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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat dibutuhkan dan

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan

masyarakat. Sejak tahun 1990-an di Indonesia telah mencuat istilah ekonomi

syariah seiring merebaknya sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam

atau syariah. Munculnya perekonomian syariah yang terus berkembang hingga

saat ini memberikan suatu alternatif serta solusi bagi masyarakat dan pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.1 Pembahasan tentang

perekonomian tentunya tidak akan terlepas dari peran perbankan dalam

mendukung sektor ekonomi karena bank sebagai jantung perekonomian

memberikan pacuan aliran uang untuk terus berputar.2

Kegiatan perbankan syariah dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha

syariah pada bank umum konvensional, selain itu terdapat juga Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) lainnya, berupa lembaga keuangan mikro, yang

melakukan kegiatan usaha dalam penghimpunan dan penyaluran dana daridan

kepada masyarakat, seperti halnya perbankan, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT).3

1 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), Cet. Ke-1, h. 109

2Ibid, h. 111
3 Ibid, h. 121
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BMT di Indonesia merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang

berprospek tumbuh karena didukung oleh potensi sumber daya alam dan sumber

daya manusia serta mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.4Fungsi dari

BMT disamakan dengan sistem perbankan yang kegiatannya didasarkan pada

syariah. Secara organisasi, BMT ini adalah sebuah kelompok simpan pinjam atau

sekelompok swadaya masyarakat berbentuk koperasi berdasarkan syariah oleh

Bank Indonesia dalam proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya

masyarakat.5

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian,koperasi

adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan ataubadan hukum

koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanyasebagai modal untuk

menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dankebutuhan bersama dibidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengannilai dan prinsip ekonomi.6

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam siklus Ekonomi Islam

dikategorikanatau disebut juga dengan koperasi syariah,yakni 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 yang pertama kali berdiri bernama BMT Salman, lembaga ini

didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis Mahasiswa ITB. Pendirian BMT

4 Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,
2009), Cet. ke-1 , h. 81

5 Yeni Salma Barlinti, Op. Cit, h. 122
6 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
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tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis.7

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandriri terpadu yang

isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan

ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul

Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta

menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang

mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan

prinsip muamalah ekonomi dalam islam.8

Keberadaan BMT memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media

penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf,

serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang

bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat

dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi

sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan, 9 Dalam

operasionalnya BMT dapat menjalankan berbagai jeniskegiatanusaha. Jenis-jenis

usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa simpanan dan

pembiayaan.10 Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah (5) : 2

7 Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan
Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22

8 Hertanto Widodo Ak, dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT), (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, hal 82

9 Andri Soemitra M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014),
Cet. Ke- 4, h. 452

10 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.
ke-2, h. 463
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya”.

Ayat di atas merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan

siapapun, selama tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan.Dan dalam ayat ini

Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling

membantu dalam perbuatan baik, dimana pembiayaan merupakan salah satu

kegiatan yang ada pada BMT dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kemampuan BMT dalam menyalurkan sangat mempengaruhi tingkat

performance lembaga.Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat

dari kemampuanBMT dalam meraih dana sebanyak-banyaknya serta

kemampuanmenyalurkan dana secara baik.Menyalurkan dana dalam bentuk

pembiayaan ada beberapa bentuk pembiayaan yang dijalankanBMT dengan

menggunakan prinsip syariah. BMT telah berhasil menjangkaupihak-pihak yang

selama ini dapat dikatakan tidak mempunyai akses pembiayaan di

perbankan. 11 Pembiayaan yang biasanyaada pada BMT yakni pembiayaan

mudharabah, pembiayaan musyarakah, danpembiayaan murabahah.12 Salah satu

produk pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Hijrah salo adalah pembiayaan

murabahah.

11 Euis Amalia, Op. Cit, h. 86
12 Andri Soemitra, Op. Cit, h. 464
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Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun2008

tentangPerbankanSyariahmemberikandefinisitentangmurabahahdalampenjelasanP

asal 19 ayat (1), menurutpenjelasanPasal 19 ayat (1) yang

dimaksuddenganakadmurabahahadalahakad

pembiayaansuatubarangdenganmenegaskanhargabelinyakepadapembelidanpembe

limembayarnyadenganharga yang lebihsebagaikeuntungan yang disepakati.13

Murabahahmerupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan

oleh shahibulmaal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli

denganpenjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai

lebihyangmerupakan keuntungan.14Murabahah juga merupakan salah satu skim

fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah.15

Prinsip murabahah banyak diterapkan dalam pembiayaan pengadaan

barang konsumtif dan investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena

sederhana. Skema pembiayaan murabahah sangat berguna bagi seseorang yang

membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Pembelian barang

tersebut dapat dibayar secara tunai, cicilan, atau tangguhan, sesuai kemampuan

keuangan pembeli. Namun, pada umumnya nasabah memilih metode pembayaran

secara cicilan.16Landasan hukum akad murabahah yakni firman Allah dalam Q.S

Al- Baqarah (2) : 275

13 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah
14 Habib Adjie dkk, Akta Perbankan Syariah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011),

Cet. ke-1, h. 71.
15 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. ke-

8, h. 113.
16 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Cet. ke-1, h. 423.
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“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
Riba.”

Dan sesuai dengan Sabda Rasul SAW HR. Ibnu Majahberikut ini :

َعنْ الَْبْیُع 

Dari Abu Sa’id Al Khudri, ia berkata,“Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati).
(H.R Ibnu Majah )”.17

BMT Al-Hijrah merupakan salah satu BMT yang bergerak dalam usaha

jasa keuangan yang terletak di Jl.Datuk Harunsyah No. 02/B Simpang Siabu Desa

Salo Kecamatan Salo,Kabupaten Kampar. Berdasarkan lokasi tersebut letak BMT

Al-Hijrah strategisdan pangsa pasar yang mendukung.

Pembiayaan yang bersifat konsumtif dengan menggunakan

akadmurabahah telah diterapkan oleh BMT Al-Hijrah, contohnya pembiayaan

berupabarang-barang elektronik. Namun, beberapa tahun belakangan ini

dilakukaninovasi produk di BMT Al-Hijrah berupa pembiayaan yang masih

menggunakanakad murabahahyakni pembiayaan tanah kavlingan yang menarik

minat nasabah di BMT Al-Hijrah, pembiayaan tanah kavlingan yang ada di BMT

Al-Hijrah juga menggunakan akad murabahah.

BMT Al-Hijrah memasarkan produk pembiayaannya kepada masyarakat

atau nasabah. Sebelum nasabah mengambil keputusan untuk melakukan

17 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, alih bahasa oleh
Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, jilid 2, h. 313.
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pembelian sebuah produk biasanya akan memperhatikan berbagai hal yang

berkaitan dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat

pemasaran yang digunakan pemasar untuk terus menerus mencapai tujuan

pemasarannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri

atasproduk, harga atau biaya, tempatataulokasi, dan promosi.18

BMT Al-Hijrah terletak di Desa Salo Kabupaten Kampar dengan

mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Selain dari bauran pemasaran,

terdapat faktor lain yangmempengaruhi masyarakat atau nasabah untuk

mendapatkan pembiayaan murabahah yakni syariah (agama).Syariah atau agama

menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan

aktivitasnya. Adanya ketaatan terhadap perintah agama dan pemahaman terhadap

prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa nasabah juga berorientasi kepada

kebahagiaan yang bersifat ukhrawi (akhirat).

Berdasarkan kegiatan wawancara pra riset, pembiayaan murabahah

merupakan produk pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Hijrah dan satu-satunya

produk pembiayaan yang berjalan hingga saat ini di BMT Al-Hijrah serta

pembiayaan yang menarik bagi para nasabah,dengan jumlah nasabah pembiayaan

murabahah dalam bentuk pembiayaan tanah kavlingan hingga maret 2015

sebanyak 98 orang nasabah, sedangkan produk pembiayaan yang lainjuga terdapat

di BMT Al-Hijrah sepertimudharabah dan musyarakah, namun lebih kurang

selama dua tahun pembiayaan mudharabah dan musyarakahtidakberjalan.19

18Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Erlangga,2009), h. 23
19 Nurhalimah, Manager marketing BMT Al-Hijrah, Wawancara, Salo, pada Tanggal 4

Maret 2015
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Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya produk pembiayaan murabahah

yang ada di BMT Al-Hijrah Salo tersebut mendapat respon yang positif bagi

masyarakat. Dengan demikian tentu terdapat hal-hal atau faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusan dari masyarakat ataupun nasabahuntuk mendapatkan

pembiayaan murabahah tersebut. Padahal untuk pembiayaan mudharabah dan

musyarakah memungkinkan untuk membantu kegiatan usaha ekonomi

masyarakat. Karena dengan hadirnya produk tersebut dapat membantu masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan ekonominya baik untuk modal usaha, pengembangan

usaha ataupun yang lainnya. Karena pada prinsipnya islam juga lebih menekankan

pada  pembiayaan produktif (mudharabah dan musyarakah) agar dapat memenuhi

kebutuhan orang banyak.

Dari kondisi di atas, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti dan

dicermati bahwa faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keputusan

nasabah untukmendapatkan pembiayaan murabahahtersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik

untukmengangkat judul :“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH UNTUKMENDAPATKAN

PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-HIJRAH SALO KABUPATEN

KAMPAR”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan,maka pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada faktor-faktor
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yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan

murabahah di BMT Al-Hijrah SaloKabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,

maka yang menjadi perumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk

mendapatkan pembiayaan murabahahdi BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten

Kampar?

2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah

untukmendapatkan pembiayaan murabahahdi BMT Al-Hijrah Salo

Kabupaten Kampar?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

keputusan nasabah untukmendapatkan pembiayaan murabahahdi BMT Al-

Hijrah Salo Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi

keputusan nasabah untukmendapatkan pembiayaan murabahahdi BMT Al-

Hijrah Salo Kabupaten Kampar.
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b. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi

keputusan nasabah untukmendapatkan pembiayaan murabahahdi BMT Al-

Hijrah Salo Kabupaten Kampar.

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusan nasabah untukmendapatkan pembiayaan

murabahahdi BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan

Program Strata Satu (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Jurusan

Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan

pengetahuan ekonomi syariah dan menjadi rujukan penelitian berikutnya

tentang keputusan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukanserta

acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu ekonomi syari’ah dan

hasil penelitian ini sebagai bahan kajian dan perbandingan sekaligus

menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah.

E. Hipotesis
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Hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. 20 Berdasarkan

permasalahan dan landasan analisis teori di atas dapat disusun suatu hipotesa yang

merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus

dibuktikan secara empiris yaitu:

1. Ha1 : Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Ho : Produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

nasabah.

2. Ha2 : Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Ho : Promosi tidak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

nasabah.

3. Ha3 : Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Ho : Lokasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

nasabah.

4. Ha4 : Biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Ho : Biaya tidakberpengaruh positifdan signifikan terhadap keputusan

nasabah.

5. Ha5: Kualitaspelayananberpengaruh positifdansignifikanterhadap

keputusan nasabah.

Ho : Kualitas  pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan nasabah.

20 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2010), Cet. Ke-5, h. 76.
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6. Ha6 : Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Ho : Syariah   tidak   berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keputusan

nasabah.

7. Ha7 :Produk, promosi, lokasi, biaya,kualitas pelayanandan syariah secara

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

nasabah.

Ho :Produk, promosi, lokasi, biaya, kualitas pelayanandan syariah secara

bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikanterhadap

keputusan nasabah.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi pada

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah yang terletak di Jl. Datuk

Harunsyah No. 02/B Simpang Siabu Desa Salo Kecamatan Salo, Kabupaten

Kampar. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan bahwa letak BMT

Al-Hijrah strategis dan pangsa pasar yang mendukung, serta yang menjadi

alasan penulis mengambil tempat penelitian disini adalah karena pembiayaan

murabahah dalam bentuk tanah kavlingan terdapat pada BMT Al-Hijrah serta

merupakan pembiayaan yang menarik bagi nasabah. Selain itu, peneliti juga

ingin meneliti faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keputusan

nasabah untukmendapatkan pembiayaan murabahahdi BMT Al-Hijrah.

2. Subjek dan Objek Penelitian
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a. Subjek

Subjek penelitian ini adalah Karyawan danNasabah pembiayaan

murabahahyang aktif di BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar.

b. Objek

Objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi

keputusan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT

Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar.

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 kesimpulannya.21Populasi

dalam penelitian ini adalahKaryawan dan Nasabahpembiayaan

murabahahyang aktif di BMT Al-Hijrah Salo berjumlah 77 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi. 22 Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis

adalah Nonprobabilty Sampling, dan tehnik pengambilan sampel

menggunakan accidental sampling yaitu dengan memilih siapa yang

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung,
Alfabeta,2011), h. 80

22Ibid.
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kebetulan ada atau dijumpai oleh peneliti bila dipandang orang yang

dijumpai cocok sebagai sumber data. Dalam menentukan jumlah sampel

dihitung berdasarkan rumus slovin sebagai berikut.23

= NN(d) + 1
Keterangan:

n = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi (0,1)

Berdasarkan rumus yang diperoleh, jumlah sampel (n) untuk

mengetahui berapa banyak sampel dalam penelitian ini yakni sebagai

berikut:

= NN(d) + 1
= 7777(0,1) + 1 = 771,77= 43,50

Jumlah populasi 77 orang nasabah, diperoleh jumlah sampel dalam

penelitian ini adalah 43,50 atau 44 orang nasabah. Jadi penulis mengambil

sampel sebanyak 44 orang nasabah sebagai responden.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

23 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005), h. 105
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Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.24Adapun

sumber data dalam penelitian ini adalah Karyawan dan Nasabah

pembiayaan murabahah aktif di BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukannya secara langsung dari tempat penelitian.25 Merupakan

suatu data yang didapat dari sumber pertama, yaitu dari individu atau

perseorangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh

dari penyebaran kuesioner kepada nasabah pembiayaan murabahah

aktif di BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya

sudah dalam bentuk publikasi.26Data tersebut diperoleh peneliti melalui

beberapa buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari subjek penelitian

maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.
25 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2002), Ed. Ke-2, Cet. ke-3, h. 33.
26 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2008), h. 102.
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a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan

terjun dan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti

populasi atau sampel.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan

daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.27 Yaitu

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi

dari responden dalam arti laporan pribadinya atau hal-hal yang

diketahuiyakni dengan nasabah pembiayaan murabahah. Jumlah

pertanyaan yang ada diambil dari masing-masing item variabel, baik

variabel independen maupun variabel dependen.

c. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data

dengan mengajukan pertanyaan langsung atau secara lisan kepada subjek

penelitian yaitu dengan karyawan BMT Al-Hijrah Salo guna untuk

mendapatkan informasi tambahan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dokumen,

peraturan, notulen rapat, dan sebagainya.Metode ini dilakukan dengan cara

pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang

27 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
Cet. ke-2, h. 23-24.
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berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber

buku-buku, dokumen, majalah, website dan lain-lain.

6. Skala Pengukuran Variabel

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan

skala Likert. Menurut Kinnear, skala likert ini berhubungan dengan

pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya adalah dari

setuju sampai tidak setuju, senang sampai tidak senang, puas sampai tidak

puas, baik sampai tidak baik, responden diminta mengisi pertanyaan dalam

skala interval berbentuk verbal dalam jumlahkatagori tertentu.

Setiap pertanyaan mempunyai limaalternatif jawaban, dengan bobot alternatif

jawaban sebagai berikut:28

Tabel : 1.1
Skala Pengukuran

Kategori Skor
Sangat Setuju 5

Setuju 4
Netral 3

Tidak Setuju 2
Sangat Tidak Setuju 1

7. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. UjiInstrumenPenelitian

1) UjiValiditas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang

28 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Rajawali
Pers, 2009), Ed. 2, h. 70.
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sebenarnya dari variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid

apabila nilai koefisien korelasi rhitung> rtabel.
29Namun sebaliknya jika

rhitung< dari rtabel maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “tidak

valid”.Ujivaliditasdapatdilakukandenganmelihatnilaicorrelated item.

2) UjiReliabilitas

Ujireliabilitasdilakukandalamsebuahpenelitiandenganmaksudu

ntukmengetahuiseberapabesartingkatkeabsahansehinggadapatmenghas

ilkan data yang benar-

benarsesuaidengankenyataandandapatdigunakanberkali-kali

padawaktu yang berbeda, pengujianinimenggunakanmetode

alpha.Suatu instrument dikatakan reliable

apabilamemilikinilaicronbach’s alpha>0,60.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujiannormalitas data digunakanuntukmengujiapakah data

continue berdistribusi normal sehinggaanalisisdenganvaliditas,

reliabilitas, uji t, korelasi,

regresidapatdilaksanakan.30Ujinormalitasbertujuanuntukmengujiapaka

h model regresi, variabelpenggangguatau residual memilikidistribusi

normal.Model regresi yang baikadalahdistribusi data normal

ataumendekati

29 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Ed. Ke-2,
Cet. ke-3, h. 235

30 Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar, Pengantar Statistika, ( Yogyakarta:
Bumi Aksara,  2011), Ed. Ke-2, h. 186.
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normal.Normalitasdapatdideteksidenganmelihatpenyebaran data (titik)

padasumbu diagonal darigrafikataudenganmelihat histogram

dariresidualnya.Dasarpengampilankeputusannyaadalah:

Jika data menyebar di sekitargaris diagonal

danmengikutiarahgaris diagonal ataugrafikhistogramnya,

menunjukkandistribusi normal, maka model

regresimemenuhinormalitas.Sebaliknyajika data menyebarjauhdari

diagonal tidakmengikutiarahgaris diagonal ataugrafik histogram, maka

model regresitidakmemenuhiasumsinormalitas.31

2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitasadalahvarian residual yang

tidaksamapadasemuapengamatan di dalam model regresi. Regresi

yang baikseharusnyatidakterjadiheteroskedastisitas.Macam-

macamujiheteroskedastisitasantaralaindenganujikoefisienkorelasi

Spearman’s rho, melihatpolatitik-titikpadagrafikregresi, uji Park,

danujiGlejser. 32 Namunpadapenelitianiniakan

dilakukandenganmelihatpadapolatitik-titikpadagrafikregresi.

c. Model Regresi

1) AnalisisRegresi Linear Berganda

Analisisregresi linier bergandaadalahhubungansecara linear

antaraduaataulebihvariabelindependen (X1, X2,….Xn)

31 Imam  Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS, (Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  2006),  h. 112.

32 Duwi Priyatno, 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS, yogyakarta : Andi, 2009)Ed.
1, h. 160.
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denganvariabeldependen (Y).

Analisisiniuntukmengetahuiarahhubunganantaravariabelindependende

nganvariabeldependenapakahmasing-

masingvariabelindependenberhubunganpositifataunegatifdanuntukme

mprediksinilaidarivariabeldependenapabilanilaivariabelindependenme

ngalamikenaikanataupenurunan.Data yang digunakanbiasanyaberskala

interval ataurasio.

Persamaanregresi linear bergandasebagaiberikut:= + 1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 5 +
Dimana :

Y : keputusan nasabah

X1: produk

X2: promosi

X3: lokasi

X4: biaya

X5: kualitas pelayanan

X6: Syariah

a : konstanta

b : koefisien regresi

e : error term

c. Uji Hipotesis Penelitian

1) Uji t (uji parsial)
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Ujiinidigunakanuntukmengetahuiapakah variabelindependen

(X) berpengaruhsecarasignifikanterhadap variabeldependen (Y)

dengan α = 0,05atau 5%. Jika thitung> ttabel, maka Ho ditolak dan Ha

diterima. Artinya variabel independen atau bebas mempunyai

pengaruh secara parsial atau individu terhadap variabel dependen atau

terikat. Jika sebaliknya, thitung< ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Artinya variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh

secara parsial atau individu terhadap variabel dependen atau terikat.

Selain itu, bisa juga dilihat dari nilai probabilitasnya, jika probabilitas

< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika probabilitas > 0,05,

maka Ho diterima dan Ha ditolak.

2) Uji f (uji simultan)

Ujiinidigunakanuntukmengetahuisignifikansi pengaruh

beberapa variabelindependenterhadapvariabeldependen atau

untukmenguji signifikansi pengaruh variabel independen secara

bersama-sama terhadap variabel dependent. Pengujian ini

menggunakan tingkat signifikansi 0,05.33

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F:

a. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya

secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

33 Duwi Priyatno, Op.Cit, hlm 146
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b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya

secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3) UjiKoefisienDeterminasi(R2)

Nilai koefisien deteriminasi (R2) dapat menginformasikan baik

tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi

berganda (R2) mencerminkan seberapa besar sumbangan pengaruh

variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel

independen.

Dalampengolahan data

inipenulismenggunakanbantuankomputermelalui program SPSS V. 17.0

untukmempermudahdanmempercepatpengolahan data.

G. Model Kerangka Berpikir

Gambar I.1
Kerangka Penelitian

PRODUK

PROMOSI

LOKASI

BIAYA

KUALITAS PELAYANAN

KEPUTUSAN
NASABAH (Y)

SYARIAH (AGAMA)
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Adapun variabeldan indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Variabel dan Indikator

No variabel definisi indikator
1 Faktor-

faktor
(X)

Produk
(X1)

Produk adalah sesuatu yang
ditawarkan ke pasar untuk
mendapatkan perhatian
untuk dibeli, digunakan atau
dikomsumsi yang dapat
memenuhi keinginan dan
kebutuhan.

1. Mencari tahu tentang
produk

2. Produk bermanfaat
3. Produk sesuai harapan
4. Produk sesuai

kebutuhan

Promosi
(X2)

Promosi merupakan
berbagai cara untuk
menginformasikan,
membujuk dan
mengingatkan konsumen
secara langsung maupun
tidak langsung tentang suatu
produk atau brand yang
dijual

1. Iklan melalui baliho,
poster, brosur dll

2. Promosi  penjualan
misalnya pemberian
hadiah, bonus dan
kupon

3. Jangkauan promosi

Lokasi
(X3)

Lokasi merupakan
keputusan yang dibuat oleh
perusahaan terkait operasi
dan staffnya akan
ditempatkan.

1. Lokasi strategis
2. Akses
3. Lokasi yang nyaman
4. Lokasi dekat dengan

tempat tinggal

Biaya
(X4)

Sejumlah uang yang yang
ditagihkan atas suatu produk
atau  jumlah dari nilai yang
ditukarkan para pelanggan
untuk memperoleh manfaat
dari memiliki atau
menggunakan suatu produk
atau jasa.

1. Beban administrasi
2. Beban angsuran
3. Uang muka

Kualitas
pelayana
n
(X5)

Kualitas pelayanan
merupakan suatu usaha
pemenuhan kebutuhan dan
keinginan konsumen serta
ketepatan penyampaiannya
dalam mengimbangi
harapan konsumen.

1. Karyawan bersikap
ramah dan sopan.

2. Ketanggapan
memberikan
Pelayanan tepat
kepada nasabah
dengan penyampaian
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informasi yang jelas
3. Fasilitas fisik,

kenyamanan ruang
tunggu

4. Persyaratan yang
mudah

Syariah/
agama
(X6)

Merupakan faktor yang
berkaitan dengan
keagamaan

1. Pemahaman agama
serta taat pada aturan
agama

2. Bebas dari unsur riba
3. Memajukan

perekonomian syariah
2 Keputusan nasabah

(Y)
Keputusan nasabah adalah
tindakan yang dilakukan
konsumen (nasabah) untuk
melakukan pembelian
sebuah produk.

1. Persepsi melihat
kinerja/ Performance
karyawan.

2. Kepuasan akan
pembiayaan yang
ditawarkan.

3. Penyediaan informasi
pada saat diminta.

4. Jarak antara rumah ke
BMT

5. pelayanan
6. pertimbangan syariah

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dibahas

dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi dari masing-

masing bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah,

Batasan  Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian, Model Kerangka Berpikir

dan Sistematika Penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya, Visi dan

Misi, Struktur Organisasi, serta produk BMT Al-Hijrah Salo.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikantentangBMT,Pengertian Keputusan,

Model Pengambilan Keputusan, Teori Mengenai Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Keputusan Nasabah PengertianPembiayaan,serta

Pembiayaan Murabahah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang

berhubungan dengan variabel penelitian, serta tinjauan Ekonomi Islam

tentang pembiayaan murabahah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.


