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ABSTRAK

.ukriadi. 2019. Pengaruh Agama dan Margin Terhadap Keputusan Nasabah
.l:nggunakan Pembiayaan pada BPRS Niaga Madani. Pembimbing H.

:.Jaruddin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh agama dan rnargin

: :rh adap keputusan nasabah menggunakan pernbiayaan Murabahah.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji analisis

:e sresi linear berganda nasabah pernbiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani.
1,.I;tode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan
:ata yakni kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa variabel agama dan

largin berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan
:embiayaan Murabahah. Secara parsial, hasil yang didapatkan menunjukkan bahrva
,, ariabel agama dan margin berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah

::l ; nggunakan pembiayaan Murabahah.

Kata Kunci: Agama, Margin, Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan
Murabahah
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di  Indonesia,  pengembangan  ekonomi  islam  telah  diadopsi  ke  dalam

kerangka  besar  kebijakan  ekonomi.  Seperti  diketahui  bahwa  bank  islam  atau

disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tidak mengandalkan

pada bunga.  Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga

keuangan  atau  perbankan  yang  operasional  dan  produknya  dikembangkan

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW. atau dengan kata lain, bank

islam adalah lembaga keuangan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

jasa-jasa  lainnya  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. 

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu

bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam

adalah (1) bank yang beropersi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2)

adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan

Al-Qur’an  dan  Hadis;  sementara  bank  yang  beropersi  sesuai  dengan  prinsip

syariah  islam adalah  bank yang dalam peroperasinya  itu  mengikuti  ketentuan-

ketentuan  syariah  islam,  khususnya  yang  menyangkut  tata  cara  bermuamalat

secara  islam.  Dikatakan  lebih  lanjut,  dalam tata  cara  bermuamalat  itu  dijauhi

praktik-praktik yang di khawatirkan yang mengandung unsur-unsur riba untuk di

isi  dengan  kegiatan-kegiatan  investasi  atas  dasar  bagi  hasil  dan  pembiayaan

perdangangan.



Indonesia  mayoritas  masyarakatnya  adalah  muslim,  sehingga  memiliki

potensi  yang  luar  biasa  untuk  mengembangkan  kegiatan  ekonomi  berbasis

syariah. Perkembangan bank syariah secara nasional ternyata belum sesuai dengan

target pangsa pasar yang ditargetkan oleh bank Indonesia (BI). Bank Indonesia

(BI) menargetkan market share pembiayaan syariah di inonesia mencapai 30%

dari total pembiayaan keuangan yang ada. Saat ini total pangsa pasar bank syariah

masih  sebesar  5% (www.republika.co.id).  Mayoritas  masyarakat  Makassar

menggunakan jasa bank syariah karena alasan yang sangat mendasar yaitu sesuai

dengan prinsip syariah, namun alasan lain yang lebih belum mereka sadari dan

ketahui lebih dahulu.

Fenomena semacam ini disebabkan seiring dan dengan semakin tingginya

tingakat kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim akan kehadiran

lembaga  keuangan  yang  bernafaskan  islam tersebut,  maka  konsep  syariah  ini

dijadikan fundamen utama perusahaan yang bergerak dibidang bisnis keuangan,

guna  untuk  mengurangi  ketergantungan  masyarakat  Makassar  dan  sekitarnya

lembaga-lembaga  keuangan  yang  berbasis  konvesional  atau  yang  menganut

sistem bunga dan beralih kelembaga-lembaga pembiayaan syariah yang ada. 

Menurut  Rokeach  dan  Bank  (Sahlan,  2011)  mengartikan  keberagaman

atau  religiusitas  merupakan  suatu  sikap  atau  kesadaran  yang  muncul  yang

didasarkan atas kenyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.

Sikap  keagamaan  merupakan  suatu  keadaan  pada  diri  seseorang  yang

mendorongnya bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama

(Jamaluddin,  2010).  Religiuitas  seseorang  diwujudkan  dalam  berbagai  sisi

http://www.republika.co.id/


kehidupannya.  Aktivitas  beragama  bukan  hanya  terjadi  ketika  seseoang

melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain

yang mendorong oleh kekuatan lain. Bukan hanya berkaitan dengan kegiatan yang

tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan

terjadi pada diri seseorang. Berdasarkan sikap ini maka manusia dalam melakukan

suatu  aktivitas  sesuai  dengan  ketentuan  agama,  sesuai  dengan  perintah  Tuhan

dengan tujuan mendapatkan keridhaan-Nya.

Sedangkan salah satu bentuk persaingan antara lembaga keuangan syariah

dan lembaga keuangan konvesional  adalah  pemberian  margin  atau  selisih  dari

harga pokok dengan harga jual suatu produk. Penentuan harga merupakan aspek

yang sangat  penting,  mengingat  harga  sangat  menentukan laku tidaknya  suatu

produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan hukum teori permintaan

tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah

barang  yang  diminta.  Apabila  harga  naik,  maka  jumlah  barang  yang  diminta

sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat.

Secara  teknis  yang  dimaksud  dengan  margin  atau  keutungan  adalah

persentase  yang  ditetapkan  pertahun  perhitungan  margin  keuntungan  secara

harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin

keuntungan secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulanan. 

Dalam nasabah terdapat  dua  aspek pertimbangan untuk memilih  dalam

menggunakan suatu jasa perbankan, yaitu aspek emosional dan rasional. Aspek

emosional adalah aspek yang berdasarkan kepada keyakinan dan emosi seseorang

yang bersifat subjektif yang memilih sesuatu. Contonya seseorang memilih jasa



bank syariah berdasarkan keyakinan agamanya,  karena seseorang itu beragama

islam dan memiliki keyakinan yang kuat, maka dari itu seseorang lebih memilih

bank syariah dibandingkan bank konvesional.

 Selanjutnya adalah aspek rasional yaitu aspek yang didasarkan pada hal-

hal yang nyata dan dapat diterima secara objektif. Contohnya seseorang memilih

jasa  perbankan  syariah  karena  pertimbangan  dari  segi  bisnisnya,  bahwa  bank

syariah  lebih  menguntungkan  dibandingkan  bank  konvesional,  karena  bank

syariah sistemnya bagi hasil.

Berdasarkan  pemaparan-pemaparan  diatas  maka  penulis  tertarik

melakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh Agama dan Margin Terhadap

Keputusan  Nasabah  Menggunakan  Pembiayaan  Murabahah  pada  BPRS

Niaga Madani’’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  diatas,  maka  rumusan  masalah

yang dapat dipaparkan pada peneliti ini:

1.   Apakah  agama dan margin  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  keputusan

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani?

2.  Apakah agama dan margin berpengaruh secara simultan terhadap keputusan

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani?

3.  Variabel  yang  paling  dominan  berpengaruh  terhadap  keputusan  nasabah

menggunakan pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani?



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

   1. Untuk mengetahui pengaruh agama dan margin secara parsial  terhadap  

keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan  murabahah  BPRS  Niaga

Madani.

    2. Untuk mengetahui pengaruh agama dan margin secara simultan terhadap 

keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan  murabahah  BPRS  Niaga

Madani.

    3. Untuk  mengetahui  Variabel  yang  paling  dominan  berpengaruh  

terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada

BPRS Niaga Madani.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi atau lembaga yang  

terkait  dalam menentukan langkah atau kebijakan untuk meningkatkan  

nasabah menggunakan jasa perbankan syariah di BPRS Niaga Madani

2. Sebagai salah satu kewajiban akademik, guna memperoleh gelar sarjana  

pada program studi manajemen Stie Nobel Indonesia Makassar

3. Sebagai referensi bagi peneliti  selanjutnya untuk melakukan penelitian  

serupa yang sebelumnya telah banyak dilakukan namun mungkin dalam 

kondisi ekonomi yang berbeda.



1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB  II  TINJAUAN  PUSTAKA  mengurangi  tentang  landasan  teori,

peneliti  terdahulu,  kerangka  pemikiran  teoritis  dan  hipotesis.  Pada  bab  ini

diuraikan mengenai bank syariah, agama dan pengambilan keputusan nasabah.

BAB  III  METODE  PENELITIAN  mengurangikan  tentang  metode

penelitian, kerangka pikir, definisi operasional variabel, populasi dan sampel,

metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN deskripsi pengaruh

agama  dan  margin  terhadap  keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan

murabahah pada BPRS Niaga Madani.

BAB V PENUTUP analisis dan pembahasan mengenai pengaruh agama,

pengaruh margin, analisis regresi berganda, uji hipotesis.

BAB VI KESIMPULAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Bank Syariah 

 2.1.1  Pengertian Bank Syariah

Bank  islam  atau  disebut  dengan  Bank  syariah,  adalah  bank  yang

beroperasi  tidak  mengandalkan  pada  bunga.  Bank  islam atau  biasa  disebut

bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional

dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi

SAW. atau  dengan  kata  lain,  Bank  islam  adalah  lembaga  keuangan  usaha

pokoknya  memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  dalam  lalu  lintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

prinsip syariah islam. 

Bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya

berdasarkan prinsip dan menurut jenisnya terdiri dari:

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya

memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Bank  syariah  dapat

berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah

bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan

dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri,

inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of kredit, dan sebagainnya.



2. Unit Usaha Syariah (USS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari  kantor atau unit

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  adalah  bank  syariah  yang  dalam  

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.   

Menurut  Perwaatmadja  “Bank  syariah  adalah  bank  yang  tata  cara

operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan syariah  Islam”.  Salah  satu  yang

harus  dijauhi  dalam  muamalah  Islam  adalah  praktik-praktik  yang

mengandung unsur riba. 

Sedangkan  menurut  Bank syariah  adalah  bank yang  beroperasi  dengan

tidak mengandalkan pada bunga. Yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan

Al-quran dan Hadis. Jadi yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam

lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan

dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November

1998 tentang  perbankan adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari

masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. 

Sedangkan  Menurut  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang

perbankan  syariah,  “Perbankan  Syariah”  adalah  segala  sesuatu  yang

menyangkut  tentang  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah,  mencakup

kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan



kegiatan  usahanya.  Dengan  demikian  perbankan  syariah  dapat  dipahami

secara  detail.  Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  disesuaikan

dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.2  Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Selanjutnya perlu membahas tentang bank syariah dari segi perbedaannya

dengan bank konvensional.

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Konvensional Bank Syariah
Memakai metode bunga Berdasarkan margin keuntungan
Profit oriented Profit dan falah oriented
Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitur-kreditur

Kemitraan

Creator of money supply Users of real funds
Tidak membedakan investasi yang halal 

dan haram

Investasi hanya pada bidang usaha yang

halal
Tidak memiliki dewan pengawasan Operasional harus sesuai dengan arahan 

dewan pengawasan syariah
Sumber: Sutan Sjaehdeini Remy, jurnal Hukum Bisnis

Berdasarkan  tabel  di  atas  bahwa  bank  syariah  dan  bank  konvensional

memiliki  perbedaan.  Bank  syariah  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah

sedangkan  bank konvensional  beroperasi  tanpa  membedakan investasi  halal

dan haram, karena target utama dari bank konvensional hanya mengejar profit

atau keuntungan semata dan tidak memiliki dewan pengawas syariah.

  2.1.3 Kegiatan Usaha Perbankan 

Adapun kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah.

1. Pehimpunan Dana



Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi

kegiata penhimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening

investasi umum, dan rekening investasi khusus. Di samping itu, bank syariah

dapat  menerbitkan  aplikasi  syariah  sebagai  alternative  pembiayaan  jangka

panjang.

a. Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para

pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti ini terbagi tiga

yaitu: 

1.  Modal yang di setor oleh para pemegang saham

2. Cadangan,  yaitu  sebagaian  laba  yang  tidak  di  bagi,  di  sisihkan  untuk

menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari.

3. Laba di  tahan,  yaitu  sebagian  yang seharusnya di  bagikan kepada para

pemegang  saham,  tetapi  oleh  pemegang  saham  sendiri  melalui  RUTS

diputuskan untuk di tanam kembali sebagai cara untuk memnambah dana

modal.

b. Simpangan dan Investasi

Simpangan adalah dana yang di percayakan oleh nasabah kepada

bank syariah atau perusahan syariah berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain

yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dalam  bentuk  giro,

tabungan,atau bentuk-bentuk lainnya yang di persamaakan dengan itu.



Sedangkan  investasi  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  nasabah  kepada

bank syariah atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan,

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

a. Giro

 Giro adalah simpangan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan

setiap  saat  dengan  menggunakan  cek,  bilyet  giro,  sarana  perintahan

pembayaran lainnya, atau perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan

secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip wadi’ah dan mudharabah.

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan wadi’ah:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dana nasabah bertindak

sebagai penitip nasabah 

2. Bank tidak diperkenakan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus

kepada nasabah

3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi  berupa

biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening

antara  lain,  biaya  cek  atau  bilyet  giro,  biaya  materai,  cetak  laporan

transaksi dan saldo rekening, pembukaaan dan penutupan rekening.

4. Bank menjamin pengambilan dana titipan nasabah.

5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan mudharabah:



1.  Bank  bertindak  sebagai  pengelolah  dana  (mudhrib)  dan  nasabah

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal)

2.  Pembagian  keuntungan  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  yang

disepakati 

3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa

biaya-biaya  yang  terkait  langsung  dengan  biaya  pengelolaan

rekening antara lain, biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cek

laporan  transaksi,  dan  saldo  rekening,  pembukaan,  dan  penutup

rekening

4. Bank diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa

persetujuan nasabah.

b. Tabungan

Tabungan  adalah  simpanan  berdasarkan  akad  wadi’ah  atau

investasi  dana  berdasarkan  akad  mudharabah  atau  akad  lain  tidak

bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi

tidak  dapat  ditarik  dengan  cek,  bilyet  giro,  dan  alat  lainnya  dengan

dipersamakan dengan itu.

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan wadi’ah:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasaba bertindak

sebagai penitip dana

2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau  

bonus kepada nasabah



3. Bank  dapat  membebankan  kepada  nasabah  biaya  administrasi

berupa biaya-biaya  yang  terkait  langsung  dengan  biaya

pengelolaan  rekening  antara  lain  biaya  materai,  cetak  laporan

transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening

4. Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah

5. Dana titipan dapat diambil ssetiap saat oleh nasabah.

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan Mudharabah:

1.  Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah  

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal)

2. Pemberian  keuntungan  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  yang  

disepakati

3. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu 

yang disepakati

4. Bank  dapat  membebankan  kepada  nasabah  biaya  administrasi

berupa biaya-biayayang terkait langsung dengan biaya pengelolaan

rekening  antara  lain  biaya  materai,  cetak  laporan  transaksi  dan

saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening

5. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan nasabah yang bersangkut.

c. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau

akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan



akad  antara  nasabah  penyimpan  dan  bank  syariah  dan  unit  usaha

syariah.

Fitur dan mekanisme tabungan deposito berdasarkan mudharabah:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah  

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal)

2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan

yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau

dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah  

mutlaqah)

3. Dalam mudharabah  muqayyadah  harus  dinyatakan  secara  jelas  

syarat- syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah

4. Pembagian  keuntungan  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  yang  

disepakati

5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu 

yang disepakati.

2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pda nasabah, secara garis besar produk

pembagian  syariah  terbagi  ke  dalam  6  kategori  yang  di  bedakan

berdasarkan tujuan penggunanya, yaitu:

1. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad murabahah,  

sala, atau istisna.



Akad  murabahah  adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan

yang disepakati.

Fitur dan mekanisme

1. Bank  bertindak  sebagai  pihak  penyedia  dana  dalam

kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah

2. Bank  dapat  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga

pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

3. Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan

penyediaan barang yang dipesan nasabah

4. Bank  dapat  memberikan  potongan  dalam  besaran  yang

wajar dengan tanpa diperjanjian dimuka.

Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

cara pemesanan dan pembayarab harga yang dilakukan terlebih

dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Fitur dan mekanisme akad salam:

1. Bank  bertindak  sebagai  penyedia  dana  dalam  kegiatan

transaksi salam dengan nasabah

2. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam

bentuk  perjanjian  tertulis  berupa  akad  pembiayaan  atas

dasar salam



3. Penyediaan dana oleh bank keada nasabah harus dilakukan

dimuka  secara  penuh  yaitu  pembayaran  segera  paling

lambat  7  hari  setelah  pembiayaan  atas  dasar  salam

disepakati 

4. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam 

bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam 

bentuk piutang bank. 

Akad  istishna  adalah  akad  pembiayaan  dalam  bentuk

pemesanan  pembuatan  barang  tertentu  dengan  kriteria  dan

persyaratan  tertentu  yang  disepakati  antara  pemesan  atau

pembeli (mustashni) dan penjual atau pembuat (shani).

2. Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  akad  mudharabah  atau

musyarakah 

Akad  mudharabah  dalam  pembiayaan  adalah  akad  kerja

sama suatu usaha antara pihak pertama (malik,  shahibul  mal,

atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak

ke dua (amil,  mudharib,  atau nasabah)  yang bertindak selaku

pengelola  dana  dengan  membagi  keuntungan  usaha  sesuai

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Akad  musyarakah  adalah  akad  kerja  sama di  antara  dua

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing

pihak  memberikan  porsi  dana  dengan  ketentuan  bahwa

keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.



Fitur dan mekanisme akad pembiayaan musyarakah:

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra 

usah dengan bersama-sama menyediakan dana dan barang 

untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

2. Nasabah  bertindak  sebagai  pengelola  usaha  dan  bank

sebagai  mitra  usaha  dapat  ikut  serta  dalam  pengelolaan

usaha sesuai dengan  tugas  dan  wewenang  yang

disepakati.  

3. Nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  tidak  dapat  diubah  

sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan  

para pihak.

4. Bank  dan  nasabah  dapat  menanggung  kerugian  secara  

proposional menurut porsi modal masing-masing.

3. Pembiayaan berdasarkan akad qardh

Akad  qardh  adalah  akad  pinjaman  dana  kepada  nasabah

dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok

pinjaman yang diterimanya  pada  waktu  yang telah  disepakati

baik sekaligus maupun cicilan.

Fitur dan mekanisme akad qardh:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan 

pinjaman (qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.



2. Bank  dilarang  dengan  alasan  apa  pun  untuk  meminta  

pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang

sesuai akad.

3. Bank  dilarang  untuk  membebankan  biaya  apa  pun  atas  

penyaluran  pembiayaan  atas  dasar  qardh,  kecuali  biaya  

administrasi dalam batas kewajaran.

4. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qardh, harus 

dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.

5. Dalam  hal  nasabah  digolongkan  mampu  namun  tidak  

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada  

waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan 

sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

4. Pembiayaan  penyewaan  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

Akad  ijarah  adalah  akad  penyediaan  dana  dalam rangka

memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa

berdasarkan transaksi  sewa,  tanpa diikuti  dengan pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri.

Fitur dan mekanisme ijarah:

1. Bank  bertindak  sebagai  penyedia  dana  dalam  kegiatan  

transaksi ijarah dengan nasabah.



2. Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  

penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.

3. Pengembalian  atas  penyediaan  dana  bank  tidak  dapat  

dilakukan  dalam bentuk  piutang  maupun  dalam bentuk  

pembebasan utang.

Akad ijarah  muntahiya  bittamlik  adalah  akad penyediaan

dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari

suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi

pemindahan kepemilikan barang.

Fitur dan mekanisme ijaarah muntahiya bittamlik:

Sama dengan fitur dan mekanisme ijarah hanya saja bank

selain bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi

ijarah  dengan  nasabah,  juga  bertindak  sebagai  pemberi  janji

(wa’ad)  antara  lain  untuk  memberikan  opsi  pengalihan  hak

penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

5.    Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah  

    Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang

berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

    Dalam praktik perbankan syariah fasilitas  hawalah lazimnya

untuk  membantu  supplier  mendapatkan  modal  tunai  agar  dapat

melanjutkan produksinya.

6.    Pembiayaan multijasa



    Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank

syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan

katalah.

     Fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad

ijarah:

1.   Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi  

     ijarah dengan nasabah.

2.  Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan

    objek sewa yang dipesan nasabah.

3.    pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik 

    dengan angsuran maupun sekaligus. 

4.    Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan 

    dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Fitur dan mekanisme pembiayan multijasa atas dasar akad kafalah:

1. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan  

kewajiaban nasabah terhadap pihak ke tiga.

2.    Objek penjamin harus:

a. Merupakan kewajiaban pihak yang meminta jaminan

b. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya

c. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan)

3.   Bank dapat  memperoleh imbalan yang disepakati  diawal serta

dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.

2.2 Religiusitas



2.2.1 Pengertian Religiusitas

Religiusitas adalah bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di

dalam hati. Makna religiusitas digambarkan dalam beberapa aspek-aspek yang

harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup

dengar benar agar manusia dapat mencapai kebahagian baik didunia maupun

diakhirat. Islam adalah suatu cara hidup yang dapat membimbing seluruh aspek

kehidupan manusia dengan aqidah, syariah, dan akhlaq (Adiwarman, 2011).

2.2.2 Dimensi Religiusitas 

Glock dan Stark (Mukhlis, 2011) menganalisis religiusitas ke dalam lima

dimensi  yaitu  dimensi  ideology  atau  keyakinan,  ritualistikatau  praktik,

eksperinsial atau pengalaman, intelektual atau pengetahuan, dan konsekuensi

atau pengalaman.

a. Dimensi Keyakinan atau Ideologis

Dimensi ideologis atau keyakinan berkenaan seberapa tingkat keyakinan

seseorang  terhadap  kebenaran  ajaran  agamanya,  terutama  terhadap  ajaran-

ajaran yang fundamental atau bersifat dogmatis. Dalam islam isi dari dimensi

keyakinan  adalah  menyangkut  keyakinan  tentang  adanya  Allah,  Malaikat,

Rasul/Nabi, kitab Allah, surga, neraka, qodho dan qodar (Ancok, 2008).

b. Dimensi Praktik Agama atau Ritualistik

Dimensi ritulistik berkenaan dengan seberapa tingkat kebutuhan seseorang

dalam mengerjakan  kegiatan-kegiatan  ritual  sebagaimana  diperintahkan  dan

dianjurkan  oleh  agama  yang  dianutnya.  Dalam  islam,  isi  dari  dimensi

ritualistik/praktik meliputi kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan shalat, puasa,



haji  (bila  berkemampuan),  pembacaan  Al-Qur’an,  dan  pemanjatan  doa.

(Ancok, 2008).

c. Dimensi Pengalaman atau Eksperiensial

Dimensi  eksperiensial  atau  pengalaman  berkenaan  dengan  seberapa

tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan dan pengalaman

religius.  Dalam  islam,  isi  dimemnsi  eksperiensial  meliputi  perasaan  dekat

dengan Allah, dicintai Allah, doa-doa sering dikabulkan, perasaan tenteram dan

bahagia,  dan  diselamatkan  dari  musibah,  menerima  pendapatan  yang  tidak

terpikirkan sebelumnya seperti hibah, hadiah dan warisan (Ancok,2008).

d. Dimensi Pengetahuan Agama atau Intelektual

Dimensi intelektual atau pengetahuan berkenaan dengan seberapa tingkat

pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, terutama

mengenai  ajaran  pokok  sebagaimana  termuat  dalam  kitab  sucinya.  Dalam

islam, isi diemnsi intelektual/pengetahuan meliputi pengetahuan tentang isi Al-

Qur’an,  pokok-pokok  ajaran  yang  harus  diimani  dan  dilaksanakan,  hukum

islam, dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi islam atau

perbankan syariah (Ancok, 2008).

e. Dimensi Konsekuensi atau pengalaman

Dimensi konsekuensi atau pengalaman berkenaan dengan seberapa tingkat

seseorang berperilaku yang dimotivasi  oleh ajaran agamanya.  Perilaku yang

dimaksud  adalah  perilaku  duniawi,  yakni  bagaimana  individu  berhubungan

dengan  dunianya.  Dalam  islam,  isi  dimensi  konsekuensi  atau  pengalaman

meliputi  perilaku  suka  menolong,  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan,



berperilaku  jujur,  menjaga  amat,  menjaga  lingkungan,  tidak  mencuri,  tidak

bercudi,  tidak  mennipu,  berjuang  untuk  kesuksesan  hidup  menurut  ukuran

islam, dan mematuhi serta menjalankan norma-norma islam dalam berbudaya,

bermasyarakat, berpolitik, dan berekonomi (transaksi bisnis/perbankan), secara

non-riba (Ancok,2008).

2.2.3 Indikator Religiusitas

a. Dimensi ideologis

    1. Keyakinan kepada Allah

     2. Keyakinan kepada malaikat

     3. Keyakinan kepada rasul/nabi

     4. Keyakinan kepada kitab Allah

     5. Keyakinan kepada surga dan neraka

     6. Keyakinan kepada qodho dan qodar

b. Dimensi ritualistik

      1. Melaksanakan shalat, puasa, haji bila berkemampuan

      2. Membaca Al-Qur’an

      3. Memanjatkan doa

c. Dimensi eksperiensial

      1. Merasa dekat dan dicintai Allah

      2. Merasa doanya sering dikabulkan

      3. Merasa tentram dan dan bahagia 

d. Dimensi intelektual



      1. Mengetahui tentang isi Al-Qur’an, Pokok-pokok ajaran yang harus 

          diimani dan dilaksanakan

      2. Mengetahui hukum islam

    3. Memahami kaidah keilmuan ekonomi islam/perbankan syariah

e. Dimensi konsekuensi

     1. Suka menolong dan menegakkan keadilan

     2. Berlaku jujur, menjaga amanat, menjaga lingkungan, tidak mencuri,

tidak berjudi, tidak  menipu,  berjuang  untuk  kesuksesan,  hidup  

menurut ukuran islam

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan menjadi

tiga macam yaitu: (Thouless, 1995)

a. pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial

Faktor  ini  mencakup  semua  pengaruh  sosial  dalam  perkembangan

keagamaan  itu,  termasuk  pendidikan  dari  ornag  tua,  tradisi-tradisi  sosial,

tekanan  dari  lingkungan  sosial  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  berbagai

pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu.

b. Faktor pengalaman

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman mengenai keindahan, konflik

moral  dan  pengalaman  emosional  keagamaan.  Faktor  ini  umumnya  berupa

pengalaman yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku individu. Faktor



kehidupan kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi empat,

yaitu:

a. Kebutuhan akan keamanan atau keselamatan

b. Kebutuhan akan cinta kasih

c. Kebutuhan untuk memperoleh harga diri

d. Kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian.

c. Faktor intelektual

Berkaitan  dengan  berbagai  proses  penalaran  verbal  atau  rasionalisasi.

Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  individu

berbeda-beda tingkat religiusitasnya dan dipengaruhi oleh dua macam faktor

secara garis besar yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi religiusitasnya seperti  adanya

pengalaman-pengalaman  emosional  keagaman,  kebutuhan  individu  yang

mendesak untuk dipenuhi seperti kebutuhan akan rasa aman, harga diri, cinta

kasih  dan  sebagainya.  Sedangkan  pengaruh  eksternanya  seperti  penddikan

formal,  pendidikan  agmama  dalam  keluarga,  tradisi-tradisi  sosial  yang

berlandaskan  nilai-nilai  keagamaan,  dan  tekanan-tekanan  lingkungan  sosial

dalam kehidupan individu.

2.3 Margin

 2.3.1 Pengertian Margin

Margin  keuntungan  adalah  persentase  yang  ditetapkan  pertahun

perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun



ditetapkan  360  hari,  perhitungan  margin  keuntungan  secara  bulanan,  maka

setahun ditetapkan 12 bulan.

Margin merupakan penyimbangan dari  modal  kerja  atau investasi  yang

dimanfaatkan oleh  mitra.  Margin  digunakan agar  terjadinya  keadilan  dalam

memperoleh keuntungan baik pihak mitra maupun pihak lembaga.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian diatas menyimpulkan

bahwa margin adalah persentase keuntungan tertentu yang ditetapkan (harian,

bulanan, dan tahunan) agar tercapai keadilan dalam memperoleh keuntungan

baik bagi pihak lembaga maupun mitra.

Ada beberapa pendapat ahli tentang profit margin atau margin keuntungan

yang diperoleh badan usaha dalam menjalankan usahanya. “Profit margin yaitu

perbandingan antara “net operating income” dengan “net sales”, perbandingan

dimana dinyatakan dalam persentase.”

Ini artinya selisih dari modal dan penjualan adalah merupakan keuntungan

atau  margin  keuntungan  yang  didapat.  Dan  profit  margin  dapat  dikatakan

merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  keuntungan

dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. “Sebuah rasio yang mengukur

seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap penjualan.”

Profit margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam

persentase dan jumlah penjualan bersih.  Profit  margin ini  mengukur tingkat

keuntungan yang didapat oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.



Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

Untuk perhitungan teorinya sebagai berikut:

Rasio laba usaha dengan penjualan neto (profit margin) dihitung dengan

membagi laba usaha dengan penjualan neto. Atau dengan kata lain:

Penyaluran  dana  pada  bank  syariah  disebut  dengan  pembiayaan.

Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  terbagi  menjadi  beberapa  prinsip

yaitu:  berdasarkan prinsip  jual  beli,  bagi  hasil  dan  sewa.  Pembiayaan pada

bank syariah sangat penting karena kegiataan pembiayaan ini merupakan salah

satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana

nasabah.

Pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anata bank

dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai  untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

bagi  hasil.  Dengan  demikian  pihka  yang  telah  menerima  berupa  dana  dari

pihak perbankan syariah wajib memberikan bagia dari keuntungan yang telah

disepakati.

Penyaluran  dana  dalam  bank  konvensional,  kita  kenali  dengan  istilah

kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyalur dananya

kita  kena  dengan  istilah  pembiayaan.  Jika  dalam  bank  konvensional

keuntungan bank yang diperoleh  dari  bunga yang dibebankan,  maka dalam



bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem

bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat

akad utama, yaitu: al-musyarakah, al-mudharabah, al-muza’arah, al-mussqah.

Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penyaluran  dana  dan

pembiayaan  pada  bank  syariah  pada  dasarnya  sama,  hanya  berbeda  pada

istilahnya  saja.  Pada  awalanya  tidak  ada  pengaturan  yang  tegas  tentang

pengertian lembaga perbankan islam, yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan nasional. Perundang-undangan nasional hanya mengenal pergertian

tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2.3.2 Indikator Margin

Indicator-indikator dari variabel pengaruh margin antara lain:

a. Tidak memberatkan, margin yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah 

untuk melakukan pembiayaan disana.

b. Keunggulan kompetitif, mempunyai keunggulan kompotitif karena margin 

yang rendah

c. Memudahkan perhitungan, margin yang ditetapkan memudahkan untuk  

melakukan perhitungan harga

d. Sebanding, margin yang ditetapkan sebanding dengan harga pasaran

e.  Mudah  mengajukan  pembiayaan,  nasabah  merasa  mudah  untuk

mengajukan pembiayaan kembali 

f. Kelancaran,  kelancaran  dalam  melakukan  angsuran  membuat  nasabah  

mudah dalam mengajukan pembiayaan kembali



g. Karakteristik  yang  berbeda,  harga  jual  yang  ditetapkan  memiliki  

karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional.

2.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Margin 

Faktor yang mempengaruhi margin adalah:

a. Jenis Barang

Selisih harga jual atau margin terhadap barang yang kompetitif dipasaran

relative  lebih  rendah  disbanding  investasi.  Sehingga  bank  BPRS  Niaga

Madani memperlihatkan faktor tersebut sebagai ajang kompetitif.

b. Ada Pembanding

Yaitu  penentu  harga  barang  sebanding  dengan  aktivitas  transaksi  yang

dilakukan BPRS Niaga Madani.

c. Reputasi mitra pada pembiayaan sebelumnya

Reputasi  mitra  dilihat  dari  kelancaraan  angsuran,  perkembangan  dan

prospek usaha, loyalitas serta tujuan usaha

d. Alat ukur

Pada bagian akhir BPRS melakukan perhitungan berdasarkan rumus harga

jual  sebagai  alat  ukur  atau  sandaran  menentukan  harga,  namun kompetisi

harga  dipasaran  menjadi  hal  penting  bank  BPRS  sehingga  membutuhkan

strategi khusus. Yang perlu diperhatikan bahwa BPRS sistem keuntungannya

yaitu bagi hasil dengan nasabah.

 2.3.4 Kebijakan dalam Penentuan Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan dalam penetapan margin dan 

bagi hasil antara lain:



     1. Komposisi Pendanaan

Bagi  bank  syariah  yang  pendanaanya  sebagian  besar  yang

diperoleh  dari  dana  giro  dan  tabungan,  yang  notabene  nisbah  nasabah

tidak  setinggi  pada  deposan  (apalagi  bonus  untuk  giro  cukup  rendah

karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan  bank  syariah  yang

bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin  atau  bagi  hasil  bagi

bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu  bank  yang

pendanaanya porsi terbesar berasal dari deposito.

2.  Tingkat Persaingan

Jika  tingkat  kompetisi  ketat,  porsi  keuntungan  bank  tipis,

sedangkan pada  tingkat  persaingan  longgar  bank  dapat  mengambil

keuntungan lebih tinggi.

3. Risiko pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sector yang beresiko tinggi, bank dapat  

mengambil  keuntungan  lebih  tinggi  dibanding  yang  beresiko  sedang  

apalagi kecil.

4. Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi

nasabah primal, misalkan usaha besar dan kuat, bank cukup mengambil

keuntungan  tipis,  sedangkan  pembiayaan  kepada  para  nasabah  biasa

diambil keuntungan yang lebih tinggi.



5. Kondisi perekonomian

Siklus  ekonomi  meliputi:  revival,  boom/peakpuncak,  resesi  dan

depresi.  Jika  perekonomian  secara  umum  berada  pada  dua  kondisi.

Pertama,  dimana  usaha  berjalan  lancer,  maka  bank  dapat  mengambil

kebijakan keuntungan yang lebih  longgar. Namun pada kondisi  lainnya

(resesi  dan  depresi)  bank  tidak  merugi  pun  sudah  bagus,  keuntungan

sangat tipis.

6. Tingkat keuntungan yang diharapka bank

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah  

keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor  

pembiayaan atau pembiayaan terhadap debitur yang dimaksud. Namun  

demikian, apapun kondisinya serta serta siapa pun debiturnya, bank dalam 

operasionalnya setiap tahun  tentu  telah  menetapkan  berapa  besar  

keuntungan yang dianggarkan.  Anggaran  keuntungan inilah yang akan  

berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah  

bagi hasil untuk bank.

2.4 Perilaku Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2007) mengidentifikasi perilaku konsumen sebagai

berikut: istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperhatikan

konsumen  dalam  mencari,  membeli,  menggunakan,  mengevaluasi,  dan

menghabiskan  produk  dan  jasa  yang  mereka  harapkan  akan  memuaskan

kebutuhan mereka.



Menurut  Engel,  Blackwell  dan  Miniard  (2011)  mengartikan  sebagai

perilaku  konsumen  sebagai  tindakan  yang  langsung  terlibat  dalam

mendapatkan,  mengkonsumsi  dan menghabiskan  produk dan jasa,  termasuk

proses keputusan mendahului dan mengikuti tindakan ini.

Menurut Kotler dan Keller (2009) perilaku konsumen adalah studi tentang

bagaimana  individu,  kelompok,  dan  organisasi  memilih,  membeli,

menggunakan  dan  barang,  jasa,  ide  atau  pengalaman  untuk  memuaskan

kebutuhan dan keiinginan mereka.

Kotler  dan  Keller  menambahkan  sebelum  dan  sesudah  melakukan

pembelian,  seorang  konsumen  akan  melakukan  sejumlah  proses  yang

mendasari  pengambilan  keputusan,  yaitu:  pengenalan  masalah  (problem

recognition),  pencarian  informasi  (information  search),  mengevaluasi

alternative (alternative evaluation), keputusan pembelian (purchase decision),

dan evaluasi pasca pembelian (post purchase evaluation).

2.4.1 Pengambilan Keputusan Konsumen

Pengambilan  keputusan  konsumen  dapat  dipandang  sebagai  tiga  tahap

yang berbeda namun berhubungan satu sama lain yaitu: tahap masukan (input),

tahap  prosses  dan  tahap  keluaran  (output).  Tahap  masukan  mempengaruhi

pengenalan konsumen terhadap kebutuha atas produk. Pada tahap ini  terdiri

dari  dua  sumber  informasi  utama:  usaha  pemasaran  perusahaan  (bauran

pemasaran perusahaan yang terdiri dari: produk, harga, promosi, dan saluran

distribusi) dan lingkungan sosial budaya adalah berbagai macam pengaruh non



komersial yang terdiri dari: keluarga, teman, tetangga, kelas sosial, budaya dan

subbudaya.

Dari sumber informasi utama ini merupakan masukan terhadap apa yang

dibeli  konsumen  dan  bagaimana  mereka  menggunakan  mereka  apa  yang

mereka  beli.  Tahap  proses  berhubugan  dengan  cara  konsumen  mengambil

keputusan.  Untuk  memahami  proses  ini  kita  harus  mempertimbangkan

pengaruh  berbagai  bidang  psikologis  (motivasi,  perssepsi,  pembelajaran,

kepribadian,  gaya hidup yang mereka butuhkan,  kesadaran mereka terhadap

berbagai pilihan produk, kegiatan mereka dalam pengumpulan informasi dan

penilaian mereka mengenai berbagai alternatif).

Dalam tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi antar merek dalam

kumpulan  pillihan,  konsumen  mungkin  juga  membentuk  maksud  untuk

membeli  merek  yang  disukai,  dalam  melaksanakan  maksud  pembelian,

konsumen  dapat  membentuk  lima  subkeputusan  yaitu:  keputusan  merek,

penyalur, kuantitas, waktu dan keputusan metode pembayaran.

Tahap  keluaran  dalam  model  pengambilan  keputusan  konsumen

menyangkut  dua  kegiatan  pasca  pembelian  yang  berhubungan  erat  yaitu

perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Tujuan kedua kegiatan ini

adalah  untuk  meningkatkan  kepuasan  konsumen  terhadap  pembeliannya.

(Schiffman dan Kanuk, 2007).

Menurut Engel (2001), dan Ujang Sumarwan (2011) keputusan pembelian

adalah  proses  merumuskan  berbagai  alternatif  tindakan  guna  menjatuhkan

pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian. Pemasar



perlu mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan membeli dan peran apa

yang dimainkan oleh setiap orang untuk banyak produk, cukup mudah untuk

mengenali siapa yang mengambil keputusan.

 Menurut  Engel  ada  tiga  tipe  peengambilan  keputusan  konsumen:

pemecahan masalah yang diperluas,  pemecahan masalah yang terbatas  serta

pemecahan  masalah  rutin.  Keputusan  membeli  atau  mengkonsumsi  suatu

produk  dengan  merek  tertentu  akan  diawali  oleh  langkah-langkah  yaitu:

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan

perilaku setelah pembelian.

Pengenalan  kebutuhan  muncul  ketika  konsumen  menghadapi  suatu

masalah, yaitu suatu keadaan dimana terdapat perbedaan yang diinginkan dan

keadaan  yang  sebenarnya  terjadi.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi

pengaktifan  kebutuhan  yaitu:  waktu,  perubahan  situasi,  pemilikan  produk,

konsumsi produk, perbedaan individu dan pengaruh pemasaran.

Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa

kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli  dan mengkonsumsi suatu

produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan didalam ingatannya

(pencarian  internal).  Ada  tiga  faktor  yang  menentukan  proses  pencarian

informasi  yang  ekstensif,  faktor  risiko  produk,  karakteristik  konsumen  dan

faktor situasi.

Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek

dan  memilihnya  sesuai  dengan  yang  diinginkan  konsumen.  Pada  proses

evaluasi  alternatif,  konsumen  membandingkan  berbagai  pilihan  yang  dapat



memecahkan  masalah  yang  dihadapinya.  Setelah  konsumen  menentukan

kriteria  atau  atribut  dari  produk atau  merek yang dievaluasi,  maka langkah

berikutnya  konsumen  menentukan  alternatif  yang  dipilih,  selanjutnya

konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya.

Jika  konsumen  telah  memutuskan  alternatif  yang  akan  dipilih  dan

mungkin penggantinya jika diperlukan, maka ia akan melakukan pembelian.

Pembelian meliputi keputtusan konsumen mengenai apa yang dibeli,  apakah

membeli  atau  tidak,  kapan  membeli,  dimana  membeli  dan  bagaimana  cara

membayarnya.  Setelah  mengkonsumsi  produk  atau  jasa,  konsumen  akan

memiliki  rasa  puas  atau  tidak  puas  terhadap  produk  atau  jasa  yang

dikonsumsinya.  Kepuasan  akan  mendorong  konsumen  membeli  atau

mengkonsumsi ulang produk tersebut.  Sebaliknya,  perasaan yang tidak puas

akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali

dan konsumsi produk tersebut.

Setiap  tahap  dalam  proses  pengambilan  keputusan  konsumen  ini

dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  (budaa,  subbudaya,  kelas  sosial,  dan

kelompok  refernsi)  serta  faktor  internal  yaitu:  motivasi,  sikap,  kepribadian,

konsep diri, gaya hidup serta pengetahuan.  

 Proses  keputusan  nasabah  yang  spesifik  terdiri  dari  urutan  kejadian

berikut:  pengenalan  masalah  kebutuhan,  pencarian  informasi,  evaluasi

alternatif,  keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian (Kotler,2008).

Secara rinci tahap-tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Pengenalan  masalah,  yaitu  konsumen  menyadari  akan  adanya

kebutuhan, konsumen menyadari akan adanya perbedaan antara kondisi

sesungguhnya dengan kondisi yang diharapkan

2. Pencarian  informasi,  yaitu  konsumen  ingin  mencari  lebih  banyak

konsumen yang mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan

pencarian informasi secara efektif

3. Evaluasi alternative yaitu mempelajari dan mengevaluasi alternatif yang

diperoleh  melalui  pencarian  informasi  untuk mendapatkan alternative

pilihan  terbaik  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan  keputusan

pembelian

4. Keputusan  pembeli  yaitu  melakukan  keputusan  untuk  melakukan

pembelian yang telah diperoleh dari evaluasi alternatif terhadap merek

yang akan dipilih

5. Perilaku sesudah pembelian yaitu keadaan dimana sesudah pembelian

terhadap  suatu  produk  atau  jasa,  maka  konsumen  akan  mengalami

beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan.

 2.4.2 Teori Pengambilan Keputusan   

a. Teori klasik

Menurut  teori  klasik,  pengambilan  keputusan  inilah  haruslah

bersifat rasional. Keputusan itu diambil dalam situasi yang serba pasti,

pengambilan  keputusan  harus  memiliki  informasi  sepenuhnya  dan

menguasai  permasalahnnya.  Teori  pengambilan  keputusan  ini

mendasarkan  diri  pada  asumsi  dari  orang  yang  mempunyai  pikiran



ekonomi  rasional  untuk  mendapatkan  hasil  atau  manfaat  yang

semaksimal mungkin. Segalah sesuatu itu mengarah pada kepastian.

Kritik terhadap teori ini antara lain adalah pengambilan keputusan

ini harus berorientasi pada apa yang seharusnya dilakukan bukan pada

apa  yang  ia  ingin  dilakukan.  Kritik  berikutnya  adalah  kita  ini  tidak

selalu  serba  mengetahui  dengan  pasti,  ada  hal-hal  yagn  belum  kita

ketahui dengan pasti.

 b. Teori perilaku

Teori perilaku (behavioral theory) disebut juga administrative man

theory. Pada pokoknya,  teori  ini  mendasarkan diri  pada  keterbatasan

kemampuan pimpinan untuk berfikir rasional penuh dalam menangani

masalah. Dari informasi yang ada dan beberapa alternatif yang tersedia

atau disediakan oleh unit pengolah data, maka apabila pimpinan telah

mersa  puas  dengan  salah  satu  alternatif  pemecahan  masalah,  maka

alternatif itulah yang dipakainya.

2.4.3 Tingkatan keputusan

Meskipun secara umum keputusan itu dibedakan dalam: keputusan

yang sederhana dan keputusan yang kompleks,  namun dalam rangka

penanganan keputusan yang lebih terinci perlu dibedakan lebih lanjut

yang  berdasarkan  tingkatannya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk

menghindari agar keputusan yang dibuatnya tidak termasuk keputusan

yang kurang tepat. Dalam hal ini Irwin D.Bross membedakan keputusan

menurut tingkatannya kedalam:



a. Keputusan otomatis

Pada dasarnya  merupakan keputusan yang bersifat  biologis  atau

fisis. Lebih tegasnya lagi keputusan otomatis ini adalah keputusan yang

berdasarkan gerak reflex atau insting. Pada umumnya keputusan tidak

berubah atau akan di sempurnakan kembali karna bukan berdasarkan

pikiran  atau  otak.  Sebagai  contoh  sederhana  kalau  lebah  membuat

sarang,  maka  sepanjang  masa  sarang  lebah  tertentu  akan  berbentuk

sama,  tidak  ada  keinginan  untuk  mengubahnya  agar  misalnya  lebih

artistik. Contoh lain, kalau seseorang itu akan dipukul secara mendadak,

maka  keputusan  yang  dibuat  juga  secara  mendadak  dengan  gerakan

refleks menangkisnya.

b. Keputusan Memoris

Keputusan  tingkatan  ini  semata-mata  berdasarkan  daripada

kemampuan  mengingat  akan  wewenang  dan  tugas  yang  diberikan

kepada  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini  kemampuan  pengingatan

kembali  (memori)  sangat  dibutuhkan  untuk  kelancaran  untuk

pengambilan  keputusan.  Contohnya  misalkan  angsa  dilatih  untuk

berteriak-teriak apabila menjumpai suatu gerakan yang mencurigakan.

c. Keputusan Kognitif

 Keputusan  kognitif  berarti  keputusan  yang  pembuatannya

berdsarkan ilmu pengetahuan, dan ini akan berhasil apabila pembuatan



keputusan  itu  memperhatiakan  faktor  lingkungan,  pengetahuan  dan

pengalaman.

Tetapi pengetahuan dan dasar pengalaman ini tidaklah selalu dapat

dijadikan  jaminan  ketepatan  pengambilan  keputusan.  Kalau  semata-

mata  berdsarkan  pengetahuan,  segala  keputusan  dalam  perusahaan

hendaknya  berorientasi  pada  pertimbangan  keuntungan  (ini  menurut

ilmu ekonomi).

2.4.4 Empat Kategori Keputusan

1. Keputusan dalam keadaan ada kepastian

Apabila  semua  yang  diperlukan  untuk  mengambil  keputusan

lengkap,  maka  keputusan  dikatakan  dalam keadaan  atau  situasi  ada

kepastian.  Dengan kata lain dalam keadaan ada kepastian,  kita dapat

secara  tepat  hasil  dari  setiap  tindakan  (action)  misalnya  didalam

persoalan  liniear  programming  kita  mengetahui  beraapa  jumlah

keuntungan (profit) maksimum yang bisa diperoleh setelah mengetahui

persediaan  jenis  bahan  kebutuhan  input  bagi  masing-masing  jenis

produk. Didalam kehidupan sehari-hari banyak sekali keputusan yang

kita ambil dalam situasi atau keadaaan dan kepastian.

2. Keputusan dalam keadaan ada resiko

Resiko  terjadi  kalau  hasil  pengambilan  keputusan  walaupun  tak

dapat  diketahui  dengan  pasti  akan  tetapi  akan  diketahui  nilai

kemungkinan (probabilitanya). Misalnya saja anda ingin memutuskan

membeli barang, setiap barang dibungkus rapi sehingga anda tidak tahu



mana yang bagus dan mana yang rusak atau cacat. Tetapi seandainya

penjual barang tersebut jujur dan diberi tahu bakawa barangnya ada 100

buah dan yang rusak 99 buah. Kemudian anda harus memutuskan jadi

membeli atau tidak.

Kalau  anda  termasuk  orang  yang  normal,  mungkin  tidak  jadi

membeli,  sebab  resikonya  terlalu  besar,  kemungkinan  memperoleh

barang yang rusak 99 %.

3. Keputusan dalam ketidakpastian

 Ketidakpastian  akan  kita  hadapi  sebagai  pengambil  keputusan

kalau  hasil  keputusan  sama  sekali  tidak  tahu  karena  hal  yang  akan

diputuskan  belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Suatu  contoh  yang

mudah,  misalnya  anda  menhadapi  orang  yang  baru  saja  dikenal

mendadak meminjam uang Rp 200 juta untuk modal usaha. Anda sama

sekali  tidak  kenal  orang  itu,maka  seandainya  anda  berikan  uang

sebanyak yang ia  inginkan yaitu  Rp 200 juta,  anda tidak tahu sama

sekali berapa probabilitanya bahwa orang tersebut akan mengembalkan

uang yang dipinjamnya tepat pada waktunya.

4. Keputusan dalam keadaan ada konflik 

Situasi konflik terjadi kalau kepentingan dua pengambil keputusan

atau lebih saling bertentangan (ada konflik) dalam situasi  kompetitif.

Pengambilan keputusan bisa juga berarti pemain (player) dalam suatu

permainan  (game).  Sebagai  contoh,  kalau  pengambil  keputsan  A

memperoleh keuntungan dari suatu tindakan yang dia lakukan, hal itu



hanya  mungkin  terjadi  oleh  karena  pengambilan  keputusan  lainnya

yaitu B,juga mengambil tindakan tertentu.

2.5 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Ahmad  Rifani,
2016

Pengaruh nilai-
nilai agama, 
terhadap 
keputusan 
nasabah 
menjadi 
nasabah Bank 
BRI Syariah di 
Banjarmasin

Variabel Dependen
Keputusan
Menjadi
Nasabah, 
variabel 
independen 
Nilai-nilai 
agama

Variabel 
nilai-nilai   agama,
berpengaruh positif
terhadap  keputusan
menjadi nasabah.

Izti  Sulaiha,
2013

Pengaruh 
tingkat 
keuntungan 
(margin) 
terhadap minat
nasabah pada 
produk 
pembiayaan 
murabahah 
pada PT. Bank 
pembiayaan 
rakyat syariah 
bayuasin 

Variabel dependen 
minat nasabah 
variabel 
independen tingkat
keuntungan 
(margin)

Variabel  tingkat
keuntungan
(margin)  terhadap
minat  nasabah
berpengaruh  secara
signifikan  terhadap
produk pembiayaan
murabahah

Fadlyka
Himmah, 2016

Pengaruh 
religiusitas dan
pendapatan 
usaha nasabah
serta margin 
bank terhadap 
keputusan 
nasabah 

Variabel dependen:
religiusitas, 
pendapatan dan 
margin.
Variabel 
independen: 
keputusan nasabah 
mengambil 

Variabel
religiusitas,
pendapatan  dan
margin
berpengaruh  secara
signifikan  terhadap
keputusan  nasabah
mengambil
pembiayaan  bank



mengambil 
pembiayaan 
bank syariah

pembiayaan bank 
syariah

syariah

Ummi  Sholihah,
2016

Pengaruh 
pengetahuan 
nasabah, 
kualitas 
pelayanan, dan
margin 
keuntungan 
terhadap 
keputusan 
pengambilan 
pembiayaan 
murabahah. 
(studi kasus 
pada bmt 
karima karang 
pandan)

Variabel dependen:
pengetahuan 
nasabah, kualitas 
pelayanan, dan 
margin keuntungan
Variabel 
independen: 
keputusan 
pengambilan 
pembiayaan 
murabahah. 

Hasil  penelitian
menunjukkan
bahwa  margin
keuntungan
memiliki  pengaruh
positif  dan
signifikan  terhadap
keputusan
pengambilan
pembiayaan
murabahah  pada
BMT  Karima
Karan padan. 

Eva  Roviana,
2015

Analisis 
pengaruh 
persepsi harga 
atau margin 
dan kualitas 
pelayanan 
terhadap minat
anggota dalam
membeli 
produk 
pembiayaan 
murabahah di 
koperasi jasa 
keuangan 
syariah (studi 
kasus BMT 
Amal Mulia

Variabel dependen:
persepsi harga atau
margin dan 
kualitas pelayanan.
Variabel 
independen: minat 
anggota dalam 
membeli produk 
pembiayaan 
murabahah

Hasil  penelitian
menunjukkan
bahwa  persepsi
harga  atau  magin
berpengaruh positif
dan  signifikan
terhadap  minat
anggota.

2.6 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan  landasan  teori  dan  tinjauan  pustaka  yang  telah

dijelaskan maka suatu kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:

    

                      

Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  dalam  pemilihan

variabel terhadap pengambilan keputusan nasabah memilih perbankan syariah

dimana kedua variabel tersebut berpengaruh.  Pengambilan keputusan adalah

keputusan nasabah pada saat melakukan pemilihan perbankan syariah melalui

BPRS Niaga
Madani

Pembiayaan

MarginAgama

Keputusan
Nasabah

Analisis
Regresi

Berganda

Kesimpulan



serangkaian  langkah-langkah  meliputi:  pengenalan  kebutuhan,  pencarian

informasi,  evaluasi  alternatif,  keputusan  pembelian,  dan  perilaku  pasca

pembelian.

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (independen) yaitu agama

(X1)  dan  margin  (X2),  sedangkan  variabel  terikatnya  (dependen)  yaitu

keputusan  nasabah  (Y)  maka  kerangka  pemikiran  yang  digunakan  dalam

penelitian ini skematis.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan

adalah:

H.1 Diduga agama dan margin berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani.

H.2  Diduga  agama  dan  margin  berpengaruh  secara  simultan  terhadap

keputusan nasabah menggunakan murabahah pada BPRS Niaga Madani.

   H.3 Diduga bahwa margin paling dominan berpengaruh terhadap keputusan  

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian



Penelitian  ini  dilakukan  di  BPRS  Niaga  Madani  jalan  Letjen

Hertasning No. 18, Makassar. Dimana penelitian ini dilakukan selama satu

bulan. 

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri

dari  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakterristik  tertentu,

ditetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulan.

Oleh karena itu, Populasi adalah keseluruhan dari obyek yang dapat menajadi

sumber  data  penelitian  sehingga  dalam  penelitian  ini  populasinya  adlah

nasabah  yang  menggunakan  pembiayaan murabahah  pada BPRS  Niaga

Madani sebanyak 416 nasabah.

2. Sampel

 Menurut  Sugiyono  (2010:118)  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah subset dari

populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi (Ferdinand, 2006).

Untuk menentukana jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian

ini, maka penulis memakai metode slovin yaitu:

n : jumlah sampel

N : ukuran sampel

e : tingkat kesalahan. Dalam penelitian ini “e” ditetapkan 10%  

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:



n = 
N

1+Ne2

n = 

0,1¿
2

1+162¿
162
¿

n = 61

Dari hasil diatas perhitungan tersebut maka diketahui besar sampel yang

diperlukan adalah 61.

Adapun karakteristik dalam sampel ini adalah yang beragama islam.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk  memperoleh  data  atau  informasi  yang  diperlukan  sehubungan

dengan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data melalui diantaranya

sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (library reseach), yaitu pengumpulan data yang bersifat

tertulis  melalui buku literature dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti

2. Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan data yang berkaitan

langsung  dengan  objek  penelitian  yang  dapat  disesuaikan  dengan  judul

penulis yang diajukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan baik

berupa data tertulis maupun data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan pembahasan tertentu.

Adapun metode pengumpulan data lapangan dengan cara yaitu:



a. Observasi  yaitu  dengan  melakukan  pengumpulan  data  dan

pengamatan  secara  langsung  ke  tempat  penelitian  untuk

melengkapi bahan penelitian yang diperlukan penulis

b. Kuisioner  (angket)  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang

dilakukan dengan cara memberikan beerbagai macam pertanyaan

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya dan

mengumpulkan  kembali  kuisioner  untuk  mendapatkan  informasi

atau  data.  Dari  pernyataan  yang  diberikan,  masing-masing

mempunyai  bobot  nilai  1  sampai  dengan  5,  dengan  penjabaran

sebagai berikut:

1. sangat setuju = diberi bobot 5

2. setuju = diberi bobot 4

3. netral = diberi bobot 3

4. tidak setuju = diberi bobot 2

5. sangat tidak setuju = diberi bobot 1

3.4 Metode Analisis Data

   Analisis  statistik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  

analisis regresi berganda (Sugiono, 2010). Adapun penggunaan analisis  

berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitif 

dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap  kejadian  lainnya  

(variabel  Y),  dimana  dalam  penelitian  ini  dikonversikan  untuk  

menguji ada tidaknya pengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan

pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani.



Analisis regresi berganda seperti yang dikutip dalam (Sugiyono,  

2010) yaitu:

Y=a+b1 X1+b2 X2+e

Keterangan:

Y = keputusan nasabah

a = konstanta

X1 =  Pengaruh agama

X2 = Pengaruh Margin 

e = Standard eror

3.5 Uji Instrumen Data

3.5.1 Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas merupakan alat untuk kuisioner yang merupakan  

indicator dari variabel  atau  konstruk.  Dalam pengujian  realibilitas  ini,  

peneliti  menggunakan  statistic  Cronbach  Alpa  dengan  signifikan  yang  

digunakan sebesar > 0,60 dimana jika nilai Cronbach  Alpha  dari  suatu  

variabel  >  0,60  maka  butir  pertanyaan  yang  dianjurkan  dalam  

pengukuran instrument tersebut memiliki realibilitas yang memadai dan  

sebaliknya apabila nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel < 0,60 maka 

realibitasnya kurang memadai (Ghozali, 2011).



3.5.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya  

suatu  kuisioner.  Suatu  kuisioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  

kuisioner  mampu untuk mengungkapkan suatu  yang akan diukur  oleh  

kuisioner tersebut (Ghozali, 2011). Kriteria penilaian uji validasi yaitu:

 Apabila r terhitung > r tabel, maka item kuesioner valid

 Apabila r terhitung < r tabel, maka item kuesioner tidak valid.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji parsial (Uji t)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial.

Uji T juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat

apakah  koefisien  regresi  yang  diperoleh  signifikan  atau  tidak.  Pengujian

dilakukan  dengan  tingkat  kepercayaan  95% atau  signifikan  ( α ¿ sebesar

5%.  Adapun  rumus  hipotesa  statistiknya  (Umar,  2011),  adalah  sebagai

berikut:

1−r2

(n−2)(¿)
t=√¿

Dimana:

t = Observasi

r = Koefisien Korelasi

n = Banyaknya Observasi



3.6.2 Uji Koefisien Determinasi ( R2
¿

Koefisien determinasi (R2
)  yaitu koefisien determinasi parsial 

untuk melihat besarnya  pengaruh  variabel  X  terhadap  Y.  sebelum  

mengetahui  besarnya  koefisien  determinasi,  terlebih  dahulu  

ditentukan berapa koefisien korelasinya (r).

3.6.3 Uji F

Kemudian untuk menguji keberartian dari koefisien regresi secara 

simultan,  digunakan pengujian statistik uji  F dengan formulasi  sebagai  

berikut:

Uji F = R2
/k (1−R2

)(n−k−1)

Dimana:

F = diperoleh dari tabel distribusi

R2
 = koefisien determinasi ganda

k = jumlah variabel independen

n  = jumlah sampel

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel 

dan indikator pada penelitian ini.  



1. Agama merupakan suatu bentuk aspek religi yang harus dipenuhi sebagai 

petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup dengan benar agar 

manusia dapat mencapai kebahagian baik didunia maupun diakhirat

2. Margin  merupakan  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  nasabah  dengan  

prinsip perbankan syariah yaitu dengan cara bagi hasil.

3. Keputusan nasabah merupakan sebagai suatu proses dimana konsumen  

melakukan  penilaian  terhadap  berbagai  alternatif  pilihan,  dan  memilih

salah satu  atau  lebih  alternatif  yang  diperlukan  berdasarkan

pertimbangan- pertimbangan tertentu.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : BPRS Niaga Madani

Tanggal berdiri/beroperasi : 1 Oktober 2002 

Alamat Perusahaan : Jln. Hertasning Raya Timur No 18b mks

Jenis Perusahaan : Lembaga keuangan syariah

Produk : pembiayaan, tabungan dan deposito

Email : bprsniagamadani@yahoo.co.id

No. Telpon : 0411 455 554

4.1.2 Sejarah Singkat BPRS Niaga Madani

mailto:bprsniagamadani@yahoo.co.id


Perbankan Syariah lahir dari kolaborasi idielisme usaha dengan nilai-nilai

rohani yang melandasi sistem operasionalnya, harmoni antara kedua komponen

itulah  yang  menjadi  pembeda  sekaligus  keunggulan  Bank  Syariah  sebagai

alternatif jasa Perbankan. Berangkat dari pemikiran sederhana untuk memberikan

rasa keadilan baik dalam berinvestasi  maupun berusaha secara universal  tanpa

membedakan ideologi  dan  lainnya  serta  pemberdayaan ekonomi ummat,  maka

pada tanggal 1 oktober 2002 BPR Syariah Fastabiqul Khairat yang sebelumnya

beroperasi  di  Kabupaten  Pinrang  pindah  ke  kota  makassar,  namun  setelah

beberapa bulan beroperasi di Makassar BPR Syariah Fastabiqul Khairat tidak

mengalami kemajuan hingga akhirnya diakuisisi oleh Ir. H. Mubyl handaling yang

berbekal  pengalaman dalam dunia perbankan serta  tangan dingin dan keahlian

dalam mengelola koperasi  simpan pinjam, maka berselang beberapa lama BPR

Syariah  Fastabiqul  Khairat mengalami  kemajuan  yang  menggembirakan  dan

sejak tanggal 11 Februari 2003 BPR Syariah Fastabiqul Khairat  telah berubah

nama menjadi BPR Syariah Niaga Madani sesuai keputusan Menteri kehakiman

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C22851-HT 01.01.04 tahun 2002

dan surat keputusan pemimpin Bank Indonesia Makassar tanggal 20 November

2002 No. 5/1/PBI/MKS/2003 tanggal 11 Februari 2003.

Seiring perjalanann waktu serta keinginan yang kuat dari seluruh elemen-

elemen  terkait BPR  Syariah  Niaga  Madani untuk  melakukan  pengembangan

usaha, maka melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 7/18/DPBS/Makassar

per tanggal 2 Maret 2005 tentang persetujuan pembukaan kantor cabang, maka

terhitung sejak tanggal 7 maret 2005 BPR Syariah Niaga Madani menorehkan



sejarah  dalam  perkembangan  BPRS  di  Sulawesi  Selatan  dengan  membukan

Kantir Cabang pertama di Kabupaten Wajo dan guna memberikan pelayanan yang

lebih luas khususnya di Kota Makassar maka berdasarkan Surat Keputusan Bank

Indonesia No. 8/22 DPbS.PAdbS/MKS per tanggal 31 Oktober 2006, maka pada

tanggal  2  Oktober  2006 BPR  Syariah  Niaga  Madani.  Mengoperasionalkan

kantor pelayanan Kas di Jl. Abd Dg. Sirua Makassar.

Dalam upaya untuk memberiikan kontribusi yang lebih guna mendorong

pertumbuhan ekonomi khususnya sektor mikro, maka dalam kurun waktu relatif

singkat BPR  Syariah  Niaga  Madani telah  memperluas  jaringan  operasional

dengan membuka kantor cabang sebanyak 3 kantor & Kantor Kas sebanyak 6

Kantor. Selanjutnya kedepan manajemen akan kembali menargetkan pembukaan

kantor cabang sebanyak 4 (empat) kantor dan 10 (sepuluh) Kantor Kas,  untuk

memberikan  kemudahan  bertransaksi  dan  mengakses  produk-produk BPR

Syariah  Niaga  Madani diseluruh  Kabupaten/Kotamadya  di  wilayah  Provinsi

Sulawesi Selatan.

Dengan  tekad  menjadikan  kualitas  dan  profesionalisme  yang  dilandasi

dengan  manajemen  yang  enerjik  sebagai  budaya  perusahaan  dan  pengawasan

melekat  pada  seluruh  elemen  yang  ada  di BPR Syariah  Niaga  Madani  serta

dukungan Dewan Komisaris  yang juga sekaligus pemegang saham, merupakan

tokoh  yang  sudah  mempunyai  reputasi  sangat  baik  dan  dikenal  dimasyarakat

Sulawesi Selatan yang merupakan Tokoh Masyarakat dan Ulama, sehingga Insya



Allah akan menjadikan BPR Syariah Niaga Madani sebagai lembaga keuangan

Mikro yang terdepan dan terpercaya dimasa-masa mendatang.

4.2    Visi dan Misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 

4.2.1 Visi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani

“Menjadi  BPR  Syariah  terkemuka  di  Indonesia  Timur  yang  menjadi

pilihan untuk berkarya”

 4.2.2 Misi Bank PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani

 a. Misi terhadap karyawan: “Memberikan Kesejahteraaan Kepada Karyawan”

 b.Misi  terhadap  customer:  “Memberikan  Pelayanan  yang  Berkualitas  dan

Bermanfaat” 

c. Misi terhadap shareholder: “Memberikan Keuntungan yang maksimal” 

d.  Ikut  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  sosial

kemasyarakatan. 





4.4 Job Description 

4.4.1 Pembagian Tugas Pokok Berdasarkan Tugas Jabatan 

A. Personalia dan Umum 

Bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan tugas pokoknya adalah

sebagai aparat personalia yang bertanggung jawab atas kegiatan personalia sesuai

dengan ketentuan yang digariskan oleh management. Juga sebagai aparat umum

yang  bertanggung  jawab atas  lancarnya  kegiatan  supporting  terhadap  kegiatan

yang menunjang operasional Bank,baik kantor pusat, cabang, dan kantor kas serta

bertanggung  jawab  atas  pengamanan  seluruh  harta  tetap  serta  persediaan  dan

kelengkapan lainnya.baik secara fisik maupun administrasi. 

B. Manager Credit Risk & Reviewer

 Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan tugas pokoknya adalah

sebagai aparat management yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan

analisa  yuridis  atas  proposal  yang  diterima,  dan  meneliti  setiap  individual

pembiayaan  yang  diberikan,  pengikatan  di  notaris,  administrasi-administrasi

pembiayaan,  dan  legal  maupun  hal-hal  lain  yang  menyangkut  bagian  dari

pembukuan dan laporan fasilitas pembiayaan sesuai  ketentuan yang digariskan

oleh management.

 C. Manager Operasional dan Keuangan 



Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan tugas pokoknya adalah

sebagai  aparat  management  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  kegiatan

operasional  bagian  Kas  dan  bagian  Accounting  sesuai  dengan  ketentuan  yang

telah digariskan oleh management. 

D. Koordinator (Ass.AO) Pemasaran

 Bertanggung  jawab  langsung  kepada  Manager  Pemasaran  dan  tugas

pokonya  adalah  melakukan  prospek  dan  pembinaan/penagihan  atas  nasabah-

nasabah  (debitur)  dalam  melaksanakan  ketentuan  yang  telah  digariskan  oleh

management. 

E. Kepala cabang/Kas 

Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan tugas pokoknya adalah: 

1)  Menandatangani  surat-surat  berharga  atas  nama  bank  serta

memomemo/warkat-warkat  yang  telah  diparaf  oleh  pejabat  yang

berwenang dalam kegiatan bank. 

2)    Menetapkan  dan  menyetujui  serta  memerintahkan  kepada  pejabat  yang

berwenang  untuk  melakukan  penarikan,  penyetoran,  dan  pemindahan

buku.

3)  Menetapkan,  memutuskan,  dan  menyetujui,  serta  memerintahkan

pembayaran  dlam  rangka  realisasi  pembiayaan  yang  diberikan  kepada

calon nasabh bank dalam batas wewenang yang telah ditetapkan oleh dan



Direksi dan Dewan Komisaris sesuai cara kerja dan prosedur yang telah

ditetapkan.

 4)   Menetapkan  cara-cara  penagihan  kembali  atas  pembiayaan  yang  telah

diberikan kepada debitur yang cidera janji/menunggak secara efektif dan

efisien. 

5) Mengatur da menetapkan karyawan bank sebagai petugas pelaksana dalam

lingkungan bank.

 6)  Menilai  prestasi  kerja  karyawan yang bertugas  di  lingkungan bak serta

mengambil  langkah-langkah  kebijaksanaan  dalam  upaya  meningkatkan

daya kerja dan penertiban personalia.

 7) Membuat  Renacan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) cabang tiap tahun

dan bertanggung jawab dalam hal pencapaian target tersebut. 

8) Kepala cabang bertanggung jawab kepada Direksi terhadap karyawan bank

dan keberhasilan melaksanakan tugas-tugas sesuai ketentuan dan prosedur

yang berlaku.

4.5 Jenis Produk Pembiayaan BPRS Niaga Madani

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

2. Pembiayaan PNS dan Karyawan BUMN

3. Pembiayaan Suka-suka (PSS)



4. Pembiayaan Mobil Madani (PMM)

5. Pembiayaan Sepeda Motor 

4.6   Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  yang  diperoleh  melalui

kuesioner  yang  diberikan  kepada  61  nasabah  pembiayaan  murabahah

BPRS Niaga Madani, maka dapat diketahui karakteristik setiap konsumen.

Hal  ini  dilakukan  dengan  harapan  bahwa  informasi  ini  dapat  menjadi

masukan bagi BPRS Niaga Madani.

Karakteristik/identitas  responden  ini  berdasarkan  jenis  kelamin,

usia,  pekerjaan,  pendidikan  dan  penghasilan.  Oleh  karena  itu,  uraian

mengenai karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Laki-Laki 34 55.7 55.7 55.7

Perempuan 27 44.3 44.3 100.0

Total 61 100.0 100.0

  Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan  tabel  4.1  karakteristik  responden  berdasarkan  jenis

kelamin, m enunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki

lebih banyak menjadi responden dalam penelitian ini yang berjumlah 34



nasabah  atau  55,7%,  dibandingkan  dengan  responden  yang  berjenis

kelamin perempuan yang berjumlah 27 atau 44,3%. Hal ini menunjukkan

bahwa  laki-laki  melakukan  pembiayaan  guna  membuat  suatu  usaha.

Seperti usaha mikro, kecil dan menengah.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 20-29 10 16.4 16.4 16.4

30-39 20 32.8 32.8 49.2

40-49 22 36.1 36.1 85.2

>50 9 14.8 14.8 100.0

Total 61 100.0 100.0

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan  tabel  4.2  karakteristik  responden  berdasarkan  usia

bahwa  responden  yang  berusia  40-49  tahun  merupakan  yang  paling

banyak  menjadi  responden  dalam penelitian  ini  yaitu  22  nasabah  atau

36,1%, responden yang berusia 20-29 tahun yaitu 10 nasabah atau 16,4%,

responden  yang  berusia  30-39  tahun  yaitu  20  nasabah  atau  32,8%

sedangkan paling sedikit  yang menjadi responden yaitu responden yang

berusia  >50  tahun  yaitu  9  nasabah  atau  14,8%.  Hal  ini  menunjukkan

bahwa usia masih produktif, mengingat responden paling banyak adalah

40-49 responden dan yang terbilang tidak produktif itu usia >60 tahun ke

atas. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Pedagang 7 11.5 11.5 11.5

PNS 11 18.0 18.0 29.5

Wiraswasta 22 36.1 36.1 65.6

Lainnya 21 34.4 34.4 100.0

Total 61 100.0 100.0

  Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan  tabel  4.3  karakteristik  responden  berdasarkan

pekerjaan bahwa responden yang pekerjaan wiraswasta merupakan yang

paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 22 nasabah

atau 36,1%, responden yang bekerja PNS yaitu 11 nasabah atau 18,0%,

responden yang pekerjaan lainnya yaitu 21 nasabah atau 34,4% sedangkan

paling  sedikit  yang menjadi  responden yaitu  responden yang pekerjaan

pedagang yaitu 11 nasabah atau 18,0%. Tabel diatas dapat dilihat bahwa

wiraswasta  yg  paling  banyak  hal  ini  menunjukkan  bahwa  melakukan

pembiayaan guna melakukan suatu usaha.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid      SD 9 14.8 14.8 14.8

     SMP 8 13.1 13.1 27.9

     SMA 25 41.0 41.0 68.9

    Perguruan Tinggi 19 31.1 31.1 100.0

    Total 61 100.0 100.0



  Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan  tabel  4.4  karakteristik  responden  berdasarkan

pendidikan  bahwa  responden  yang  pendidikan  SMP  merupakan  yang

paling sedikit menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 8 nasabah atau

13,1%,  dibandingkan  dengan  responden  yang  pendidikan  SD   yaitu  9

nasabah atau 14,8%, responden yang pendidikan perguruan tinggi yaitu 19

nasabah atau  31,1% sedangkan paling  banyak yang menjadi  responden

yaitu responden yang pendidikan SMA yaitu 25 nasabah atau 41,0%. Dari

tabel diatas responden yang paling banyak adalah pendidikan SMA. Hal

ini menunjukkan bahwa ke banyakan responden melakukan pembiayaan di

BPRS yang  tidak  melanjutkan  ke  perguruan tinggi  seperti  yang  dilihat

dalam pengisian kuesioner.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rp.1.000.000 3 4.9 4.9 4.9

Rp.2.000.000 13 21.3 21.3 26.2

Rp.2.500.000 11 18.0 18.0 44.3

Rp.>3.000.000 34 55.7 55.7 100.0

Total 61 100.0 100.0

Berdasarkan  tabel  4.5  karakteristik  responden  berdasarkan

penghasilan bahwa responden yang penghasilan Rp.1.000.000 merupakan

yang  paling  sedikit  menjadi  responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  3



nasabah  atau  4,9%,  dibandingkan  dengan  responden  yang  penghasilan

Rp.2.000.000  yaitu 13 nasabah atau 21,3%, responden yang penghasilan

Rp.2.500.000 yaitu 11 nasabah atau 18,0% sedangkan paling banyak yang

menjadi responden yaitu responden yang penghasilan Rp.>3.000.000 yaitu

34 nasabah atau 55,7%. Hal ini menunjukkan bahwa yang berpenghasilan

Rp.>3.000.000  yang  paling  banyak,  karena  sebagian  besar  nasabah  di

BPRS memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta. 

4.7 Distribusi Jawaban Responden

4.7.1 Distribusi Jawaban Responden Variabel Agama (X1)

Tabel 4.6

Distribusi Jawaban Responden Variabel Agama (X1)

No Pern

yataan

SS

F      %

S

F     %

N

F    %

TS

F     %

STS

F    %

Total

F     %
1. berusaha

bersikap islam
19

31,1

3760,7 3

4,9

2    3,3 0     0 61

100
2. mengetahui 

rukun iman dan 
islam 

27

44,3

31

50,8

3

4,9   

0       0 0    0 61

100

3. Memahami 
kaidah 
keilmuan 
ekonomi 
islam/perbanka
n syariah

42

68,9

18

29,5  

1

1,6  

0       0 0    0 61

100

4. berlaku jujur, 
menjaga 
amanat, tidak 

38

62,3   

22

36,1

1

1,6  

0       0 0    0 61

100



berjudi, tidak 
menipu dan 
hidup menurut 
ukuran islam.

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernyataan  pertama  menunjukkan  bahwa  19  responden  atau  31,1%

berusaha bersikap islami menyatakan sangat setuju, setuju 37 responden

atau 60,7% menyatakan atas hal tersebut, netral 3 responden atau 4,9%,

tidak setuju 2 responden atau 3,3% sedangkan sangat tidak setuju tidak ada

yang menjawab.

2. Pernyataan  kedua  menunjukkan  bahwa  27  responden  atau  44,3%

mengetahui  rukun iman dan islam menyatakan sangat  setuju,  setuju 31

responden atau 50,8%, netral 3 responden atau 4,9% menyatakan atas hal

tersebut.

3. Pernyataan  ketiga  menunjukkan  bahwa  42  responden  atau  68,9%

Memahami  kaidah  keilmuan  ekonomi  islam/perbankan  syariah

menyatakan  sangat  setuju,  setuju  18  responden  atau  29,5%,  netral  1

responden atau 1,6% menyatakan atas hal tersebut.

4. Pernyataan  keempat  menunjukkan  bahwa  38  responden  atau  62,3%

berlaku  jujur,  menjaga  amanat,  tidak  berjudi,  tidak  menipu  dan  hidup

menurut ukuran islam menyatakan sangat setuju, setuju 22 responden atau

36,1%, netral 1 responden atau 1,6% menyatakan atas hal tersebut.

4.7.2 Distribusi Jawaban Responden Variabel Margin (X2) 

Tabel 4.7



Distribusi Jawaban Responden Variabel Margin (X2)

No Pern

Yataan

SS

F      %

S

F     %

N

F     %

TS

F     %

STS

F    %

Total

F     %
1. Margin yang 

ditetapkan 
BPRS tidak 
memberatka
n

32

52,5

24 39,3 5     8,2 0      0 0     0 61

100

2. merasa 
mudah 
mengajukan 
pembiayaan 
kembali di 
BPRS

33

54,1

27 44,3 1     1,6 0       0 0    0 61

100

3. merasa 
margin yang 
ditetapkan 
sebanding 
dengan harga
yang ada di 
pasaran

37

60,7

23 37,7 1     1,6 0        0 0    0 61

100

4. memiliki
kerakteristik
yang berbeda
dengan
pembiayaan
konvensional

36

59,0   

24 39,3 1     1,6 0        0 0    0 61

100

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernyataan pertama menunjukkan bahwa 32 responden atau 52,5% margin

yang ditetapkan tidak memberatkan menyatakan sangat setuju, setuju 24

responden atau 39,3%, netral 5 responden atau 8,2% menyatakan atas hal

tersebut.



2. Pernyataan kedua menunjukkan bahwa 33 responden atau 54,1% merasa

mudah mengajukan pembiayaan kembali menyatakan sangat setuju, setuju

27 responden atau 44,3%, netral 1 responden atau 1,6% menyatakan atas

hal tersebut.

3. Pernyataan ketiga menunjukkan bahwa 37 responden atau 60,7% merasa

margin  yang  ditetapkan  sebanding  dengan  harga  yang  ada  dipasaran

menyatakan  sangat  setuju,  setuju  23  responden  atau  37,7%,  netral  1

responden atau 1,6% menyatakan atas hal tersebut.

4. Pernyataan  keempat   menunjukkan  bahwa  36  responden  atau  59,0%

merasa memiliki karakteristik berbeda dengan pembiayaan konvensional

menyatakan  sangat  setuju,  setuju  24  responden  atau  39,3%,  netral  1

responden atau 1,6% menyatakan atas hal tersebut.

4.7.3 Distribusi Jawaban Responden Variabel Keputusan Nasabah (Y) 

Tabel 4.8

Distribusi Jawaban Responden Variabel Keputusan Nasabah (Y)

No Pern

Yataan

SS

F      %

S

F     %

N

F     %

TS

F     %

STS

F    %

Total

F     %
1. dapat 

terpenuhi 
dengan 
menggunaka
n produk 
pembiayaan 
murabahah di
BPRS

26

42,6

30 49,2 5     8,2 0      0 0     0 61

100

2. mencari 
informasi 
mengenai 
produk 

32

52,5

24 39,3 5     8,2 0       0 0    0 61

100



pembiayaan 
lainnya apa 
saja

3. selektif
dalam
menilai
produk
pembiayaan

33

54,1

27 44,3 1     1,6 0        0 0    0 61

100

4. Produk yang 
ditawarkan 
oleh BPRS 
sesuai dengan
syariat agama
islam.

37

60,7   

23 37,7 1     1,6 0        0 0    0 61

100

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernyataan  pertama   menunjukkan  bahwa  26  responden  atau  42,6%

kebutuhannya dapat terpenuhi dengan menggunakan produk pembiayaan

murabahah menyatakan sangat  setuju,  setuju 30 responden atau  49,2%,

netral 5 responden atau 8,2% menyatakan atas hal tersebut.

2. Pernyataan kedua menunjukkan bahwa 32 responden atau52,5% mencari

informasi  mengenai  produk  pembiayaan  apa  saja  menyatakan  sangat

setuju,  setuju  24  responden  atau  39,3%,  netral  5  responden atau  8,2%

menyatakan atas hal tersebut.

3. Pernyataan ketiga  menunjukkan bahwa 33 responden atau 54,1% selektif

dalam menilai  produk pembiayaan menyatakan sangat  setuju,  setuju 27

responden atau 44,3%, netral 1 responden atau 1,6% menyatakan atas hal

tersebut.



4. Pernyataan  keempat   menunjukkan  bahwa  37  responden  atau  60,7%

produk yang ditawarkan BPRS sesuai dengan syariat  islam menyatakan

sangat  setuju,  setuju 23 responden atau 37,7%, netral  1 responden atau

1,6% menyatakan atas hal tersebut.

4.8 Uji Validitas Dan Realibilitas Data

4.8.1 Uji Validitas

Suatu  kuisioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  

kuisioner  mampu untuk mengungkapkan suatu  yang akan diukur  oleh  

kuisioner tersebut (Ghozali, 2011). Kriteria penilaian uji validasi yaitu:

 Apabila r terhitung > r tabel, maka item kuesioner valid

 Apabila r terhitung < r tabel, maka item kuesioner tidak valid.

Tabel 4.9

Uji Validitas Agama (X1)

Agama

X1.1

Agama

X1.2

Agama

X1.3

Agama

X1.4

 Total 

Agama X1

Agama X1.1 Pearson Correlation 1 .473** .094 .361** .762**

Sig. (2-tailed) .000 .473 .004 .000

N 61 61 61 61 61

Agama X1.2 Pearson Correlation .473** 1 .329** .132 .730**

Sig. (2-tailed) .000 .010 .309 .000

N 61 61 61 61 61

Agama X1.3 Pearson Correlation .094 .329** 1 .258* .575**

Sig. (2-tailed) .473 .010 .044 .000

N 61 61 61 61 61

Agama X1.4 Pearson Correlation .361** .132 .258* 1 .625**

Sig. (2-tailed) .004 .309 .044 .000

N 61 61 61 61 61

Total Agama X1 Pearson Correlation .762** .730** .575** .625** 1



Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat secara keselurusan item

pernyataan  pada  variabel  agama  (X1)  dapat  dinyatakan  valid  karena

seluruh  item  pernyataan  memiliki  nilai  rhitung yang  lebih  besar  dari

r tabel  yaitu 0,254.

Tabel 4.10

Uji Validitas Margin (X2)

Correlations

Margin

X2.1

Margi

n X2.2

Margin

X2.3

Margin

X2.4

Total Margin

X2

Margin X2.1 Pearson 

Correlation

1 .233 .150 .365** .641**

Sig. (2-tailed) .071 .250 .004 .000

N 61 61 61 61 61

Margin X2.2 Pearson 

Correlation

.233 1 .713** .389** .780**

Sig. (2-tailed) .071 .000 .002 .000

N 61 61 61 61 61

Margin X2.3 Pearson 

Correlation

.150 .713** 1 .436** .761**

Sig. (2-tailed) .250 .000 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Margin X2.4 Pearson 

Correlation

.365** .389** .436** 1 .741**

Sig. (2-tailed) .004 .002 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Total Margin 

X2

Pearson 

Correlation

.641** .780** .761** .741** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 61 61 61 61 61



Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat secara keselurusan item

pernyataan  pada  variabel  margin  (X2)  dapat  dinyatakan  valid  karena

seluruh  item  pernyataan  memiliki  nilai  rhitung yang  lebih  besar  dari

r tabel  yaitu 0,254.

Tabel 4.11

Uji Validitas Keputusan Nasabah (Y)

Keputusan

nasabah

Y.1

Keputusan

nasabah

Y.2

Keputusan

nasabah

Y.3

Keputusan

nasabah Y.4

Total

Keputusan

nasabah Y

Keputusan nasabah

Y.1

Pearson 

Correlation

1 .357** .197 .131 .647**

Sig. (2-tailed) .005 .128 .316 .000

N 61 61 61 61 61

Keputusan nasabah

Y.2

Pearson 

Correlation

.357** 1 .233 .150 .672**

Sig. (2-tailed) .005 .071 .250 .000

N 61 61 61 61 61

Keputusan nasabah

Y.3

Pearson 

Correlation

.197 .233 1 .713** .742**

Sig. (2-tailed) .128 .071 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Keputusan nasabah

Y.4

Pearson 

Correlation

.131 .150 .713** 1 .681**

Sig. (2-tailed) .316 .250 .000 .000

N 61 61 61 61 61



Total Keputusan 

nasabah Y

Pearson 

Correlation

.647** .672** .742** .681** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat secara keselurusan item

pernyataan pada variabel keputusan nasabah (Y) dapat dinyatakan valid

karena seluruh item pernyataan memiliki nilai  rhitung yang lebih besar

dari rtabel  yaitu 0,254.

4.8.2 Uji Realibilitas

Dalam  pengujian  realibilitas  ini,  peneliti  menggunakan  statistic

Cronbach Alpa dengan signifikan yang digunakan sebesar > 0,60 dimana

jika nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel  >  0,60  maka  butir

pertanyaan  yang  dianjurkan  dalam  pengukuran  instrument  tersebut

memiliki realibilitas yang memadai dan sebaliknya apabila nilai Cronbach

Alpha dari suatu variabel < 0,60 maka realibitasnya kurang memadai

(Ghozali, 2011).

Tabel 4.12

Hasil Uji Reabilitas

1. Agama (X1)

               Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.606 4

2. Margin (X2)

                      Reliability Statistics



Cronbach's Alpha N of Items

.696 4

3. Keputusan Nasabah (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.614 4

Berdasarkan tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa variabel  dependen

agama (X1) dan margin (X2) dan variabel independen keputusan nasabah

(Y) dinyatakan reliebel karena Cronbach alpha >0,60.

4.9 Metode Analisis Data 

4.9.1 Analisis Regresi Berganda

Adapun penggunaan analisis berganda bertujuan untuk menghitung

besarnya pengaruh secara kuantitif dari suatu perubahan kejadian (variabel

X) terhadap kejadian lainnya (variabel  Y),  dimana dalam penelitian ini

dikonversikan untuk menguji ada tidaknya pengaruh terhadap keputusan

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani.

Tabel 4.13

Analisis regresi linear berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .676 1.176 .575 .568

Total Agama X1 .141 .067 .138 2.113 .039

Total Margin X2 .811 .064 .826 12.643 .000

Sumber: data diolah, 2019



Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  berapa  besar

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen adalah sebagai

berikut:

Y= 0,676+0,141(X1)+0,811(X2)+e

Berdasarkan regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah sebagai berikut:

a.  Nilai  konstan memperoleh nilai  0,676, artinya  bahwa apabila agama dan

margin  sama  dengan  nol,  maka  keputusan  nasabah  dalam  menggunakan

pembiayaan murabahah adalah positif.

b. Nilai koefisien regresi untuk variabel agama (X1) adalah sebesar 0,141, hal

ini  berarti  bahwa  agama  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  keputusan

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel margin (X2) adalah sebesar 0,811, hal

ini  berarti  bahwa  agama  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  keputusan

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.

4.9.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial.  Uji  T  juga

dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien

regresi yang diperoleh signifikan atau tidak.

Tabel 4.14

Uji Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta



1 (Constant) .676 1.176 .575 .568

Total Agama X1 .141 .067 .138 2.113 .039

Total Margin X2 .811 .064 .826 12.643 .000

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui masing-masing pengaruh variabel

dependen dan variabel independen yang dapat dijelaskan sebagai beriku;

1. Pengaruh agama terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan 

murabahah
Hasil  uji  hipotesis  pengaruh  parsial  (uji  t)  pada  variabel  agama  pada

keputusan  nasabah  menggunakan pembiayaan murabahah menghasilkan

uji  t  hitung>t-tabel  yaitu  2,113>2,001,  maka  dapat  diketahui  bahwa

variabel agama berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah. Tingkat

signifikan  0,039  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  diketahui  bahwa

hipotesis  yang  menyatakan  agama  signifikan  berpengaruh  terhadap

keputusan  nasabah.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  agama

berpengaruh  terhadap  keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan

murabahah. 
2. Pengaruh margin terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan

murabahah
Hasil  uji  hipotesis  pengaruh  parsial  (uji  t)  pada  variabel  margin  pada

keputusan  nasabah  menggunakan pembiayaan murabahah menghasilkan

uji  t  hitung>t-tabel  yaitu  12,643>2,001,  maka  dapat  diketahui  bahwa

variabel agama berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah. Tingkat

signifikan  0,000  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  diketahui  bahwa

hipotesis  yang  menyatakan  margin  signifikan  berpengaruh  terhadap

keputusan nasabah.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel margin



berpengaruh  terhadap  keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan

murabahah.

 
3. Variabel yang paling dominan terhadap keputusan nasabah menggunakan

pembiayaan murabahah
Dari  hasil  uji  parsial  (uji  t)  dapat  diketahui bahwa variabel  independen

yang  paling  dominan  berpengaruh  adalah  margin  (X2)  dengan  nilai  t

sebesar 12,643 dibandingkan dengan variabel agama (X1) sebesar 2,113

akan  tetapi  semua  variabel  independen  berpengaruh  positif  terhadap

keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.

4.9.3 Uji Simultan (Uji F)

Kemudian untuk menguji keberartian dari koefisien regresi secara 

simultan, digunakan pengujian statistik uji F sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Simultan (Uji f)

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 125.112 2 62.556 128.218 .000b

Residual 28.298 58 .488

Total 153.410 60

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan uji  simultan (uji  F) didapat nilai  F hitung sebesar 128,910

sedangkan f tabel sebesar 3,16 sehingga nilai f hitung>f tabel sehingga dapat

disimpulkan bahwa agama dan margin secara bersamaan berpengaruh secara

simultan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.

4.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( R2
¿



Koefisien determinasi  (R2
)  yaitu koefisien determinasi  parsial  untuk

melihat  besarnya  pengaruh  variabel  X  terhadap  Y.  sebelum  mengetahui

besarnya koefisien determinasi, terlebih dahulu ditentukan  berapa  koefisien

korelasinya (r) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Uji Koefisien Determinasi ( R2
¿

               Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .903a .816 .809 .698

       Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa R square adalah sebesar

0,816  atau  81,6%.  Hal  ini  berarti  bahwa  kedua  variabel  dependen  atau

keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan  murabahah  sebesar  81,6%

sedangkan sisanya (100%-81,6%=18,4%) dipengaruhi oleh hal-hal lain yang

tidak masuk dalam penelitian ini seperti faktor sosial, pengetahuan, dan biaya

akad.

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis  regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh agama dan

margin terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah

maka diperoleh Y= 0,676+0,141(X1)+0,811(X2)+e yang menyatakan bahwa

agama dan margin dianggap constant, maka keputusan nasabah akan sama

dengan 0,676. Untuk 0,141 menyatakan setiap penambahan satu poin agama

(X1) maka akan menambah keputusan nasabah (Y) sebesar 0,141 sedangkan



0,811 menyatakan  setiap  penambahan  satu  poin  margin  (X2)  maka  akan

menambah keputusan nasabah (Y).

Selanjutnya  pengaruh  parsial  diketahui  bahwa  variabel  agama  (X1)

berpengaruh secara signifikan yang dimana dapat dilihat hasil untuk variabel

agama (X1)  Fhitung >  Ftabel  sebesar (2,113>2,001). Maka Ha diterima

dan Ho ditolak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Aditya Putra Pratama Prihandono (2017)

dengan judul analisis pengaruh pengetahuan, religiusitas dan motif rasional

terhadap  proses  keputusan  dosen  menggunakan  bank  syariah.  Dalam

penelitian ini  menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara

parsial antara variabel religiusitas terhadap proses keputusan dosen. Dengan

signifikansi yaitu 0,000 < 0,05 dan dibuktikan pada saat uji statistik t. Dimana

t  hitung lebih besar dari  pada t  tabel  yaitu,  5,065 > 1,984 sehingga dapat

disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.

Selanjutnya  pengaruh  parsial  diketahui  bahwa  variabel  margin  (X2)

berpengaruh secara signifikan yang dimana dapat dilihat hasil untuk variabel

margin (X2) Fhitung > Ftabel  sebesar (12,643>2,001). Maka Ha diterima

dan Ho ditolak.

Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Siti  Maisaroh  (2017)  dengan  judul

skripsi  pengaruh  tingkat  margin  dan  kualitas  pelayanan  terhadap  minat

nasabah  pada  pembiayaan  murabahah  (studi  kasus  BMT  surya  barokah

kertapati Palembang). Dalam penelitian ini hasil analisa data variabel tingkat



margin mempunyai nilai signifikan 0,00 yang nilainya lebih keci dari 0,05,

hal ini menujukkan bahwa varibel tingkat margin memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap minat nasabah. Jika di lihat dari koefisiean rekgresi beta

tingkat  margin  mempunyai  nilai  sebesar  0,209  atau  20,9%  yang  berarti

bahwa tingkat margin mampu mempengaruhi minat nasabah sebesar 20,9 %.

Arah koefiesien tanda positif, hal ini berartii bahwa peningkatan nilai margin

secara  positif  mampu  meningkatkan  minat  nasabah  pada  pembiayaan

murabaha. Artinya semakin rendah tingkat margin yang di tetapkan atau di

tawarkan BMT maka minat  nasabah terhadap pembiayaan murabaha juga

akan  semakin  besar.  Dengan  demikian  hipotesis  satu  yang  menyatakan

bahwa tingkat margin mampu mempengaruhi minat nasabah secara positif

dan signifikan diterima.

Berdasarkan analisis diatas, diketahui bahwa variabel-variabel independen

yaitu  agama  dan  margin  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  dependen

yaitu  keputusan  nasabah  (Y).  Hal  ini  didapatkan  berdasarkan  pengujian

perbandingan  Fhitung >  Ftabel  sebesar  (128,910>3,16)  artinya  kedua

variabel  tersebut  berpengaruh  terhadap  keputusan  nasabah  menggunakan

pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Aditya Putra Pratama Prihandono (2017)

dengan judul analisis pengaruh pengetahuan, religiusitas dan motif rasional

terhadap  proses  keputusan  dosen  menggunakan  bank  syariah.  Dalam

penelitian ini menunjukan bahwa nilai F hitung (28,277) > nilai F tabel (2,70)

maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yait pengetahuan,



religiusitas dan motif rasional dengan signifikan memberikan kontribusi yang

besar  terhadap  variabel  proses  keputusan.  Sehingga  model  regresi  yang

didapatkan  layak  digunakan  untuk  memprediksi.  Maka  dapat  disimpulkan

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.

Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Siti  Maisaroh  (2017)  dengan  judul

skripsi  pengaruh  tingkat  margin  dan  kualitas  pelayanan  terhadap  minat

nasabah  pada  pembiayaan  murabahah  (studi  kasus  BMT  surya  barokah

kertapati  Palembang).  Dalam penelitian  ini  bahwa nilai  F hitung> F tabel

(53,747>3,13)  dan  nilai  signifikan  (0,000<0.05),  maka  hipotesis  ketiga

diterima,  artinya  antara  tingkat  margin  dan  kualitas  pelayanan  secara

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah.

Sedangkan hasil  uji determinasi  R2
 adalah 0,816 hal tersebut berarti

81,6%.  Variabel  keputusan  nasabah  dijelaskan  oleh  variabel  agama  dan

margin.  Sedangkan  sisanya  18,4%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar

persamaan tersebut seperti faktor sosial, pengetahuan, dan biaya akad.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  pengolahan  dan  analisis  data,  pengujian  hiputesis

analisis  dan  pembahasan  hasil  tentang  pengaruh  agama  dan  margin  terhadap

keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan  murabahah  pada  BPRS  Niaga

Madani, maka dapa disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji parsial (uji T) agama dan margin berpengaruh positif dan

signifikan  terhadap  keputusan  nasabah  menggunakan  pembiayaan

murabahah pada BPRS Niaga Madani. 

2. Berdasarkan  uji  simultan  (uji  F)  dapat  disimpulkan  bahwa  agama  dan

margin secara bersamaan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan

nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada BPRS Niaga Madani.

3. Hasil  analisis  dapat  diketahui  bahwa  variabel  independen  yang  paling

dominan berpengaruh adalah margin (X2) yang memiliki nilai uji T yang

lebih tinggi dibandingan dengan variabel agama (X1), akan tetapi semua



variabel  independen  berpengaruh  positif  terhadap  keputusan  nasabah

menggunakan pembiayaan murabahah. 

5.2   Saran

Adapun beberapa saran dari  penelitian ini  tentang pengaruh agama dan

margin terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada

BPRS Niaga Madani adalah sebagai berikut:

1.   Karena  agama  dan  margin  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap

keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah, maka sebaiknya

tingkat agama dan margin harus dipertahankan. Sebab apabila agama dan

margin  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  tidak  memberatkan  maka  akan

mendorong nasabah untuk mengajukan kembali pembiayaan.

2.   Bagi  peneliti  selanjutnya,  hendaknya  untuk  memperluas  lagi  penelitian

sehingga  memperoleh  yang  lebih  lengkap  tentang  factor-faktor  yang

mempengaruhi  pengambilan  keputusan  nasabah  pembiayaan.  Penambahan

variabel  atau  indicator  baru  perlu  dilakukan  dalam  penelitian  yang  akan

datang agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah

penelitian yang sedang diteliti, seperti faktor sosial, pengetahuan, dan biaya

akad.
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A

N
PENGARUH AGAMA DAN MARGIN TERHADAP KEPUTUSAN

NASABAH MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA

BPRS NIAGA MADANI

Assalamualaikum Wr.Wb

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  “pengaruh agama dan

margin terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayan murabahah

pada BPRS Niaga Madani.”

Memohon  kesediaan  Bapak/ibu/sdr/I  untuk  meluangkan  sedikit  waktu

dalam mengisi kuesioner ini.  Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui agama

dan margin terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.

Dalam pengisian kuesioner ini disarankan untuk membaca petunjuk umum

yang  terdapat  pada  awal  setiap  bagian  dengan  seksama  sebelum  menjawab

pertanyaan  sesuai  pendapat  bapak/ibu/sdr/i.  Peneliti  menjamin  kerahasiaan

identitas dan setiap jawaban responden.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb



                                                                               Hormat saya,

                                                                       Sukriadi

A. Identitas Responden

Nama :…………………………...

Alamat :…………………………..

Jenis Kelamin : Laki-laki

  Perempuan 

Usia : 20-29 tahun 40-49 tahun

  30-39 tahun >50 tahun 

Pekerjaan : Pedagang Wiraswasta

  PNS Lainnya

Pendidikan : SD SMA

  SMP Perguruan Tinggi

B.  Petunjuk Pengisian Kuesioner

Isilah pernyataan kuesioner ini dalam penilaian sejauh mana pernyataan

tersebut sesuai dengan realita. Berilah tanda cek list ( √ ¿  pada kolom pilihan

jawaban Anda. Skor jawaban dibagi 5 kriteria:



1. Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Tidak Setuju (TS)

3. Netral (N)

4. Setuju (S)

5. Sangat Setuju (SS)

1. Agama (X1)

No Pernyataan STS TS N S SS
1 Saya menjadi nasabah

pembiayaan BPRS berusaha 

bersikap islam
2 Saya mengetahui rukun iman dan 

islam sehingga menggunakan 

pembiayaan di BPRS 
3 Memahami kaidah keilmuan 

ekonomi islam/perbankan syariah
4 Saya selalu berusaha berlaku jujur, 

menjaga amanat, tidak berjudi, 

tidak menipu dan hidup menurut 

ukuran islam.

2. Margin (X2)

No Pernyataan STS TS N S SS
1 Margin yang ditetapkan BPRS 

tidak memberatkan
2 Saya merasa mudah mengajukan 

pembiayaan kembali di BPRS
3 Saya merasa margin yang 

ditetapkan sebanding dengan harga 

yang ada di pasaran 
4 Harga jual yang ditetapkan 

memiliki kerakteristik yang 



berbeda dengan pembiayaan 

konvensional.

3. Keputusan Nasabah (Y)

No Pernyataan STS TS N S SS
1 Kebutuhan anda dapat terpenuhi 

dengan menggunakan produk 

pembiayaan murabahah di BPRS.
2 Anda mencari informasi mengenai 

produk pembiayaan lainnya apa 

saja yang di tawarkan oleh BPRS.
3 Anda selektif dalam menilai produk

pembiayaan yang ditawarkan oleh 

BPRS.
4 Produk yang ditawarkan oleh 

BPRS sesuai dengan syariat agama 

islam.

 

NO
DEMOGRAFI

jenis
kelamin

Usi
a

pekerjaa
n

pendidika
n

penghasila
n



1 2 3 1 4 4
2 2 3 4 3 4
3 2 2 4 3 3
4 2 3 3 3 4
5 1 3 1 3 4
6 1 4 2 4 4
7 1 4 2 4 4
8 1 4 1 1 4
9 2 3 3 2 4

10 2 2 1 3 4
11 2 3 3 4 4
12 1 3 4 4 4
13 1 3 3 3 4
14 2 1 4 4 3
15 2 1 4 3 2
16 1 2 1 3 4
17 2 1 4 4 2
18 2 4 3 1 4
19 1 4 3 4 4
20 1 2 3 4 4
21 2 1 3 3 3
22 1 2 3 4 4
23 2 1 2 4 4
24 2 2 3 3 3
25 1 2 2 3 4
26 2 2 3 4 4
27 1 2 3 3 3
28 1 3 3 3 4
29 2 2 3 3 3
30 2 1 2 4 4
31 1 2 4 1 1
32 2 2 4 1 1
33 1 3 4 1 2
34 1 3 3 2 3
35 2 3 4 2 2
36 1 3 2 4 4
37 1 3 4 2 3
38 1 2 4 1 2
39 1 3 4 2 3
40 1 2 3 3 4
41 2 3 4 3 2
42 1 4 4 2 2



43 2 2 4 3 2
44 1 3 2 4 4
45 2 3 3 3 4
46 1 2 2 4 4
47 1 1 4 3 3
48 2 2 4 1 2
49 1 3 3 3 4
50 2 1 2 4 4
51 1 2 2 4 4
52 1 4 4 1 2
53 2 3 3 3 4
54 2 2 4 3 1
55 1 1 4 2 2
56 1 3 3 3 4
57 1 1 2 4 3
58 1 4 3 3 4
59 1 2 3 2 2
60 2 3 1 3 4
61 1 4 1 1 2

AGAMA (X1)
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total X1

4 3 4 3 14
5 5 4 4 18
2 4 5 4 15
3 3 3 5 14
5 5 5 5 20
2 3 5 4 14
4 4 4 4 16
3 4 4 4 15
3 4 5 4 16
5 5 5 5 20
5 5 5 4 19
4 4 4 4 16
4 5 5 5 19
4 4 5 5 18
4 4 4 4 16
4 5 5 4 18
5 5 4 4 18
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 5 5 5 19



4 4 5 5 18
5 4 4 5 18
4 5 4 5 18
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 4 4 5 18
4 5 4 4 17
4 4 4 5 17
4 4 5 4 17
4 5 5 5 19
4 4 5 5 18
4 5 5 4 18
4 4 5 5 18
4 5 5 5 19
4 4 5 4 17
4 5 5 4 18
4 4 5 5 18
4 4 5 5 18
4 4 5 4 17
4 5 5 4 18
4 4 5 5 18
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 4 5 5 19
4 4 4 5 17
4 4 4 5 17
4 4 4 4 16
4 4 5 5 18
4 4 5 5 18
5 5 5 5 20
4 4 5 5 18
4 5 5 5 19
4 4 5 5 18
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 4 5 18
4 5 5 4 18
4 5 4 4 17
5 5 5 5 20
4 5 5 5 19



MARGIN (X2)
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total X2

4 4 4 4 16
4 5 5 3 17
4 4 5 5 18
5 3 4 5 17
5 5 5 5 20
5 4 4 4 17
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 4 4 5 18
5 4 4 5 18
5 5 5 5 20
4 5 4 4 17
5 5 5 5 20
4 5 5 4 18
3 4 4 4 15
4 5 5 4 18
3 5 5 5 18
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 5 4 5 19
5 5 5 5 20
4 4 5 5 18
5 4 3 5 17
5 5 5 5 20
5 4 5 4 18
4 4 4 5 17
5 4 4 4 17
4 5 5 5 19
3 4 4 4 15
4 4 5 4 17
5 5 5 4 19
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
5 4 4 4 17
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
4 5 5 4 18



5 4 5 5 19
3 4 5 5 17
5 5 5 5 20
4 5 5 5 19
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
3 5 5 5 18
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 5 5 5 19
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
4 4 4 4 16
5 4 4 4 17
5 5 5 5 20
4 5 5 5 19

KEPUTUSAN NASABAH (Y)
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Total Y
3 4 4 4 15
4 4 5 5 18
5 4 4 5 18
4 5 3 4 16
4 5 5 5 19
4 5 4 4 17
5 5 5 5 20
3 4 4 4 15
4 5 4 4 17
5 5 4 4 18
5 5 5 5 20
4 4 5 4 17
5 5 5 5 20
4 4 5 5 18
5 3 4 4 16
5 4 5 5 19
4 3 5 5 17
4 5 5 5 19



5 5 5 5 20
5 5 5 4 19
4 5 5 5 19
3 4 4 5 16
5 5 4 3 17
5 5 5 5 20
5 5 4 5 19
5 4 4 4 17
5 5 4 4 18
4 4 5 5 18
5 3 4 4 16
5 4 4 5 18
5 5 5 5 20
4 5 5 5 19
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
4 5 5 5 19
4 5 4 4 17
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
4 4 5 5 18
4 5 4 5 18
4 3 4 5 16
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
3 3 5 5 16
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
3 4 5 5 17
4 5 5 5 19
4 4 4 4 16
4 5 5 5 19
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
4 4 4 4 16
4 5 4 4 17
5 5 5 5 20



4 4 5 5 18

Frequency Table

Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Laki-Laki 34 55.7 55.7 55.7

Perempuan 27 44.3 44.3 100.0

Total 61 100.0 100.0

Usia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 20-29 10 16.4 16.4 16.4

30-39 20 32.8 32.8 49.2

40-49 22 36.1 36.1 85.2

>50 9 14.8 14.8 100.0

Total 61 100.0 100.0

Pekerjaan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Pedagang 7 11.5 11.5 11.5

PNS 11 18.0 18.0 29.5

Wiraswasta 22 36.1 36.1 65.6

Lainnya 21 34.4 34.4 100.0

Total 61 100.0 100.0

Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid SD 9 14.8 14.8 14.8

SMP 8 13.1 13.1 27.9

SMA 25 41.0 41.0 68.9

Perguruan Tinggi 19 31.1 31.1 100.0

Total 61 100.0 100.0



Penghasilan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rp.1.000.000 3 4.9 4.9 4.9

Rp.2.000.000 13 21.3 21.3 26.2

Rp.2.500.000 11 18.0 18.0 44.3

Rp.>3.000.000 34 55.7 55.7 100.0

Total 61 100.0 100.0

Frequency Table

Agama X1.1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 2 2 3.3 3.3 3.3

3 3 4.9 4.9 8.2

4 37 60.7 60.7 68.9

5 19 31.1 31.1 100.0

Total 61 100.0 100.0

Agama X1.2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 3 4.9 4.9 4.9

4 31 50.8 50.8 55.7

5 27 44.3 44.3 100.0

Total 61 100.0 100.0

Agama X1.3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6

4 18 29.5 29.5 31.1

5 42 68.9 68.9 100.0

Total 61 100.0 100.0



Agama X1.4

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6

4 22 36.1 36.1 37.7

5 38 62.3 62.3 100.0

Total 61 100.0 100.0

Margin X2.1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 5 8.2 8.2 8.2

4 24 39.3 39.3 47.5

5 32 52.5 52.5 100.0

Total 61 100.0 100.0

Margin X2.3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6

4 23 37.7 37.7 39.3

5 37 60.7 60.7 100.0

Total 61 100.0 100.0

Margin X2.4

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6

4 24 39.3 39.3 41.0

5 36 59.0 59.0 100.0

Total 61 100.0 100.0

Keputusan nasabah Y.1



Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 5 8.2 8.2 8.2

4 30 49.2 49.2 57.4

5 26 42.6 42.6 100.0

Total 61 100.0 100.0

Keputusan nasabah Y.2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 5 8.2 8.2 8.2

4 24 39.3 39.3 47.5

5 32 52.5 52.5 100.0

Total 61 100.0 100.0

Keputusan nasabah Y.3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6

4 27 44.3 44.3 45.9

5 33 54.1 54.1 100.0

Total 61 100.0 100.0

Keputusan nasabah Y.4

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6

4 23 37.7 37.7 39.3

5 37 60.7 60.7 100.0

Total 61 100.0 100.0

Correlations

Agama

X1.1

Agama

X1.2

Agama

X1.3

Agama

X1.4

 Total 

Agama X1

Agama X1.1 Pearson Correlation 1 .473** .094 .361** .762**

Sig. (2-tailed) .000 .473 .004 .000

N 61 61 61 61 61



Agama X1.2 Pearson Correlation .473** 1 .329** .132 .730**

Sig. (2-tailed) .000 .010 .309 .000

N 61 61 61 61 61

Agama X1.3 Pearson Correlation .094 .329** 1 .258* .575**

Sig. (2-tailed) .473 .010 .044 .000

N 61 61 61 61 61

Agama X1.4 Pearson Correlation .361** .132 .258* 1 .625**

Sig. (2-tailed) .004 .309 .044 .000

N 61 61 61 61 61

Total Agama X1 Pearson Correlation .762** .730** .575** .625** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 61 61 61 61 61

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Margin

X2.1

Margi

n X2.2

Margin

X2.3

Margin

X2.4 Total Margin X2

Margin X2.1 Pearson 

Correlation

1 .233 .150 .365** .641**

Sig. (2-tailed) .071 .250 .004 .000

N 61 61 61 61 61

Margin X2.2 Pearson 

Correlation

.233 1 .713** .389** .780**

Sig. (2-tailed) .071 .000 .002 .000

N 61 61 61 61 61

Margin X2.3 Pearson 

Correlation

.150 .713** 1 .436** .761**

Sig. (2-tailed) .250 .000 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Margin X2.4 Pearson 

Correlation

.365** .389** .436** 1 .741**

Sig. (2-tailed) .004 .002 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Total Margin 

X2

Pearson 

Correlation

.641** .780** .761** .741** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000



N 61 61 61 61 61

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Keputusan

nasabah

Y.1

Keputusan

nasabah

Y.2

Keputusan

nasabah

Y.3

Keputusan

nasabah Y.4

Total

Keputusan

nasabah Y

Keputusan nasabah

Y.1

Pearson 

Correlation

1 .357** .197 .131 .647**

Sig. (2-tailed) .005 .128 .316 .000

N 61 61 61 61 61

Keputusan nasabah

Y.2

Pearson 

Correlation

.357** 1 .233 .150 .672**

Sig. (2-tailed) .005 .071 .250 .000

N 61 61 61 61 61

Keputusan nasabah

Y.3

Pearson 

Correlation

.197 .233 1 .713** .742**

Sig. (2-tailed) .128 .071 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Keputusan nasabah

Y.4

Pearson 

Correlation

.131 .150 .713** 1 .681**

Sig. (2-tailed) .316 .250 .000 .000

N 61 61 61 61 61

Total Keputusan 

nasabah Y

Pearson 

Correlation

.647** .672** .742** .681** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 61 61 61 61 61

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Reliability
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 61 100.0

Excludeda 0 .0

Total 61 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.606 4

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 61 100.0

Excludeda 0 .0

Total 61 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

        Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.696 4

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 61 100.0

Excludeda 0 .0

Total 61 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.614 4

Regression
Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered

Variables

Removed Method

1 Total Margin X2, 

Total Agama X1b

. Enter

a. Dependent Variable: Total Keputusan nasabah Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .903a .816 .809 .698

a. Predictors: (Constant), Total Margin X2, Total Agama X1

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 125.112 2 62.556 128.218 .000b

Residual 28.298 58 .488

Total 153.410 60

a. Dependent Variable: Total Keputusan nasabah Y

b. Predictors: (Constant), Total Margin X2, Total Agama X1

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .676 1.176 .575 .568

Total Agama X1 .141 .067 .138 2.113 .039

Total Margin X2 .811 .064 .826 12.643 .000
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