak dicapai lebih dulu. 

2. Mengidentifikasi Pasar yang Dituju   

Segmen pasar  yang  ingin  dicapai  oleh  perusahaan  dalam promosinya 

harus  dapat  dibatasi  secara  terpisah  menurut  faktor demografis  dan  

psikografis.  Pasar  yang  dituju  harus  terdiri  atas individu yang 

sekiranya bersedia membeli produk tersebut selama periode bersangkutan. 

3. Menyusun Anggaran  

Anggaran promosi sangat penting untuk kegiatan-kegiatan perencanaan 

keuangan dari manajer pemasaran. Anggaran digunakan untuk 

mengarahkan pengeluaran uang dalam mencapai tujuan tersebut. 
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4. Memilih Berita  

Tahap selanjutnya  dimulai  dengan  berita  yang  tepat  untuk mencapai 

pasar yang dituju tersebut. Sifat berita itu akan berbeda-beda tergantung 

pada tujuan promosinya. Jika suatu produk itu masih berada pada tahap 

perkenalan dalam siklus kehidupannya, maka informasi produk akan 

menjadi topik utama. Sedangkan pada tahap selanjutnya perusahaan  lebih 

cenderung  mengutamakan  tema  promosi  yang bersifat persuasif.   

5. Menentukan Promotional Mix   

Perusahaan dapat menggunakan tema berita yang berbeda-beda pada  

masing-masing  kegiatan  promosinya. Misalnya,  hubungan masyarakat 

dapat dilakukan untuk menciptakan kesan positif terhadap perusahaan 

diantara para pembeli. Periklanannya dapat dititik beratkan untuk 

memberikan kesadaran kepada pembeli tentang suatu produk atau 

perusahaan yang menawarkannya.   

6. Memilih Media Mix  

Media adalah saluran penyampaian pesan komersial kepada khalayak  

sasaran. Untuk alternatif media secara umum dapat  dikelompokkan 

menjadi media cetak (surat kabar, majalah, tabloid,  brosur, selebaran) 

media elektronik (Televisi, radio) media luar ruang  (baliho, poster, 

spanduk, balon raksasa) media lini bawah (pameran,  direct mail, point of 

purchase, kalender). Untuk itu manajer harus  memilih media yang cocok 

untuk ditujukan pada kelompok sasaran  produk perusahaan. 
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7. Mengukur Efektifitas   

Pengukuran efektifitas ini sangat penting bagi manajer. Setiap alat  

promosi mempunyai pengukuran yang berbeda-beda, tanpa dilakukannya  

pengukuran  efektifitas  tersebut  akan  sulit  diketahui apakah tujuan 

perusahaan dapat dicapai atau tidak. 

8. Mengendalikan dan Memodifikasi Kampanye Promosi   

Setelah  dilakukan  pengukuran  efektifitas,  ada  kemungkinan dilakukan 

perubahan rencana promosi. Perubahan dapat terjadi pada promotional  

mix,  media  mix,  berita,  anggaran  promosi,  atau  cara pengalokasian  

anggaran  tersebut. Yang  penting,  perusahaan  harus memperhatikan  

kesalahan-kesalahan  yang  pernah  diperbuat  untuk menghindari 

kesalahan yang sama di masa mendatang. 

2.2.4  Biaya 

2.2.4.1  Pengertian Biaya 

Menurut  Winarso (2014), Biaya merupakan pengorbanan sumber daya  

ekonomi untuk memperoleh aktiva, dapat diukur dalam satuan uang, yang telah  

terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, dimana pengorbanan tersebut untuk 

mencapai tujuan tertentu dan memperoleh manfaat untuk masa yang akan datang. 

Menurut Kotle& Amstrong (2006 : 349), biaya perusahaan dapat menjadi elemen 

penting dalam strategi penetapan harganya. Perusahaan dengan biaya  rendah 

dapat menetapkan harga yang lebih rendah yang menghasilkan penjualan dan laba 

yang lebih besar. 
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2.2.4.2  Pengertian Biaya Operasional  

Biaya operasional adalah pengeluaran yang berhubungan dengan operasi, 

yaitu semua pengeluaran yang langsung digunakan untuk produksi atau pembelian 

barang yang diperdagangkan termasuk biaya umum, penjualan,administrasi, dan 

bunga pinjaman. Biaya operasional meliputi biaya tetap dan biaya variabel. 

Jumlah biaya variabel tergantung pada volume penjualan atau produksi, jadi 

mengikuti peningkatan atau penurunanya. Sedangkan biaya tetap selalu konstan 

meskipun volume penjualan produksi meningkat atau turun. Singkatnya biaya 

operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan agar kegiatan atau operasi 

perusahaan tetap berjalan (Winarso : 2014). 

Menurut Juniwati ( 2011), Biaya operasional pada perbankan ialah biaya-

biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya 

tenaga kerja, biaya administrasi dan umum dll. Nilainya diperoleh dengan 

mengalikan total biaya operasional dengan porsi pembiayaan murabahah terhadap 

total pembiayaan. 

Menurut Sudirman (2013: 173-174), dalam pemberian kredit atau 

pembiayaan, bank akan menentukan besarnya bunga (bank konvensional) atau 

bagi hasil (bank syariah) bagi penerima kredit. Hal tersebut dipengaruhi  oleh 

beberapa faktor biaya diantaranya : 

1. Biaya dana bank atau cost of fund 

Biaya dana dalam bank konvensional diukur dari suku bunga dana. Jika 

suku bunga sejumlah dana tinggi, maka suku bunga kredit juga akan tinggi 
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atau sebaliknya. Begitu juga bank syariah, jika plafond pembiayaan tinggi 

maka bagi hasil pun tinggi, jika rendah biaya bagi hasil pun rendah 

2. Biaya operasi bank atau bank overhead cost 

Dalam operasional bank, bank akan mengeluarkan biaya dengan jumlah 

tertentu seperti biaya tenaga kerja, sewa kantor, biaya penyusutan, biaya 

transpor, biaya promosi dan biaya lainya. 

3. Risiko biaya atau risk cost 

Resiko biaya yang mungkin terjadi selama operasional bank juga 

memengaruhi suku bunga kredit karena resiko tersebut harus dibiayai dari 

35 pendapatan bank, yang salah satunya berupa pendapatan dari bunga 

kredit,sehingga resiko biaya akan memengaruhi suku bunga kredit jika 

resiko biaya rendah, maka kemungkinan suku bunga kredit juga rendah 

begitu sebaliknya 

4. Keuntungan bank sebelum pajak 

Keuntungan bank ditentukan oleh jumlah bunga masuk atas jumlah bunga 

dana, biaya operasi dan resiko. Jumlah keuntungan itu disebut dengan 

spread bunga, yaitu bunga atas baki debit rata-rata harian dikurangi dengan 

biaya harian (bunga dana harian, biaya operasional harian, resiko harian). 

Keuntungan yang diinginkan oleh sebuah bank memengaruhi suku bunga 

kredit. Jika bank menginginkan keuntungan yang lebih besar, suku bunga 

kredit akan lebih tinggi atau sebaliknya. 
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5. Pajak 

Pajak atas bunga dana yang diterima oleh penyimpan dana juga 

memengaruhi suku bunga dana sehingga memengaruhi suku bunga kredit 

terutama kalau suku bunga dana ditanggung oleh bank, maka suku bunga 

kredit akan tinggi atau sebaliknya.  

Menurut Rahmawati dan Rokhman (2015) beberapa faktor yang 

mempengaruhi penetapan profit margin pembiayaan murabahah diantaranya : 

1. Biaya operasional 

Sesuai dengan common sense dalam teori murabahah yang 

memperbolehkan adanya pembebanan biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka menunjang kelancaran transaksi. Karena operasional lembaga 

keuangan mikro seperti BNI Syariah pada prinsipnya adalah 

mengumpulkan dana dan menyalurkan pembiayaan, maka semua biaya 

yang dikeluarkan untuk mendukung operasionalnya baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat digolongkan sebagai biaya overhead.Secara 

rata-rata biaya overhead perbulan dimasukkan kedalam profit margin 

pembiayaan murabahah yang dibebankan kepada nasabah debitur. 

2. Biaya dana (cost of fund) 

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perbankan dalam rangka 

menghimpun dana pihak ketiga. Artinya, BNI Syariah akan mengihitung 

biaya yang dikeluarkan atas setiap dana yang berhasil dihimpunya, 

semakin kecil biaya dana yang dikeluarkan berarti semakin efisien biaya 

yang dikeluarkan BNI Syariah. 
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3. Kredit beresiko (risk of cost) 

Merupakan biaya ditanggung oleh bank sebagai akibat kegagalan nasabah 

dalam melunasi kewajibanya. Semakin besar nilai risk of cost, maka akan 

mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh BNI Syariah tersebut. 

4. Target keuntungan (profit target) 

Merupakan suatu bentuk perencanaan untuk mencapai kinerja keuangan. 

Secara syariah pengambilan keuntungan ini diperbolehkan sepanjang dalil 

dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Umumnya pihak 

perbankan range keuntungan yang telah diperhitungkan dan akhirnya 

dikeluarkan sebagai kebijakan dalam rencana kerja dan anggaran 

perusahaan (RKAP) tahunan.  

Indikator Biaya yang ada dalam operasional pembiayaan pada BNI 

Syariah yaitu: 

1. Biaya operasional 

2. Biaya Tenaga Kerja (biaya survey) 

3. Biaya umum (materai dan kelengkapan administrasi) 

4. Biaya Operasi (potongan Tabarru’) 

 

2.3 Pandangan Islam Murabahah  

1. Al-Qur’an  

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, 

diantaranya adalah firman Allah: 

بَا َم الرِّ  َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ
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Artinya: "..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba" (QS. Al-Baqarah:275).  

2. Al-Hadits 

     Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:  

َأنَّ النَِّب َصلىَّ اهللُ َعَلْيِو َوآلِِو َوَسلََّم قَاَل: َثاَلٌث ِفْيِهنَّ البَ رََكة: البَ ْيُع ِإىَل َأَجٍل, 
ِعْْيِ لِْلبَ ْيِت الَ لِْلبَ ْيِع. )َرَواُه اْبُن َماَجو( ق َاَرَضة, َو َخْلُط البُ ّر بِالشَّ

ُ
 َوامل

”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan 

pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), 

dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak 

untuk dijual” (HR. Ibnu Majah). 

Dalam hadist juga disebutkan, “Pembeli dan penjual berhak untuk 

membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila 

mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan 

diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dalam dan 

berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus” ( HR 

Bukhari). Dalam jual – beli juga sangat di harapkan adanya unsusuka sama 

suka, seperti yang tercantum dalam hadist : “sesungguhnya jual beli itu 

harus dilakukan secara suka sama suka “ (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) 

3. Mazhab Para Ulama 

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang 

dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut : 

Mazhab Maliki, membolehkan biaya – biaya langsung terkait 

dengan transaksi jual beli itu dan biaya – biaya tidak langsung terkait 
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dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang 

tersebut. 

a. Mazhab Syafi’I membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara 

umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga 

kerjanya sendiri. Begitu pula biaya – biaya yang tidak menambah nilai 

barang tidak boleh di masukan sebagai komponen biaya. 

b. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya – biaya secara 

umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak 

membolehkan biaya – biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh 

si penjual. 

c. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun 

tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya – biaya 

itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai 

barang yang dijual.  

 

2.4  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  

  Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini di gunakan sebagai dasar 

untuk mendapatkan gambaran dan menyusun kerangka berfikir dalam penelitian 

ini. Dan berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu : 
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No 
Penelitian dan 

Tahun 
Judul 

Variabel dan 

Metode Analisis 
Hasil Penelitian 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Rengganging 

Jatun, 2015 

 

 

 

 

 

Analisis 

Faktor- Faktor 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

nasabah untuk 

mengambil 

pembiayaan 

pada kospin 

jasa layanan 

syariah 

pekalongan 

Variabel bebas : 

pengetahuan 

produk, aktivitas 

promosi, 

religiusitas 

 VariabelTerikat: 

Keputusan nasabah 

Mengambil 

Pembiayaan  

Metode Analisis 

Regresi Berganda  

Pengetahuan 

produk, aktivitas 

promosi, 

religiusitas 

berpengaruh  

terhadap keputusan 

nasabah mengambil 

pembiayaan 

 

 

 

2 Eriyati, 2008 

 

 

Faktor – 

Faktor yang 

Mempengaruh

i Permintaan 

Pembiayaan 

Kredit pada 

PT Bank BNI 

Syariah 

Pekanbaru 

Variabel bebas : 

Proses Pelayanan 

Persyaratan 

Religiusitas  

 VariabelTerikat: 

Keputusan 

Mengambil 

Pembiayaan   

Proses, pelayanan, 

persyaratan dan 

religiusitas 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

mengambil 

pembiayaan 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clif H Lasut, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran 

Jasa Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Untuk 

Menggunakan 

Produk Kredit 

Cepat Aman 

Pada Kantor 

PT. Pegadaian 

di Wilayah 

kota Manado 

Variabel bebas : 

Produk Harga 

Lokasi, Aktivitas 

promosi Orang 

Tampilan fisik 

Proses  

Variabel Terikat : 

Keputusan 

Mengambil 

Pembiayaan 

  Metode Analisis : 

Regresi Berganda 

Produk, harga, 

lokasi, promosi, 

orang, tampilan 

fisik dan proses 

berpengaruh  

terhadap keputusan 

mengambil 

pembiayaan 
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No 
Penelitian dan 

Tahun 
Judul 

Variabel dan 

Metode Analisis 
Hasil Penelitian 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulfi Rahmi 

Yanti,2015 

Analisis 

Faktor – 

Faktor yang 

Mempengaruh

i Keputusan 

Nasabah 

dalam 

Mendapatkan 

Pembiayaan 

Murabahah 

DI BMT Al-

Hijrah Salo 

Kabupaten 

Kampar 

Variabel Bebas :  

Produk, promosi, 

lokasi,biaya,kualita

s pelayanan,syariah 

( agama ) 

Variabel Terikat : 

Keputusan nasabah 

dalam 

mendapatkan 

pembiayaan   

Metode Analisis : 

Regresi Berganda 

Produk, promosi, 

lokasi,biaya,kualita

s pelayanan,syariah 

( agama ) 

berpengaruh  

terhadap keputusan 

nasabah dalam 

mendapatkan 

pembiayaan   

5.. 

 

 

Aris Sunindyo 

dan Ganesthi 

Swastika Rini, 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruh

i Keputusan 

Nasabah 

Untuk 

Mengambil 

Kredit Modal 

Kerja Pada 

BPR Gunung 

Kawi 

Semarang 

Variabel Bebas : 

Produk Harga 

Lokasi Aktivitas 

promosi Orang 

Proses Tampilan 

fisik   

Variabel Terikat : 

Keputusan 

Mengambil 

Pembiayaan   

Metode Analisis :  

Regresi Berganda 

Harga, dan lokasi 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

mengambil 

pembiayaan, 

namun produk, 

promosi, orang, 

proses dan tampilan 

fisik tidak 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

mengambil 

pembiayaan 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novi Ayu 

Nurrohmah,20

17  

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

produk 

Dan Biaya 

Terhadap 

keputusan  

Pembiayaan  

Murabahah 

Studi pada 

bmt surya  

Madani 

Ngemplak  

Variabel bebas : 

produk dan biaya 

Variabel terikat : 

Keputusan 

pembiayaan 

Murabahah 

Model Analisis : 

Analisis Regresi 

Berganda 

Produk dan biaya 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembiayaan 

murabahah 
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No 
Penelitian dan 

Tahun 
Judul 

Variabel dan 

Metode Analisis 
Hasil Penelitian 

Oyolali 

7. Cici Puspita 

Sari, Prabowo 

Yudo Jayanto, 

2016 

The Influence 

of selling 

price Pricing, 

Margin Level, 

Product  

Quality, 

Shariah 

Marketing, 

Collateral, 

Product 

Knowledge, 

and Risk on 

member’s 

interest in 

Uisng 

Murabahah 

Financing 

Variabel Bebas :  

price pricing, 

margin level, 

product quality, 

sharia marketing, 

collateral, product 

knowledge, and 

risk on 

Variabel terikat : 

member’s interest 

in using murabahah 

financing in BMT 

in Semarang 

Partial Least 

Square (PLS) in 

analyzing the data. 

The result of this 

research shows that 

selling price 

pricing, quality of 

product, sharia 

marketing, and 

product knowledge 

have positive and 

significant 

correlation on 

member’s interest 

in using murabahah 

financing. The 

variable of margin 

level, collateral, 

and risk did not 

influence to 

member’s interest 

in using murabahah 

financing 

8. Ikhsan 

Budiyanto, 

2015 

Faktor- Faktor 

Yang 

Mempengaruh

i Keputusan 

Nasabah  

Menggunakan 

Produk 

Pembiayaan  

Murabahah 

Di Bprs  

Bds 

Yogyakarta. 

Variabel Bebas : 

produk, promosi, 

tempat, pelayanan, 

syariah 

Variabel Terikat :  

Keputusan Nasabah  

Menggunakan 

Produk 

Pembiayaan  

Murabahah 

 

Tempat dan syariah 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

nasabah 

menggunakan 

pembiayaan, 

namun produk, 

promosi dan 

pelayanan tidak 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembiayaan  
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2.5    Kerangka Konseptual 

  Berdasarkan perumusan hipotesis, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :     

  Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

X5 

 

  

2.6     Hipotesis Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan adanya faktor – faktor yang 

mempengaruhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan yang karena hal itu 

penelitian berharap untuk melanjutkan penelitian tersebut. Dalam penelitian 

berikut ini yang menjadi hipotesis adalah sebagai berikut : 

X1  =  Pengetahuan Produk 

 

X2 = Aktivitas Promosi 

 

X3 = Religiustik 

 

X4 = Biaya 

 

Permintaan 

Pembiayaan 

Murabahah pada 

PT.Bank BNI 

Syariah Kcp 

Mikro 

Flamboyan 

Bangkinang ( y ) 
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2.6.1 Hubungan Pengetahuan Produk Terhadap Permintaan Pembiayaan  

Murabahah     

Pengetahuan akan produk akan membuat perusahaan dapat memasarkan 

produknya dengan lebih baik lagi, Kemungkinan disebabkan ketertarikan 

konsumen terhadap karakter fisik dari produk mereka, pemasar kadang-kadang 

bertindak seolah-olah nasabah berpikir tentang produk pembiayaan sebagai 

kumpulan atribut saja. Bahkan suatu produk yang sederhana memiliki beberapa 

atribut. Pemasar harus tahu atribut produk yang mana yang paling penting bagi 

konsumen, apa fungsi atribut tersebut bagi konsumen, dan bagaimana konsumen 

menggunakan pengetahuan ini dalam proses kognitif seperti saat pemahaman dan 

pengambilan keputusan. Nasabah dapat memiliki pengetahuan tentang berbagai 

jenis atribut produk. Pengetahuan nasabah tentang atribut yang kongkrit 

menggambarkan wujud, dan ciri-ciri sebuah produk. Pengetahuan tentang atribut 

abstrak menggambarkan produk lebih subjektif, dan ciri-ciri yang tidak terlihat 

pada sebuah produk.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kolyesnikova et al (2008) yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel pengetahuan produk terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipostesis sebagai berikut :  

H1:  Diduga terdapat pengaruh pengetahuan produk terhadap permintaan  

pembiayaan murabahah .   
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2.6.2  Hubungan Religiusitas Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah  

Investasi oleh Islam dipandang sebagai wahana untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat. Investasi mampu meng-eliminir adanya penumpukan asset 

finansial yang tidak berputar. Investasi ini sendiri telah menghindarkan terjadinya 

tindakan pentabdziran (wasting) atas sumberdaya finansial. Hal ini demikian 

karena dengan adanya investasi, maka sumber daya finansial yang ada telah bisa 

dimobilisasi dan dimanfaatkan. Sebagian nasabah yang mengambil pembiayaan 

pada bank dan lembaga keuangan syariah tertarik untuk mengambil pembiayaan 

karena adanya asas keagamaan yang dipandang lebih baik daripada bank umum 

konvensional lainnya. Hal ini adalah karena  tidak dikenal kata bunga pada bank 

dan lembaga keuangan syariah namun bagi hasil. Walaupun serupa namun hal ini   

memiliki efek psikologis kepada nasabah dimana nasabah merasa lebih mantap 

untuk mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah.  

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Eriyati (2008) menyatakan 

bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap keputusan mengambil 

pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipostesis 

sebagai berikut :   

H2: Diduga terdapat pengaruh religiusitas terhadap permintaan   

pembiayaan murabahah 

2.6.3  Hubungan Promosi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu suatu keberhasilan program 

pemasaran. Bagaimana pun berkualitasnya suatu produk, apabila konsumen belum 

pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi 
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mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Pada hakikatnya promosi 

adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan (Tjiptono, 2008). Adanya promosi yang dilakukan, maka 

dengan cepat masyarakat akan mengetahui kelebihan-kelebihan yang ditawarkan 

oleh suatu produk. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Lasut (2010) yang menyatakan bahwa 

variabel aktivitas promosi berpengaruh terhadap keputusan mengambil 

pembiayaan. Berbeda dengan Sunindyo dan Rini (2011) yang menyatakan bahwa 

ada tidak pengaruh antara variabel aktivitas promosi terhadap keputusan 

mengambil pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipostesis sebagai berikut :  

H3:  Diduga terdapat pengaruh promosi terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah  

2.6.4  Hubungan Biaya Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah 

Hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan keputusan 

pembelian adalah biaya. Biaya yang murah dan terjangkau dengan kualitas barang 

yang bagus adalah keinginan setiap konsumen. Biaya akan membentuk suatu 

harga dimana jumlah keseluruhan nilai yang dipertuarkan konsumen untuk 

manfaat yang didapat atau digunakan atas produk atau jasa Dalam pembelian atau 

pemakaian jasa konsumen berkaitan dengan waktu dan usaha sebagai manfaat 
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kenyamanan (penghematan waktu dan/atau usaha) atau biaya/ beban 

ketidaknyamanan (pemborosan waktu dan/atau usaha). (Tjiptono, 2014: 73-75) 

Seperti dalam penelitian Rahmawati (2015) bahwa lembaga keuangan 

syariah harus mampu memberikan bagi hasil yang tinggi dengan biaya margin 

pembiayaan yang murah, biaya margin pembiayaan yang murah terjadi karena 

kebijakan lembaga keuangan dalam mengelola keuangan dan menetapkan biaya 

seminimal mungkin. Sehingga ini akan mempengaruhi pertimbangan nasabah 

dalam menentukan keputusan. 

H4:  Diduga terdapat pengaruh biaya terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah 

2.6.5  Hubungan Pengetahuan Produk , Relegiusitas,  Promosi, Biaya Secara 

Silmutan Berpengaruh Signifikan Terhadap Permintaan Pembiayaan 

Murabahah 

Dalam hal ini mengukur hubungan antara Pengetahuan Produk, Aktivitas 

Promosi, Religiusitas, Biaya pada permintaan pembiayaan murabahah (secara 

simultan). Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5: Diduga pengetahuan produk, religiusitas, promosi,biaya    

berpengaruh secara bersama – sama (secara simultan) terhadap 

permintaan pembiayaan murabahah. 

 


