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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring digulirkannya sistem perbankan syariah pada pertengahan

tahun 1990-an di Indonesia, beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah

didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan

prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan

dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan

prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan

keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip

syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-

nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan ke-universalan (rahmatan

lil ‘alamin).1

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar

bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama

antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin

dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan

ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya.

Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha

1Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2010), h.
35-36.
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yang berbagi keuntungan dan resiko secara seimbang. Keuniversalan

tercermin dari dukungan lembaga keuangan syariah yang tidak membeda-

bedakan suku, agama, ras, dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai

rahmatan lil alamin.

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, BMT (Baitul Mal

wat Tamwil) merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis

keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena itu,

meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dibilang cikal bakal dari

bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil

yang tidak terjangkau layanan perbankan.2

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi

Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan

dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat

(anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. BMT yang pertama

kali berdiri bernama “Baitul Mal wat Tamwil Salman”. Lembaga ini

didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Pendirian

BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan

lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2008 telah terdapat sekitar 3.200

BMT diseluruh Indonesia.3

2 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan
Praktis, Edisi 1,Cet.ke 1, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 363.

3Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer,
(Jakarta:Salemba Empat, 2009), h. 22.
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Hampir sama halnya dengan perbankan syariah, produk yang

ditawarkan BMT pada umumnya adalah produk pembiayaan (financing)

dan produk simpanan (funding). Produk pembiayaan meliputi pembiayaan

Bai’ Bisaman Ajil (BBA), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan

Qardhul Hasan. Sedangkan produk simpanan meliputi simpanan Wadiah

dan Mudharabah.4

Pada dasarnya nasabah akan memilih produk apabila keinginannya

dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Perilaku nasabah ini memang sangat

menentukan dalam proses pembelian dan pemilihan produk tertentu.5

Sebuah produk menjadi berharga atau bernilai bukan karena adanya

berbagai atribut fisik dari produksi tersebut, tetapi juga karena adanya nilai

(value) yang dipandang berharga oleh konsumen. Konsep nilai yang harus

ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keIslaman (Islamic Value).6

Teori perilaku konsumen (consumer behavior) mempelajari

bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya

dengan memanfaatkan sumber daya (resources) yang dimilikinya.7

Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang

disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang

melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-

4 Muhammad, Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Cet.ke 1, (Yogyakarta : STIS,
1998), h. 170.

5 Husen Umar, Riset dan Prilaku Konsumen, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2000), h. 50.
6 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2014), h. 89-

90.
7Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam, Edisi 1, (Jakarta :

Kencana, 2006), h. 56.
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Qur’an dan Sunnah. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya

adalah prinsip syariah, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, prinsip sosial,

dan kaidah lingkungan.8

Menabung dan investasi merupakan prinsip kuantitas. Artinya,

tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk

kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

Ilmu ekonomi yang pada dasarnya mempelajari upaya manusia

baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan

pilihan penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan akan barang

dan jasa.9

Konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis merujuk pada

tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu

sebuah barang yang dulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, pada

tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi

kebutuhan10.

Tahap konsumsi berada pada tahap proses keputusan konsumen

atau nasabah, disinilah seorang konsumen memutuskan untuk membeli

dan menggunakan produk atau jasa atau tidak. Keputusan konsumen yang

dilakukan dalam lembaga keuangan syariah (khususnya BMT) adalah

keputusan seseorang untuk menggunakan jasa di BMT tersebut.

Keputusan yang dipilih nasabah dalam memilih BMT sebagai tempat

8 Op.cit, h. 94-96.
9 Ibid, h. 68.
10 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2014), h. 89-

97.
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untuk menabung  yang secara garis besar dijelaskan dalam perilaku

konsumen.

Kesadaran terhadap pentingnya perbaikan produk dan memberikan

informasi yang jelas serta dapat memenuhi keinginan nasabah merupakan

hal yang sangat penting dalam memasarkan produk-produk lembaga

keuangan syariah khususnya Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Hal ini juga

dapat menumbuhkan minat dan tingkat kepercayaan masyarakat/nasabah

yang sudah maupun yang akan menabung di lembaga keuangan tersebut,

salah satunya dengan prinsip bagi hasil.

Dalam Pasal 2 ayat 1 (huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 72

tahun 1992 menyatakan sebagai berikut:11

(1)Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 adalah
prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank
berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat
sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang
dipercayakan kepadanya.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam

perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal

(Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib). Pembagian hasil ini dapat

terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan

nasabah penerima dana. Sistem bagi hasil ini berorientasi pemenuhan

kemaslahatan hidup umat manusia.12 Nisbah bagi hasil merupakan faktor

11Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Sinar
grafika, 2012), h. 48.

12Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Ed.1, (Yogyakarta :
BPFE-Yogyakarta, 2005), h.93.
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penting dalam menentukan bagi hasil di lembaga keuangan syariah.

Nisbah tersebut merupakan aspek yang disepakati bersama oleh kedua

belah pihak yang melakukan transaksi.13

BMT Al-Hijrah adalah lembaga keuangan syariah mikro yang

berada di Jl. Datuk Harunsyah, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang

berdiri sejak tahun 2008. Namun mulai beroperasi normal pada tahun 2010

hingga sekarang, yang telah mempunyai dua kantor yaitu Kantor Pusat

BMT Al-Hijrah di Salo dan Kantor Kas di Bangkinang. BMT Al-Hijrah

merupakan salah satu BMT yang melakukan kegiatan penghimpunan dana

dari masyarakat guna untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan pembiayaan terhadap usaha tertentu. Sehingga uang yang

disalurkan itu bisa menjadi keuntungan/sumber pendapatan bagi BMT Al-

Hijrah. Keuntungan/pendapatan yang diperoleh BMT Al-Hijrah tersebut

juga harus di bayarkan kepada nasabah/anggota dalam bentuk bagi hasil.14

Bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT Al-Hijrah yaitu

perhitungan dan sistem bagi hasil dilakukan melalui sistem komputer.

Namun pihak BMT Al-Hijrah tidak menjelaskan atau menginfokan

ketentuan nisbah diawal sebelum nasabah menabung.  Jika nasabah

memperoleh bagi hasil maka akan terlihat pada hasil print out buku

tabungan nasabah, sehingga karyawan (kasir) akan menjelaskan kepada

13Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas,
Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah, (Jakarta : Mizan Media Utama, 2011), h.31-32.

14Herizal (Manager BMT Al-Hijrah), Wawancara, Salo tanggal 14 Januari 2015, Pukul
10.15 WIB.
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nasabah atas sistem bagi hasil tersebut. Akan tetapi nisbah yang sudah

ditetapkan yaitu 45:55.

Dari data yang diperoleh dari BMT Al-Hijrah menunjukkan

perkembangan jumlah nasabah yang menabung dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Dana dan Jumlah Nasabah Tabungan

Tahun Jumlah Tabungan
Jumlah

Nasabah

2010 Rp. 70.009.312 780

2011 Rp. 79.999.436 1.130

2012 Rp. 83.100.000 1.300

2013 Rp. 164.584.800 1.506

2014 Rp. 94.320.400 1.836

Sumber : Data laporan jumlah nasabah dan aset tabungan BMT Al-Hijrah
Salo tahun 2010 sampai 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah penabung dan

asset tabungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penabung

yang awalnya sebanyak 780 orang di tahun 2010 meningkat menjadi 1.836

pada tahun 2014. Itu diikuti juga dengan peningkatan aset pada tahun 2010

sampai tahun 2013. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan aset

dari tahun 2013 berjumlah Rp. 164.548.800,- dan menurun pada tahun

2014 berjumlah Rp. 94.320.400,-.

Adapun produk tabungan yang ditawarkan BMT Al-Hijrah adalah

Tabungan Insani. Produk ini menjadi salah satu yang diminati oleh
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nasabah, karena dengan menggunakan produk ini maka nasabah bisa

menabung setiap saat dan bisa mengambil tabungan setiap saat mereka

butuhkan. Jika BMT mendapat keuntungan dari penyaluran dana tabungan

tersebut maka nasabah (penyimpan dana) akan memperoleh bagi hasil tiap

bulan, dan besarnya bagi hasil yang ditentukan dari jumlah tabungan yang

ada. Artinya, jika tabungan meningkat maka jumlah bagi hasil yang

diperoleh juga akan meningkat. Besarnya bagi hasil yang dibagikan juga

dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diperoleh BMT.15

Pada dasarnya sistem bagi hasil sedikit banyak juga akan

berpengaruh terhadap pemilik dana, terutama dilakukan pada nasabah

yang memiliki dana besar. Sehingga dapat meningkatkan keputusan

nasabah dalam menabung karena mereka ingin memperoleh keuntungan.16

Namun, mengingat ruang lingkup BMT yang mikro, maka hal inilah yang

menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk menabung di BMT

tersebut.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “PENGARUH SISTEM BAGI HASIL

TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BAITUL MAL WAT

TAMWIL AL-HIJRAH SALO MENURUT TINJAUAN EKONOMI

ISLAM”.

B. Batasan Masalah

15 Nurhalimah (Manager Marketing BMT Al-Hijrah), Wawancara, Salo tanggal 14
Januari 2015, Pukul 11.30 WIB.

16 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 62.
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Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih

fokus maka penelitian difokuskan pada Pengaruh Sistem Bagi Hasil

Terhadap Keputusan Menabung Di Baitul Mal Wat Tamwil  Al-Hijrah

Salo Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun

rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh signifikan antara sistem bagi hasil terhadap

keputusan menabung di Baitul Mal wat Tamwil Al-Hijrah Salo?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang pengaruh sistem bagi hasil

terhadap keputusan menabung di Baitul Mal wat Tamwil Al-Hijrah

Salo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara sistem bagi hasil

terhadap keputusan menabung di Baitul Mal wat Tamwil Al-Hijrah

Salo.

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam tentang pengaruh sistem

bagi hasil terhadap keputusan menabung di Baitul Mal wat Tamwil Al-

Hijrah Salo.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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1. Bagi penulis, dapat meningkatkan pola pikir yang diharapkan dapat

memberikan motivasi, serta meningkatkan kompetensi pemahaman

mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan keputusan menabung

di Baitul Mal wa Tamwil Al-Hijrah Salo.

2. Diharapkan bermanfaat secara teori dan aplikasi terhadap

pengembangan ilmu ekonomi Islam.

3. Penelitian ini sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana

ekonomi syariah (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN

SUSKA RIAU.

E. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisis teori diatas dapat

disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari

permasalahan penelitian dan harus dibuktikan secara empiris yaitu :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem bagi hasil

terhadap keputusan menabung di Baitul Mal wat Tamwil Al-Hijrah Salo

(Ha).

2. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem bagi

hasil terhadap keputusan menabung di Baitul Mal wat Tamwil Al-Hijrah

Salo (H0).

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT Al-Hijrah, Jl. Datuk Harunsyah,

Simpang Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Adapun alasan
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penulis memilih lokasi penelitian ini karena pada BMT Al-Hijrah ini

dapat menggerakkan masyarakat kecil untuk menabung, meskipun

tabungannya tidak sebesar kalangan menengah atas.  Sehingga dana

yang ditabung di BMT Al-Hijrah bisa dijadikan simpanan masa depan.

Ketika dana yang dikelola oleh BMT tersebut memperoleh keuntungan,

apakah pihak BMT membagikan hasil keuntungan kepada nasabah atas

pengelolaan dana tabungan nasabah pada BMT, meskipun jumlah dana

yang disimpan tersebut dalam jumlah yang kecil atau besar.  Sehingga

apakah nasabahnya makin tertarik untuk meningkatkan jumlah tabungan

mereka di BMT Al-Hijrah Salo tersebut.

2. Definisi Variabel

Definisi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan

untuk mengukur variabel tersebut. Menjawab permasalahan-

permasalahan pada penelitian ini perlu penulis sajikan operasionalisasi

variabel sebagai berikut:
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Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel
Penelitian

Definisi Indikator

Sistem Bagi

Hasil (X)

Bagi Hasil adalah suatu

sistem pengolahan dana

dalam perekonomian

Islam yakni pembagian

hasil usaha antara pemilik

modal (Shahibul Mal)

dan pengelola

(Mudharib).

1. Nisbah (%)

2. Pendapatan BMT

3. Jenis Investasi

4. Jumlah Tabungan

5. Transparan dan Adil

6. Sesuai prinsip syariah

Keputusan

Menabung

(Y)

Keputusan Menabung

adalah semua kegiatan,

tindakan serta proses

psikologis yang

mendorong tindakan

tersebut pada saat

sebelum menabung,

ketika menabung,

menggunakan serta

menghabiskan produk

dan jasa dan kegiatan

mengevaluasi.

1. Mengenali kebutuhan

2. Mencari informasi

3. Evaluasi alternatif

4. Keputusan memilih

5. Perilaku setelah

mengambil keputusan

3. Skala Pengukuran
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Mendapatkan data-data yang berkaitan dengan sistem bagi hasil

dan keputusan menabung digunakan instrumen berupa kuesioner dengan

pengukuran menggunakan skala likert yang mempunyai lima tingkatan

dengan menggunakan dua instrumen sistem bagi hasil dan keputusan

menabung yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan

atau parameter yang akan diukur.

Sangat Setuju (SS) = Skor 5

Setuju (S) = Skor 4

Netral (N) = Skor 3

Tidak Setuju (TS) = Skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menabung di BMT Al-Hijrah

Salo yang menggunakan produk tabungan (mudharabah) berjumlah

1.836 orang nasabah.

Sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang

diteliti.17 Untuk perhitungan pengambilan sampel, penulis menggunakan

rumus dari Slovin yaitu :18

n =

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI,
(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 131.

18 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. 1, (Jakarta :
Rajawali Pers, 2009), h. 78.
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Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 10%.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil nilai 10% untuk standar

error (e) maka sampel yang diperlukan adalah:

n =
.. ( %)

n =
. ,

n = 94,834 (dibulatkan menjadi 95 orang nasabah)

Dari hasil perhitungannya, maka jumlah sampel yang penulis

gunakan yaitu berjumlah 95 orang nasabah dengan menggunakan teknik

Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang yang

kebetulan itu cocok  sebagai narasumber.19

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti ini dilihat dari segi cara

memperolehnya, maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data

yaitu:

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,
2011), h. 85.
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a. Data primer, merupakan data langsung diperoleh dari nasabah

BMT Al-Hijrah Salo dengan cara menyebarkan kuesioner kepada

nasabah, yaitu dapat mengenai karakteristik nasabah dan tanggapan

terhadap pertanyaan yang diajukan pada nasabah berupa angket,

serta wawancara dengan karyawan BMT Al-Hijrah.

b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh

dan dicatat oleh pihak lain), seperti laporan keuangan dan

perkembangan jumlah nasabah dari tahun ke tahun.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis

menggunakan beberapa metode, yaitu :20

a. Observasi yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan

mengamati gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara yaitu bertanya langsung kepada karyawan dan nasabah

BMT Al-Hijrah Salo.

c. Angket yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau

mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti kepada

nasabah yang akan diteliti guna mengetahui pengaruh sistem bagi

hasil terhadap keputusan menabung di BMT Al-Hijrah Salo.

7. Metode Analisis Data

20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Ed.2, (Jakarta : Kencana, 2011), h.
133-134.
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah

sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode dimana data

yang telah diperoleh, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian

di interpretasikan sehingga diperoleh gambaran tentang masalah

yang dihadapi dan untuk menjelaskan hasil perhitungan. Data

diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh

sejumlah responden penelitian.

b. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan

yang sebenarnya dari variabel penelitian. Sebuah instrumen

dikatakan valid apabila nilai koefisien r hitung ≥ r tabel21.

Adapun rumus yang dipakai yaitu korelasi product moment :

r =
∑∑ . ∑

Keterangan :

r = koefisien korelasi

21 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), Edisi 2
Cet.3, h. 235.
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x = deviasi rata-rata variabel X

= X - Y
y = deviasi rata-rata variabel Y

= Y - Y
2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu intrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas ini hanya

dilakukan terhadap butir-butir yang valid, dimana butir-butir

yang valid diperoleh melalui uji validitas.

Teknik yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas

internal instrumen adalah uji Cronbach’s Alpha. Uji reliabilitas

instrumen menggunakan pengujian dengan taraf signifikan 5%,

jika r alpha > 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel.22

c. Distribusi Jawaban Kuesioner

Hasil dari data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner

yang telah diisi oleh responden, menyangkut semua variabel yang

diteliti, baik berupa distribusi frekuensi maupun persen distribusi

frekuensi.

d. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang

mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data, sehingga

22Duwi Priyatno, 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS, (Yogyakarta :Andi Offset,
2009),Ed.1, h. 172.
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mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan

hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan

mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata

lain, statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan,

gejala, atau persoalan.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah

deskripsi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai

maksimum, range, modus, median, Skewness dan Kurtosis dari

setiap variabel.

e. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang

harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis Ordinary

Least Square (OLS). Uji asumsi klasik yang digunakan untuk

regresi linear sederhana sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya dalam

rangka analisis hubungan-hubungan antarvariabel, data akan di

uji dengan uji asumsi normalitas data. Pengujian asumsi

normalitas data digunakan untuk menguji apakah data

berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas,

reliabilitas, regresi, uji t, dan korelasi dapat dilaksanakan.

2) Uji Heteroskedastisitas
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Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu bagian dari uji

asumsi klasik dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya heteroskedastisitas dalam sebuah data, dalam penelitian

ini dengan melihat grafik scatterplot pada hasil output SPSS.

3) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua

variabel mempunyai hubungan atau tidak secara signifikan.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas ini yaitu

dengan menggunakan metode analisis grafik.

f. Uji Hipotesis Penelitian

1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau

tidaknya hubungan satu variabel dengan satu variabel lainnya

melalui koefisien regresinya23, dimana variabel independen (X)

adalah sistem bagi hasil, sedangkan variabel dependen (Y)

adalah keputusan menabung.

Y = a + bX

Keterangan : Y = keputusan menabung

a = konstan

b = koefisien arah regresi linear

X = sistem bagi hasil

2) Uji t

23Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, Edisi Kedua,
(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 215.
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Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel sistem

bagi hasil (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

keputusan menabung (Y) dengan = 0,05 atau 5%, jika t hitung>t tabel , maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel

sistem bagi hasil terhadap variabel keputusan menabung, jika t

hitung <t tabel maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari

variabel sistem bagi hasil terhadap variabel keputusan

menabung.

3) Koefisien Korelasi Sederhana (R)

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui

keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah

hubungan yang terjadi. Pedoman untuk menentukan interpretasi

koefisien korelasi adalah sebagai berikut:24

Tabel 1.3
Interpretasi dari nilai r

r Interpretasi
0 Tidak berkorelasi
0,01 - 0,20 Sangat rendah/sangat lemah
0,21 - 0,40 Rendah/Lemah
0,41 - 0,60 Agak Rendah
0,61 - 0,80 Cukup
0,81 - 0,99 Kuat/Tinggi
1 Sangat Kuat/Sangat Tinggi

4) Koefisien Determinasi (R2)

24Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, Edisi Kedua,
(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 201.
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Koefisien determinasi digunakan sebagai seberapa besar

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel

terikatnya.

Untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan aplikasi

software SPSS versi 16.

G. Model Penelitian

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa sistem bagi

hasil berdampak pada keputusan menabung di Baitul Mal wat Tamwil Al-

Hijrah Salo, dengan kata lain jika sistem bagi hasil telah sesuai dengan

keinginan nasabah akan dapat berpengaruh pada keputusan menabung, dan

akan berdampak baik pada BMT Al-Hijrah tersebut, sebaliknya jika sistem

bagi hasil tidak sesuai dengan keinginan nasabah juga dapat berpengaruh

terhadap keputusan menabung di BMT Al-Hijrah Salo. Model penelitian

ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Model Penelitian

Variabel X Variabel Y

(Independen) (Dependen)

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab,

dimana antara bab memiliki kaitan satu sama lainnya yaitu:

Keputusan MenabungSistem Bagi Hasil



22

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

hipotesis, metode penelitian, model penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM BAITUL MAL WAT TAMWIL AL-

HIJRAH SALO KABUPATEN KAMPAR

Bab ini berisi sejarah singkat BMT Al-Hijrah Salo, Visi dan

Misi BMT Al-Hijrah Salo, Struktur Organisasi, Produk-

produk BMT Al-Hijrah Salo.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori bagi hasil, perilaku konsumen,

keputusan menabung, dan konsep menabung dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengaruh signifikan antara sistem bagi

hasil terhadap keputusan menabung di BMT Al-Hijrah Salo,

dan tinjauan ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil

terhadap keputusan menabung di BMT Al-Hijrah Salo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari

uraian pembahasan serta mengajukan saran-saran sebagai

pertimbangan suatu permasalahan.


