
 i 

ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini berjudul“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku 

Konsumen  Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di BMT-UGT Sidogiri 

Cabang Pekanbaru”. Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah pada 

tahun 2012 sampai dengan  2015 ada peningkataan jumlah nasabah, sedangkan 

BMT-UGT Sidogiri ini merupakan lembaga keuangan yang berpusat di Pasuruan 

Jawa Timur yang mana belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaanya 

namum dilihat dari data perkembangan nasabah mengalami peningkatan setiap 

tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor yang mepengaruhi 

prilaku konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah pada BMT-UGT Sidogiri 

Cabang Pekanbaru dan bagaimana tinjaun ekonomi Islam terhadap prilaku 

konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang 

Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru yang 

bertempat Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pengambilan 

sampel sebanyak 86 responden nasabah berdasarkan rumus Slovin dari 607 

populasi. Teknik pengumpulan data melalui studi observasi, angket, wawancara. 

Metode penulisan secara dedukatif yakni penulis menggunakan kaidah atau 

pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus dengan 

permasalahan dibahas. Selanjutnya penulis menganalisa data dengan 

menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data untuk 

tabulasikan kemudian dikaitkan dengan konsep yang relevan dan diuraikan secara 

sistematis dengan metode kualitatif yaitu penjelasan data yang berbentuk, kata, 

kalimat, skema, dan gambar. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktot-faktor yang 

mepengaruhi prilaku konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah di BMT-

UGT Sidogiri Cabang Pekanabaru adalah dari faktor budaya karena sudah sesuai 

dengan syariat Islam, dari faktor sosial karena motivasi teman seprofesi, dari 

faktor pribadi karena keuntungan atau margin yang rendah dibandingkan dengan 

lembaga keuangan lainya, dan kemudian dari faktor psikologis karena 

menggunakan sistem bagi hasil (margin). Kemudian dari hasil rekapitulasi skor 

angket apa yang mempengaruhi prilaku konsumen terhadap keputusan menjadi 

nasabah di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanabaru termasuk dalam kategori 

cukup baik yaitu 57,17% karena berada pada rentan antara 56%-75%. Selanjutnya 

tinjauan ekonomi Islam terhadap keputusan menjadi nasabah di BMT-UGT 

Sidogiri Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan ekonomi Islam yaitu tidak 

adanya tambahan maupun denda atas pembayaran yang ditagguhkan dan margin 

(keuntungan)  yang ditetapkan relatif rendah. 
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