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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Ditandai dengan berdirnya lembaga keuangan yang berlandaskan 

syariah baik dalam skala makro maupun mikro. Di Indonesia lembaga 

keungan dikelompokan kedalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank 

dan lembaga keuangan non bank. Mengenai lembaga keuangan bank atau 

perbankan, menurut Undang Undang No. 10 tahun 1998, perbankan adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang 

banyak. Dahulu sektor perbankan tersubut tidak lebih hanya sebagai fasilitator 

kegiatan pemerintah dan beberapa perusahaan besar, dan kini telah berubah 

menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian. Sistem 

perbankan di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang Undang No. 7 tahun 

1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998) tentang perbankan bahwa  

perbankan di Indonesia terdiri 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat.
1
 

BMT atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wat tamwil secara 

harfiah/lughowi, baitul maal berati rumah dana dan baitul tamwil berarti 
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rumah usaha. Baitul maal dikembangakan berdasarkan sejarah 

perkembanganya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkebangan 

Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus dan 

mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga 

bisnis yang bermotif laba.
2
 BMT berasaskan pancasila dan UUD 45 serta 

berladaskan prisnsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), 

kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. 

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang legal sebagai 

lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip 

syariah. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang 

menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan 

sosial. 

Peran sosial BMT akan terlihat pada defenisi baitul maal, sedangkan 

peran bisnis BMT terlihat dari defenisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial 

baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat  

(LAZ), oleh karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan 

secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak 

meliputi upaya mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumber 

dana-dana sosial lainya.
3
 

Baitul maal wat tamwil (BMT) didirikan karena keinginan masyarakat 
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(terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bunga 

merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para 

ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya 

mengharamkan bunga bank terdapat unsur-unsur riba jika ada unsur 

tamabahan, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan 

adanya unsur pemerasan. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam 

transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan 

dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam hal ini Allah SWT 

mengingatkan dalam Al-Qur’an surah (Al-Imran): 130 

                         

    

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

dengan berlipat ganda dan bertaqwa kamu kepada Allah suapaya 

kamu mendapat keberuntungan.”
4
 

 

BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru adalah salah satu lembaga 

keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabah dalam bentuk 

produk fundingyang diperlukan bagi nasabah untuk menyimpan dana dan 

produk landing(pembiayaan) di perlukan bagi nasabah yang kekurangan dana. 

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

beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. 

Selain itu, masalah keputusan menjadi nasabah dalam suatu lemabaga 

keuangan syariah merupakan suatu hal yang penting karna dalam proses 
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kegiatan BMT, menjadi nasabah merupakan salah satu faktor utama 

menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat berupa zakat infak dan 

shadaqoh.
5
Dalam hal ini peneliti tertarikuntuk mencoba melakukan penelitian 

pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru. Berikut ini dapat dilihat 

perkembangan jumlah nasabah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru.  

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Nasabah Pada 

BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru 

 

No Tahun Jumlah Nasabah Persentase (%) 

1 2012 360 

 2 2013 460 27,77 

3 2014 479 4,13 

4 2015 607 26,72 

Sumber : BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru 2015 

 

Dari tabel 1.1 dapat  dilihat jumlah nasabah pada BMT-UGT Sidogiri 

Cabang Pekanbaru. pada tahun 2012 sebanyak 360 orang nasabah, pada tahun 

2013 sebanyak 460 orang nasabah atau mengalami peningkatan sebesar 100 

orang nasabah atau 27,77% dari pada tahun sebelumnya,pada tahun 2014 

sebanyak 479 orang nasabah atau mengalami peningkatan sebesar 19 orang 

nasabah atau 4,13% dari pada tahun sebelumnya, pada tahun 2015 sebanyak 

607 orang nasabah atau mengalami peningkatan sebesar 128 orang nasabah 

atau 26,72% dari pada tahun sebelumnya.
6
 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

atas perkembangan jumlah nasabah dari 4 (empat) tahun terakhir. Dari 
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perkembangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak 

masyarakat yang mengambil keputusan menjadi nasabah di BMT-UGT 

Sidogiri Cabang Pekanbaru. 

Nasabah akan merespon ke lembaga keuangan syariah atau berminat  

ke lembaga keuangan syariah ketika ada produk atau akad yang 

menguntungkan dirinya.
7
 Diantara salah satunya prinsip dalam akad lembaga 

keuangan syariah yang terasa familiar di masyarakat yakni prinsip bagi hasil. 

Dari konsepsi minat nasabah, peneliti juga menemukan beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat, faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan 

faktor psikologis.
8
 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut menganai 

perkembangan yang terjadi terhadap keputusan masayarakat menjadi nasabah, 

dalam bentuk penelitian dengan judul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Prilaku Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada BMT-UGT 

Sidogiri Cabang Pekanbaru ” 

 

B. Batasan Masalah 

Oleh sebab itu untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan 

data serta demi keakuratan data yang diperoleh maka penulis membatasi pada 

nasabah yang berada di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

Sebab yang paling dekat dengan BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru.  
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C. Rumusana Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang 

muncul adalah: 

1. Apa faktor yang mempengaruhi prilaku konsumen terhadap keputusan 

menjadi nasabah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap prilaku konsumen terhadap 

keputusan menjadi nasabah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang 

telah dijabarkan diatas maka penelitian ini bertujuan:  

a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi prilaku konsumen 

terhadap keputusan menjadi nasabah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang 

Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap 

prilaku konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah pada BMT-

UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan dan 

wawasan penulis dalam hal ini tentang faktor yang mempengaruhi 

minat masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah pada BMT-

UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru. 
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b. Bagi pihak BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangan yang positif dalam 

menjalankan usahanya agar berkembang dan lebih besar lagi dimasa 

mendatang. 

c. Bagi UIN SUSKA RIAU, penelitian ini diharapkan dapat 

menambahkan datar bacaan dan referensi untuk suatu karya ilmiah, 

serta bermanfaat bagi para penulis berikutnya yang akan melakukan 

penelitian tentang kajian yang sama. 

d. Memenuhi syarat penulis sebagai tugas akhir skripsi untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diBaitul Maal Wa Tamwil BMT-UGT 

Sidogiri Cabang Pekanbaru yang berada di Jl. Delima Kecamatan Tampan 

Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karna 

BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru baru beroperasi 4 (empat) Tahun 

tarakhir namun dilihat dari perkembangan jumlah nasabah mengalami 

peningkatan setiap tahun. 

2. Subjek dan Objek  

a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah nasabah 

BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru. 
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b. Objek dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhiprilaku 

konsumen terhadapkeputusan menjadi nasabah pada BMT-UGT 

Cabang Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya.
9
 Populasi dalam penelititan ini adalah seluruh nasabah 

BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru sebanyak 607 orang nasabah. 

b. Sampel 

Sampel adalah pemilihan subjek penelitian sebagai wakil dari 

populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili 

populasi.
10

Dikarenakan populasi yang menjadi penelitian ini cukup 

banyak maka penulis  menentukan jumlah sampel berdasarkan Rumus 

Slovin sebagai berikut:
11

 

Rumus:     
 

       
 

Keterangan: n = jumlah sampel yang dicari 

   N = jumlah populasi 

   d = nilai presisi (0,1) 
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Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk 

berapa banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut: 

   
   

            
  

   

    
  

= 85,85 dibulatkan mejadi 86 

Metode yang digunakan penulis adalah Nonprobabilty 

sampling, dengan teknik yang digunakanpenulis dalam prosedur 

pencarian responden ini dilakukan berdasarkan Accidental Sampling, 

yaitu memilih didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan 

muncul.
12

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan yang diteliti .
13

Data 

yang di peroleh langsung dari responden dan data yang diperoleh dari 

BMT yang tersedia seperti sejarah berdiri dan struktur organisasi 

BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh darikantor, buku,atau 

pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitanya dengan 

                                                             
12

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press 2008), h. 
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objek dan tujuan penelitian.
14

Data tersebut beberapa buku dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitucara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan 

cara mengamati secara langsung dilapangan untuk mendapatkan 

gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan 

nasabah dari BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru. 

c. Angket yaitu metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang 

disebarkan oleh penulis kepada masyarakatdi Kelurahan Delima 

Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

6. Teknik Analisa Data 

Setelah mengadakan serangkaian kegiatan (penelitian) dengan 

menggunakan beberapa metode diatas, maka data-data yang terkumpul di 

analisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini 

dipergunakan untuk menganalisa data yang bersifat kuantitatif atau data 

yang dapat direalisasikan dengan angka. Adapun data yang bersifat 

kuantitatif akan di analisa dengan menggunakan teknik persentase, dimana 

akan digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
 

 
X 100% 

Keterangan : 

P = Angka persentase 

                                                             
14
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F = Frekuensi yang dicari 

N = Number of case (Jumlah Frekuensi / banyaknya indivdu).
15

 

Kemudian data tersebut akan dijelaskan secara rinci dan sistematis 

sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas 

kesimpulan akhir dari masalah yang diteliti. Dalam menentukan kriteria 

penelitian tentang hasil penelitian dikelompokkan atas 3 kriteria penilaian 

sebagai berikut: 

a. Apabila persentase antara 76%-100% dikatakan “Baik” 

b. Apabila persentase antara 56%-75% dikatakan “Cukup Baik” 

c. Apabila persentase antara 0-55% dikatakan “Kurang Baik” 

7. Metode Penulisan  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan : 

a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini kemudian di analisis dan diuraikan secara khusus. 

b. Induktif, mengumpulkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini dan kemudian dianalisis lalu diuraikan secara umum. 
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini maka penulis 

akan memaparkan sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

   Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM BMT-UGT SIDOGIRI CABANG 

PEKANBARU 

  Bab ini berisi tentang gamabaran umum BMT-UGT Sidogiri 

Cabang Pekanbaru yang meliputi sekilas sejarah BMT-UGT 

Sidogiri Cabang Pekanbaru, Visi dan Misi, struktur organisa dan 

produk-produk BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru. 

BAB III : KERANGKA TEORITIS 

  Bab ini menjelaskan tentangpengertian minat, pembagian minat, 

macam minat, ukuran minat, faktor timbilnya minat, faktor yang 

mempengaruhi minat, pengertin masyarakat, baitul maal wat 

tamwil (BMT) dan konsep operasional. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan dibahas tentang identitas responden, minat 

masyarakat terhadap BMT-UGT Sidogiri di Kelurahan Delima, 

faktor yang mendukung dan yang menghambat minat masyarakat 

terhadap BMT-UGT Sidogiri di Kelurahan Delima, analisa data. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


