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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Alex dalam Lena (2013:10) ditinjau dari etimologis, kata

partisipasi merupakan padanan dari kata partisicipatie (bahasa belanda) atau

partisipasipation (bahasa Inggris) yang berarti bagian atau ikut serta.

Partisipasi berasal dari kata partisipation yang berarti partisipasi atau peran

serta; keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan

orang lain atau mencapai tujuan tertentu.

Davis dan Nawstrom dalam Lena (2013:10) menyatakan partisipasi

adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok

yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan

kelompok yang mendorong dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan

itu.

Seligman dan Edwin dalam Lena (2013:10) menyatakan bahwa

“partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dan

aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar”. Dari

pengertian diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu tidak dapat dipisahkan

dalam kehidupan kita masyarakat ataupun dalam kelompok masyarakat.

Sedangkan Wahydi Komorotomo dalam Lena (2013:11)

mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam

yaitu :
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1. Partisipasi dalam pemilihan ( elektora participate )

2. Partisipasi kelompok ( group participation )

3. Kontak antara warga Negara dan Pemerintah (citizen-goperment

contacting)

4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan Pemerintahan.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Menabung

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan

yang merupakan suatu respon dari masyarakat dan setiap pelaksanaan sebuah

kebijakan.

Dibawah ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

masyarakat dalam menabung yaitu :

1) Pengetahuan

Pengetahuan menurut Soekidjo Notoadmodjo (2010:11)

merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terhadap objek

terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan,

pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat

dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek menagandung dua

aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan

menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek
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yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap

objek tertentu. Menurut teori WHO (Worth Healt Organization) salah satu

bentuk objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh

dari pengalaman sendiri.

Pengetahuan atau kognitif merupakandomain yang sangat penting

untuk terbentuknya tindakan seseorng (ovent behavior). Dari pengalaman

dan penelitian ternyata perilaku yang disadari oleh pengetahuan akan lebih

langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan.

Sebagaimana menurut pendapat Desmita dalam bukunya Psikologi

Perkembangan Peserta Didik (2009: 34) perkembangan aspek kognitif

adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan

dengan pengertian (pengetahuan), yaitu semua proses psikologis yang

berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan

lingkungannya. Perkembangan kognitif ini meliputi perubahan pada

aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan,

keterampilan berbahasa. Dan pengolahan informasi yang memungkinakan

seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan

merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan

dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati,

membayangkan, memperkirakan, menilai dan memikirkan lingkungannya.

2) Tingkat Pendapatan
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Menurut ikatan akuntansi Indonesia (2009:233) dalam standar

akuntansi keuangan mengungkapkan pengertian pendapatan adalah

sebagai berikut:

Pendapatan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomis yang

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus

masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

kontribusi penanaman modal.

Menurut Heri Suneni (2010) Tingkat pendapatan adalah usaha

yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh harta baik itu berupa

uang maupun benda lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga

masing-masing. Pendapatan erat hubungannya dengan keadaan sosial

ekonomi dan akan menentukan perilaku individu dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu, tingkat pendapatan masyarakat juga akan

mempengaruhi masyarakat untuk menabung di bank syariah. Sebab, jika

pendapatan masyarakat tinggi, maka masyarakat akan gencar untuk

menabung di bank syariah sebagai keamanan untuk harta yang mereka

punya.

Dari hasil survei dan wawancara langsung dengan kepala desa

setempat yaitu pak Arisman : 35 th pendapatan yang diperoleh masyarakat

bangun purba sangat bervariasi yaitu antara Rp. 1000.000,- sampai dengan

Rp. 3000.000,- rupiah per bulannya. Kadang bisa mencapai Rp. 5000.000,-

pada saat harga jual pertanian dan perkebunan meningkat. Nah, dari
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pendapatan yang relatif banyak ini, sangat memungkinkan bagi

masyarakat bangun purba untuk menabung.

3) Persepsi

Menurut Robert L Solso (2007:75) menyatakan Persepsi

(perception) melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian

terhadap informasi sensorik. Pada dasarnya, sensasi mengacu pada

pendeteksian dini terhadap stimuli; persepsi mengacu pada interpretasi

hal-hal yang kita indera. Ketika kita membaca buku, mendengarkan ipod,

dipijat orang, mencium parfum, dan sebagainya, kita mengalami lebih dari

sekedar stimulasi sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses

sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan,

bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal

tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana.

Dan itulah persepsi.

Pada seorang bayi yang baru lahir, bayangan-bayangan yang

sampai ke otak masih tercampur aduk sehingga bayi belum dapat

membeda-bedakan benda-benda dengan jelas. Semakin besar anak itu,

semakin baik struktur susunan syaraf dan otaknya, serta bertambahnya

pengalaman anak tersebut. Dia mulai dapat mengenal objek satu-persatu,

membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya dan

mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa. Dia mulai

dapat memfokuskan perhatiannya pada satu objek, sedangkan objek-objek

lain di sekitarnya dianggap sebagai latar belakang. Kemampuan untuk
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membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu,

yang selanjutnya diinterpretasi disebut persepsi. Persepsi berlangsung saat

seseorang menerima stimulus dan dunia yang ditangkap oleh organ-organ

bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Didalamnya terjadi proses

befikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.

Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi.

4) Kelompok Umur

Menurut Desmita dalam bukunya Psikologi Perkembangan

Peserta Didik (2009: 26) umur yang sudah mantap dalam berfikir dan

memilih mana yang baik dan buruk baginya adalah fase baligh, yaitu fase

dimana usia anak telah mencapai usia muda, yang ditandai denga mimpi

bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Pada masa ini, anak telah

memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban taklif

(tanggung jawab). Fase ini disebut juga dengan fase aqil (fase tingkah laku

intelektual seseorang mencapai kondisi puncak sehingga mampu

membedakan perilaku yang benar dan salah, baik dan buruk). Fase ini

dimulai usia sekitar 15 sampai 40 tahun.

Selain fase baligh, ada juga fase kearifan dan kebijakan, yaitu fase

di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan

emosional, moral, spiritual dan agama secara mendalam. Fase ini disebut

juga fase auliya’ wa anbiya’yaitu fase dimana perilaku manusia dituntut

seperti perilaku yang diperankan oleh Nabi Allah.
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Menurut A Wawan dan Dewi M. (2010:17) usia adalah umur individu

yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Sedangkan

menurut huclok semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi

kepercayaan masyarakt seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang

yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini akan sebagai dari pengalaman dan

kematangan jiwa.

Kelompok umur disini adalah umur yang dikelompokkan dari umur

yang besar ke yang kecil atau dari yang kecil ke yang besar. Sebab

bertambahnya umur seseorang dapat mengubah pola fikir dan cara bertindak

seseorang tersebut dalam mengambil keputusan. Masyarakat yang sudah

dewasa akan lebih tau mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Maka

jika seseorang tersebut berfikir bahwa bank syariah itu baik baginya maka

seseorang tersebut akan menabung pada bank syariah.

2.1.3 Sejarah Bank Syariah

Menurut Andri Soemitra, MA (2009:63) bank syariah pertama

meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali

dengan berdirinya sebuah bank tabungan local yang beroperasi tanpa bunga di

Desa Mit Ghamir yang berlokasi tepi sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr.

Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun

telah mengilhami diadakannya konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah

pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut

dua tahun kemudian lahirlah Islamic Develoment Bank (IDB) yang kemudian
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diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam komersial dan

lembaga investasi. Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan

syariah beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total

portofolionya sekitar $200 miliar.

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki

orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa

karakteristik bank syariah:

a. Penghapusan riba.

b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio-

ekonomi Islam.

c. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank

komersil dan bank investasi.

d. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap

permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal.

Karena bank komersial syariah menerapkan profil and loss sharing dalam

konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.

e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan

pengusaha.

f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan

likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank

sentaral berbasis syariah.

Oleh karena itu, maka secara struktual dan sistem pengawasan nya

berbeda dari bank konvesional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua
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hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada

perbankan secar umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan

prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktual

kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan

wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan

bank syariah.

2.1.4 Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut Andri Soemitra, MA (2009:69) Perkembangan Bank dan

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari

segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di

Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul

dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua

lembaga keuangan syariah tersebut bisa katakan menjadi pionir tumbuhnya

bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah

untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas

penduduk Indonesia dalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit

dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan

konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih

sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah

sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi

lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang

lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan
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bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah

membawa hikmah yang besar bagi perkembangan  lembaga keuangan

syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat,

Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sestem

perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan

kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak

tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan

sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu

membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan

keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil

saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang

bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang

saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana

syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah

nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat,

baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf.

Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal

wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

2.1.5 Pengertian Bank Syariah

Menurut Ascarya (2008:1) sesuai labelnya, Bank syariah adalah

institusi keuangan yang berbasis syariah islam Hal ini berarti bahwa secara

makro Bank syariah adalah institusi keuangan kegiatan investasi di
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masyarakat sekitarnya. Dalam Kacamata mikro, Bank syariah adalah institusi

keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah

sesuai dengan syariah.

Menurut Warkum Sumitro (2004:5) bank syariah adalah lembaga

keuangan yang usaha dan pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu

dalam lintas pembayaran serta peredaran uangyang pengoperasiannya

disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Bank syariah berarti bank

yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam,

yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Menurut Amir Machmud dan Rukmana (2010:9) bank syariah

merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah

merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan hadis

Nabi SAW. Antonio dan prawataatmadja membedakan menjadi dua

pengertian yaitu Bank Islam dan bang yang beroperasi dengan prinsip syariah

Islam.

Menurut Rizal Yaya (2009: 22) Bank syariah adalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasrakan prinsip syariah yang terdiri atas

Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.1.6 Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Dalam Rizal Yaya (2009:16) Al-Qur’an sebagai sumber hukum

dalam agama islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan
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keuangan. Akan tetapi, Alqur’an tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk

lembaga keuangan. Pembahasan Alqur’an lebih berkaitan dengan akhlak/etika

yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan

(amanah), keadilan (‘adalah), kedermawanan (ikhsan), perintah menjauhi

yang haram dan menegakkan yang baik (amar ma’aruf nahi mungkar), dan

teguran (tawsiah).

Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi

adalah ketika Rasullah Muhammad SAW mendririkan baitulmal saat

pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Baitulmal di zaman Rasulullah

merupakan lembaga penyimpanan kekayaan Negara. Pada saat itu, Baitulmal

memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan

Negara.

Pada masa khulafaurrasyidin, Baitulmal berkembang dalam hal jumlah

kekayaan yang dikelola dan fungsi dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini

kemudian dikembangkan secara adminitrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk

ketertiban adminitrasi. Selanjutnya, mulai Dinasti Abasiyah, fungsi Baitulmal

bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat

runtuhnya Dinasti usmaniyah di Turki, nama Baitulmal  tidak muncul lagi

sebagai pusat pengaturan fisikal dan moneter Negara.

Pada tahun 1963, di Desa Mit Ghamr, Salah satu daerah di wilayah

Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit

Ghamr Savings Bank atau biasa disebut Mit Ghmar Bank dipelopori oleh

seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Lembaga keuangan tersebut

ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat

berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sadaqah, dan infak, maupun dalam
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memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama

dibidang perdagangan dan industri. Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak

membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada

penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam

bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan

dengan para penabung.

2.1.7 Lembaga-lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam Rizal Yaya (2009:22-24) lembaga keuangan syariah di

Indonesia itu terdiri dari ; Pasar Modal Syariah, Bank Umum Syariah, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Asuransi Syariah, Reksa

Dana Syariah, Ar Rahnu, LAZ dan BAZ dan BMT. Berikut penjelasannya:

1. Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat

berharga, baik berupa saham maupun obligasi, agar memperoleh dana dari

investor. Adapun indikator perkembangan saham yang sesuai syariah

dinyatakan dalam Jakarta isamic index (JII). Adapun pembelian saham

secara langsung dipasar modal tidak boleh dilakukan sebagimana dilarang

oleh UU No. 21 Tahun 2008.

2. Bank Umum Syariah , Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha

Syariah.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, bank

pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang melaksanakan

kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu dalam lintas pembayaran.

Berdasarkan UU perbankan syariah No 21. Tahun 2008 tersebut,
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disebutkan bahwa bank kenvensional yang hendak melaksanakan usaha

syariah harus membentuk unit usaha syariah (UUS) yang khusus

beroperasi dengan menggunakan system syariah.

3. Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi pertama di Indonesia adalah PT Asuransi

Takaful keluarga (asuransi jiwa) dan PT Asuransi takaful umum yang

didirikan pada tahun 1993. Asuransi syariah memiliki kaitan erat dengan

bank syariah. Praktik asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk

mengantisipasi  kegagalan bayar pembiayaan nasabah karena faktor

lainnya yang disepakati dalam asuransi.

4. Reksa Dana Syariah

Merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi

investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang

bmemenuhi criteria syariah. Adanya larangan bank syariah membeli

saham dipasar modal menyebabkan bank syariah tidak berhubungan

dengan reksa dana dalam hal pembelian saham.

5. AR Rahnu (Pegadaian Syariah)

Merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah. Pegadaian syariah di Indonesia di prakarsai oleh Bank

Muamalat Indonesia yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian untk

menyalurkan tambahan modal bagi unitLlayanan Gadai Syariah di

berbagai kota di Indonesia.
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6. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan  Badan Amil Zakat (BAZ)

Merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaanya oleh

pemerintah Indonesia. LAZ didirikan oleh masyarakat, sedangkan BAZ

didirikan oleh pemerintah. Beberapa bank syariah memprakarsai pendirian

lembaga amil zakat seperti halnya Baitulmal Muamalat (BMM) oleh Bank

Muamalat Indonesia dan LAZ BSM UMAT oleh Bank Syariah Mandiri.

Bagi bank syariah atau UUS yang tidak memprakarsai pendirian

lembaga amil zakat sendiri, penyaluran dana zaka yang dihimpun biasanya

melalui LAZ dan BAZ lain yang menjadi mitra mereka dalam penyaluran.

7. Baitulmal Wat Tamwil (BMT)

Disebut juga “koperasi syariah”, merupakan lembaga keuangan

syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada

anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal

sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di

Indonesia.

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmal” dan “baitultamwil”.

Baitul ma merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam

mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak, dan

sedekah. Dengan demikian, BMT memilki peran ganda, yaitu fungsi sosial

dan fungsi komersial.

Bank Syariah sering bekerja sama dengan BMT dalam menyalurkan

pembiayaan kepada masyarakat. Kerja sama ini dilakukan mengingat BMT

memilki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang

memerlukan pembiayaan dalam skala kecil atau mikro.
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2.1.8 Landasan Hukum Perbankan Syariah

Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jelas

merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum

yang sangat diperlukan. Undang-undang ini menjadi payung yuridis bagi

semua kalangan membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan

bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara

konsisten dengan prinsip syariah.

Undang-undang perbankan syariah memberi keleluasan ruang dan

gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan

menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah serta

member rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan.

2.1.9 Akad Bank Syariah

Menurut Ascara (2008:21) Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh

bank syariah dapat dibagi kedalam enam kelompok pola, yaitu :

a. Pola titipan, seperti wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah

b. Pola pinjaman, seperti qarddan qardhul hasan

c. Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah

d. Pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna.

e. Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina dan

f. Pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.
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2.1.10 Menabung Menurut Pandangan Islam

Adapun menabung dalam pandangan islam dapat kita lihat dalam Al-

Qur’an surat Yusuf ayat 43, 46, 47, 48,49 yaitu :
































Artinya: Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):
"Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang
gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-
kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya
yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah
kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan
mimpi."(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):
"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada
Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang
dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh
bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar
aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka
mengetahuinya."Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh
tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai
hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu
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makan.kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat
sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum)
yang kamu simpan.kemudian setelah itu akan datang tahun yang
padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu
mereka memeras anggur."

Pelajaran yang di dapat dari kisah Nabi Yusuf ini sungguh luar biasa

sekali. Kehidupan yang kita lalui tidak selalu indah. Adakala kita bisa

bersenang senang, hidup berkecukupan, namun kadang pula kita mengalami

masa sulit, dimana kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan dan di luar

kemampuan finansial kita.

Biasanya pada saat hidup kita senang lupa untuk menabung, nah pada

saatnya tiba di timpa musibah yang membutuhkan dana yang besar, barulah

kita menyesal kenapa kita tidak menabung di waktu mempunyai uang.

Penyesalan memang selalu datang kemudian.

Oleh sebab itulah Allah SWT sudah memberikan sebuah pelajaran

melalui kisah Nabi Yusuf agar umatnya tidak mengalami masa-masa sulit

seperti yang di kisahkan tersebut diatas.

2.2 Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori dan keterangan

diatas, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Model penelitian

Pengetahuan
(X1)

Tingkat Pendapatan
(X2)

Persepsi
(X3)

Kelompok Umur
(X4)

Partisipasi Masyarakat
Muslim Dalam Menabung Di

Bank Syariah
(Y)
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Variabel Independen (X) Variabel Dependent (Y)

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan

penelitian, dimana masalah penelitian sudah telah dinyatakan dalam kalimat

pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban diberikan baru berdasarkan

pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris pengumpulan

data.

Diduga masih rendah partisipasi masyrakat muslim desa bangun purba

kecamatan bangun purba kabupaten rokan hulu dalam menabung pada bank

syariah dikarenakan:

1. Pengetahuan

Menurut Nursrifida (2012) pengetahuan sangat penting dalam

kehidupan manusia. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, manusia akan

tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semakin luas pengetahuan

manusia, maka semakin luas pula pemikiran seseorang tentang suatu hal.

Jadi, semakin luas pengetahuan manusia tentang perbankan syariah, maka

semakin besar pula minatnya untuk menabung di perbankan syariah. Dari

kesimpulan diatas maka hipotesis yang didapat.
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H1 : Faktor Pengetahuan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat

muslim dalam menabung pada bank syariah.

2. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat

dalam memperoleh harta baik itu berupa uang maupun benda lainnya

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing-masing. Pendapatan

erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi dan akan menentukan

perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat

pendapatan masyarakat juga akan mempengaruhi masyarakat untuk

menabung di bank syariah. Sebab, jika pendapatan masyarakat tinggi,

maka masyarakat akan gencar untuk menabung di bank syariah sebagai

keamanan untuk harta yang mereka punya. Sesuai dari uraian diatas maka

hipotesis yang didapat yaitu :

H2 : Faktor tingkat pendapatan dapat mempengaruhi masyarakat

muslim dalam menabung pada bank syariah

3. Persepsi

Menurut Solso Maclin (2007:75) menyatakan Persepsi

(perception) melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian

terhadap informasi sensorik. Pada dasarnya, sensasi mengacu pada

pendeteksian dini terhadap stimuli; persepsi mengacu pada interpretasi

hal-hal yang kita indera. Ketika kita membaca buku, mendengarkan ipod,

dipijat orang, mencium parfum, dan sebagainya, kita mengalami lebih dari

sekedar stimulasi sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses
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sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan,

bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal

tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana.

Dan itulah persepsi.

H3 : Persepsi dapat mempengaruhi masyarakat muslim dalam

menabung pada bank syariah

4. Kelompok Umur

Menurut A. Wawan dan Dewi M. (2010:17) usia adalah umur

individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun.

Sedangkan menurut huclok semakin cukup umur, tingkat kematangan dan

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari

segi kepercayaan masyarakt seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari

orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini akan sebagai dari

pengalaman dan kematangan jiwa.

H4 : Kelompok umur dapat mempengaruhi masyarakat muslim dalam

menabung pada bank syariah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Menurut Nursrifida (2012) dalam penelitiannya yang berjudul

Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Perbakan Syariah Terhadap Minat

Menabung Diperbankan Syariah (Studi Empiris Pada Mahasiswa Jurusan

Akuntansi Semester Lima Dan Semester Tujuh Fekonsos UIN Suska Riau).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa berpengaruh

positif terhadap minat menabung pada bank syariah.
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Dalam Ayu Niken Pratiwi (2010) dalam penelitiannya yang  berjudul

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat muslim

Untuk menggunakan bank syariah (studi kasus di kota surakarta) Variabel

tingkat pendapatan muslimin tidak terbukti kebenarannya mampu

mempengaruhi keputusan masyarakat muslim di Kota Surakarta untuk

menggunakan bank syariah pada tahun 2008. Dengan demikian tidak ada

perbedaan yang berarti antara keputusan masyarakat muslim di Kota Surakarta

tahun 2008 untuk menggunakan bank syariah yang tingkat pendapatannya

termasuk kelompok atas dengan keputusan masyarakat muslim di Kota

Surakarta tahun 2008 untuk menggunakan bank syariah yang tingkat

pendapatannya termasuk kelompok bawah.

Variabel usia muslimin baik yang termasuk dalam usia muda maupun

tua terbukti tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu,

tidak ada hubungan ataupun pengaruh antara usia muslimin terhadap

keputusan masyarakat muslim dalam menggunakan bank syariah di Kota

Surakarta.


