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BAB IV 

PENYAJIAN  DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kecamatan Muara Komam 

a. Data lokasi Kecamatan Muara Komam 

1) Gambaran Geografis  

Kecamatan Muara Komam adalah  salah satu kecamatan yang 

berada di Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Jarak Kecamatan 

Muara Komam ke Kabupaten  Paser 86 km dan luas wilayah 

Kecamatan Muara Komam 1 753,40 km2.  

Tabel 4.1 

Batas Wilayah 

Batas Wilayah 

Sebelah Utara Long Kali dan Kalimantan Tengah 

Sebelah Timur Batu Sopang dan Long Ikis 

Sebelah Selatan Batu Sopang dan Kalimantan Selatan 

Sebelah Barat Kalimantan Selatan 

Tabel 4.2 

Desa Di Kecamatan Muara Komam 

No  Nama Desa  

1 Muara Langon 

2 Muara Komam 
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3 Batu Butok 

4 Uko 

5 Muara Kuaro 

6 Prayon 

7 Binangon 

8 Lusan 

9 Muara Payang 

10 Long Sayo 

11 Swan Slutung 

12 Sekuan Makmur 

13 Selerong 

2) Gambaran Penduduk  

Jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Muara Komam 

terdiri dari laki-laki 7482 dan perempuan 6437 jadi jumlah total 

keseluruhan penduduk tersebut 13,919 orang. 

3) Gambaran Pencaharian Pokok 

Mata pencaharian sebagian penduduk masyarakat Kecamatan Muara 

Komam adalah sebagai berikut: 

1) Pertanian 

2) Pertambangan dan penggalian 

3) Industri  

4) Konstruksi 

5) Perdagangan 

6) Transfortasi 

7) Jasa 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kec. Muara Komam 
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4) Gambaran Pendidikan Masyarakat 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Laki-Laki Perempuan 

1 TK/PAUD 107 115 

2 SD 518 540 

3 MI 118 130 

4 SMP 159 175 

5 MTS 170 195 

6 SMA 184 200 

7 SMK 195 155 

8 MA 157 170 

9 S1 - - 

10 S2 - - 

11 Lainnya - - 

Sumber: Data Kecamatan Muara Komam 

Berdasarkan tabel pendidikan diatas pada dasarnya masyarakat 

Kecamatan Muara Komam sudah memiliki pemahaman pada bidang 

pendidikan yang bisa mendongkrak pengetahuan dibidang keilmuan 

dan perekonomian . 

b. Keadaan Masyarakat Kecamatan Muara Komam 

Masyarakat Kecamatan Muara Komam tergolong masyarakat 

yang taraf perekonomiannya bervariasi ada menengah keatas dan ada 

yang masih banyak  menengah kebawah tapi tidak terlalu bawah 

dalam istilah tidak ada masyarakat yang sehari hari tidak makan. Jika 
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dilihat dari segi pendidikan masyarakat dapat dikatakan sudah 

memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang 

tentunya dapat mendongkrak kemajuan dibidang keilmuan maupun 

perekonomian. Walaupun ada beberapa masyarakat yang putus 

sekolah karena faktor ekonomi maupun faktor sosial lainnya. 

c. Lembaga Keuangan di Muara Komam 

Di Kecamatan Muara Komam sendiri terdapat dua lembaga 

keuangan konvensional yaitu Bank Bri dan Bank Kaltimtara, 

sementara Lembaga Keuangan Syariah berada di Kabupaten Paser 

yaitu Bank Bri Syariah, Bank Muamalat, Bankkaltim Syariah, Baznas.  

 

2. Literasi Masyarakat Kecamatan Muara Komam tentang Lembaga 

Keuangan Syariah 

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada 

para informan tentang literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam 

tentang lembaga keuangan syariah. Apakah masyarakat setempat sudah 

cukup memahami apa itu lembaga keuangan syariah, data sebagai berikut : 

a. Informan 1 

Nama : Siti Norhan 

Umur  : 45 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Desa Batu botuk Rt/2 Kec. Muara Komam 

Pekerjaan Utama : Anggota BPD Desa Batu Botuk 
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Ibu Siti Norhan sendiri mengetahui bahwa lembaga keuangan itu 

ada yang konvensional dan syariah, beliau sendiri menggunakan 

lembaga keuangan konvensional (Bank BRI ). 

 Alasan beliau menggunakan lembaga keuangan tersebut karena 

lokasinya sendiri lebih dekat, dan beliau sebagai anggota BPD gaji 

beliau keluar dari Bank Kaltimtara.  

Ibu Siti Norhan sendiri belum memahami apa itu lembaga 

keuangan syariah,yang beliau tau hanya istilahnya saja, lembaga 

keuangan syariah itu berbeda dengan lembaga keuangan 

konvensional, kata ibu Siti Norhan.  letak lembaga keuangan syariah 

yang beliau ketahui itu berada di Tanah Grogot yaitu Bank BRI 

Syariah.  

Ibu Siti Norhan sendiri mengetahui apa itu riba, dan beliau juga 

bisa membedakannya, riba menurut beliau sama dengan bunga  dan 

bertentangan dengan hukum islam, kata ibu Siti Norhan. 

b. Informan 2 

Nama : Nor Hidayah 

Umur  : 25 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Muara Komam 

Pekerjaan Utama : Staf Perpustakaan 

Ibu Nor Hidayah sendiri mengetahui bahwa lembaga keuangan itu 

ada yang konvensional dan ada yang syariah. Ibu Nor Hidayah sendiri 
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menggunakan lembaga keuangan yang konvensional, karena 

masyarakat disini banyak menggunakan jasa lembaga keuangan 

konvensional juga sama seperti beliau. 

 Ibu Nor Hidayah tidak mengetahui secara detail apa itu lembaga 

keuangan syariah beliau hanya mengetahui istilah-istilah saja dan 

beliau mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah itu ada Seperti 

Badan Amil Zakat yang berada di Tanah Grorot. 

 Kalau dibilang bertentangan dengan islam, sepertinya iya,  

karena Bank itu menggunakan sistem bunga, sistem bunga didalam 

islam itu diharamkan, dan dikecamatan ini terdapat pula tempat-

tempat peminjaman uang yang sama memakai sistem bunga, jadi 

menurut beliau mau di Bank atau dimananpun pasti menggunakan 

sistem bunga. 

c. Informan 3 

Nama : Arbain S.Sos 

Usia  : 45 tahun 

Pendidikan : S1 

Alamat : Selerong 

Pekerjaan Utama : Staf  Desa Selerong 

Bapak Arbain sendiri mengetahui bahwa lembaga keuangan itu ada 

yang konvensional dan ada yang syariah, beliau sendiri menggunakan 

lembaga keuangan konvensional yaitu Bank BRI. 
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 Alasan beliau menggunakan lembaga keuangan konvensional 

karena jarak nya lebih dekat dan lebih mudah dijangkau, lembaga 

keuangan syariah yang beliau ketahui berada di Tanah Grogot. 

 Karena riba itu haram jadi beliau rasa lembaga konvensional itu 

sendiri bertentangan dengan hukum islam, jelas bapak Arbain. 

d. Informan 4 

Nama : Faridah Ariani 

Usia  : 40 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Desa Uko Kecamatan Muara Komam 

Pekerjaan Utama : Berjualan Sembako 

Ibu Faridah Ariani sendiri tidak mengetahui bahwa lembaga 

keuangan itu ada yang konvensional dan ada yang syariah, yang 

belaiu ketahui hanya Bank BRI dan Bank Kaltimtara  yang berada 

dikecamatan Muara Komam, beliau sendiri menggunakan Bank 

Kaltimtara. 

Ibu Faridah Ariani sendiri tidak mengetahui apa itu lembaga 

keuangan syariah dan beliau tidak pernah memakai jasa lembaga 

keuangan syariah, beliau pribadi tidak mengetahui bahwa lembaga 

keuangan konvensional itu bertentangan dengan islam, dan kalau 

untuk riba beliau rasa sama dengan bunga, dan itu dilarang dalam 

agama islam. 

e. Informan 5 
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Nama : Fakhrullah 

Usia  : 38  

Pendidikan : SMA 

Alamat : Desa Muara Langon 

Pekerjaan Utama : Mendulang/Penambang 

Bapak Fakhrullah mengetahui bahwa lembaga keuangan itu ada 

yang konvensional dan ada yang syariah, beliau sendiri menggunakan 

lembaga keuangan konvensional, yaitu Bank BRI. 

 Bapak Fakhrullah sendiri menggunakan lembaga keuangan 

konvensional karena  jarak yang lebih dekat agar jika ada keperluan 

mendadak jadi lebih cepat. 

 Lembaga keuangan syariah yang belia tau berada jauh dari 

Kecamatan Muara Komam, dari yang beliau dengar memang kalau 

lembaga keuangan konvensional itu bertentangan dengan hukum 

islam, dan beliau sendiri megetahui apa itu riba, riba itu memberikan 

bayaran dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

dasar suatu barang, dan hal seperti itu dilarang didalam islam. 

f. Informan 6 

Nama : Yuliah 

Usia  : 30 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Desa Prayon Kecamatan Muara komam 

Pekerjaan Utama : Ibu rumah tangga 
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Ibu Yuliah mengetahui bahwa lembaga keuangan itu ada yang 

konvensional dan ada yang syariah, beliau sendiri menggunakan 

lembaga keuangan konvensional yaitu Bank BRI. 

Ibu Yuliah menggunakan jasa Bank BRI  hanya menabung uang 

di Bank tersebut, lembaga keuangan syariah yang beliau tau berada di 

Tanah Grogot yaitu Bank Muamalat , dan yang beliau tau riba itu 

tidak diperbolehkan dalam islam, menurut beliau riba dan bunga itu 

sama jadi,  dapat dikatakan kalau lembaga keuangan konvensional 

tersebut bertentangan dengan islam. 

g. Informan 7 

Nama : Bapak Satroli 

Usia  : 50 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Desa Muara Payang 

Pekerjaan Utama : Pedagang 

Lembaga keuangan itu yang bapak Satroli tau memang terbagi 

menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan 

konvensioal, beliau pribadi menggunakan Bank BRI. 

Pemilihan Bank BRI sendiri dikarenakan lokasi yang lebih mudah 

saja untuk dijangkau, jika ada Bank Syariah di kecamatan ini beliau 

sangat berminat untuk menjadi nasabah dibank syariah tersebut. 

karena sistem yang digunakan pada Bank Konvensional tersebut 

menggunakan sistem bunga. Dan bunga dalam islam itu diharamkan. 
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h. Informan 8 

Nama : Sintia Sari 

Usia  : 25 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Desa Binangon 

Pekerjaan Utama : Guru Honor 

Ibu Sintia Sari mengetahui bahwa lembaga keuangan itu ada yang 

syariah dan ada yang konvensional, beliau sendiri menggunakan 

lembaga keuangan konvensional yaitu Bank Kaltimtara dan Bank 

BRI.  

Lembaga keuangan yang berada di Muara Komam ini hanya 

Bank BRI dan Bank Kaltimtara jadi itu salah satu alasan beliau 

menggunakan lembaga keuangan konvensional. 

 Lembaga keuangan syariah yang beliau ketahui berada di Tanah 

Grogot. beliau sendiri menganggap bahwa riba dan bunga itu sama 

tetapi beliau tetap menggunakan lembaga konvensional  karena hanya 

itu yang ada dikecamatan Muara Komam. 

Semoga saja  dikecamatan Muara Komam ini bisa dibangun 

lembaga keuangan syariah seperti Bank BRI Syariah yang berada di 

Tanah Grogot, agar kita yang beragama muslim didaerah ini lebih 

dipermudah. 

i. Informan 9 

Nama : Munif Wardi Musa 
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Usia  : 45 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Muara Kuaro 

Pekerjaan Utama : Guru Madrasah Tsanawiyah Muara Komam 

Bapak Munif Wardi Musa mengetahui bahwa lembaga keuangan 

itu ada yang konvensional dan ada yang syariah. Saat ini beliau hanya 

menggunakan jasa Bank BRI yang berada dikecamatan Muara 

Komam.  

beliau menggunakan jasa Bank BRI hanya untuk menyimpan dan 

menabung saja, untuk saat ini beliau tidak pernah berhutang dibank. 

Bank Bri sendiri menggunakan sistem bunga, bunga itu beliau  rasa 

sama dengan riba, dan itu dilarang dalam islam. 

j. Informan 10 

Nama : H. Misni 

Usia  : 40 tahun 

Pendidikan : SMA 

Alamat : Lusan 

Pekerjaan Utama : Staf di Kantor Desa 

Ibu Misni mengetahui bahwa lembaga keuangan itu ada yang 

konvensional dan syariah, saat ini ibu Misni menggunakan jasa 

lembaga keuangan konvensional yaitu  Bank BRI. 
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Bank BRI sendiri berada dikecamatan Muara Komam dan kami 

sebagai masyarakat disini sudah tidak asing lagi dengan Bank BRI 

tersebut. 

Lembaga keuangan syariah yang ibu Misni ketahui berada di 

Tanah Grogot, dan itu hanya beberapa saja, beliau pribadi tidak begitu 

memahami apa yang ada didalam lembaga keuangan syariah, karena 

beliau belum pernah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, 

yang beliau tahu hanya istilah-istilahnya saja. 

Ibu Misni rasa lembaga keuangan konvensional bertentangan 

dengan islam, karena menggunakan sistem bunga, sistem bunga itu 

haram didalam agama islam. 

 

B. ANALISIS DATA 

Literasi Masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan 

sebuah kemampuan individu untuk mengenali dan mengetahui apa itu 

lembaga keuangan syariah. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap 

orang mempunyai pendapat dan pengetahuan yang berbeda beda tentang 

lembaga keuangan syariah. Tidak semuanya memahami tentang apa itu 

lembaga keuangan syariah, dan yang membuat masyarakat banyak 

menggunakan lembaga keuangan konvensional adalah karena lokasi nya 

yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga lebih 

mempermudah masyarakat setempat. 
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Tolak ukur literasi keuangan sendiri menurut chan dan volpe ada tiga 

yaitu : rendah, dapat dikategorikan rendah karena masyarakat tidak 

mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah, dikatakan sedang karena 

masyarakat mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah dan mengetahui 

keberadaan nya dan hanya mengetahui istilah-istilah dasarnya saja, 

dikatakan tinggi jika seseorang itu mempunyai pengetahuan, keterampilan 

dan keyakinan yang cukup atas produk-produk tersebut (Rahmawati F. , 

2016) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 masyarakat yang berada di 

Kecamatan Muara Komam tentang lembaga keuangan syariah yaitu 

sebagai berikut : 

1) Hasil wawancara dengan ibu Siti Norhan beliau hanya mengetahui 

keberadaan  lembaga keuangan syariah dan beliau masih  kurang 

memahami apa yang ada didalam lembaga keuangan syariah tersebut. 

beliau hanya mengetahui istilahnya saja. Tingkat literasi beliau dapat 

dikatakan terbatas. Dikatakan terbatas karena beliau mengetahui 

keberadaan lembaga keuangan syariah walaupun tidak begitu 

mengerti apa yang berada dilembaga keuangan syariah tersebut. 

2) Hasil wawancara dengan Nor Hidayah beliau mengetahui keberadaan 

lembaga keuangan syariah tetapi beliau tidak paham cara kerja dan 

lainnya. Tingkat literasi beliau dikatakan terbatas. Karena beliau 

hanya mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah tetapi beliau 
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belum memahami produk apa saja yang ada didalam lembaga 

keuangan syariah. 

3) Hasil wawancara dengan bapak Arbain Sendiri beliau mengetahui apa 

itu lembaga keuangan syariah dan beliau juga tau keberadaan 

lembagaa keuangan syariah. 

Tingkat literasi beliau dapat dikatakan terbatas, karena beliau hanya 

mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah. 

4) Hasil wawancara dengan ibu Faridah Ariani bahwa beliau tidak tau 

apa itu lembaga keuangan syariah dan beliau mengetahui bahwa 

bunga itu dilarang dalam islam  tingkat literasi beliau dapat dikatakan 

terbatas, karena beliau tidak mengetahui keberadaan lembaga 

keuangan syariah. 

5) Hasil wawancara dengan bapak Fakhrullah  beliau mengetahui apa itu 

lembaga keuangan syariah tapi beliau sendiri menggunakan jasa 

lembaga keuangan konvensional, dikarenakan jarak yang lebih dekat 

beliau memilih lembaga keuangan konvensional, tingkat literasi beliau 

dapat dikatakan terbatas karena beliau sendiri mengetahui keberadaan 

lembaga keuangan syariah. 

6) Hasil wawancara dengan ibu Yuliah bahwa beliau mengetahui bahwa 

lembaga keuangan itu ada yang konvensional dan ada yang syariah, 

beliau sendiri menegetahui keberadaan lembaga keuangan syariah 

yaitu Bank Muamalat di Tanah Grogot. Tingkat literasi beliau dapat 

dikatakan terbatas. 
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7) Hasil wawancara dengan bapak Satroli beliau mengatakan bahwa 

beliau mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah, dan beliau 

sangat berminat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah 

tersebut, tingkat literasi beliau dikatakan terbatas karena beliau hanya 

mengetahui lembaga keuangan syariah dan berniat menggunakan jasa 

lembaga keuangan tersebut. 

8) Hasil wawancara dengan ibu Sintia Sari beliau mengetahui 

keberadaan  lembaga keuangan syariah tetapi beliau tidak terlalu 

paham produk apa yang ada didalam lembaga keuangan syariah 

tingkat literasi dikatakan terbatas karena beliau hanya mengetahui 

keberadaan lembaga keuangan syariah tetapi beliau memahami secara 

detail apa itu lembaga keuangan syariah. 

9) Hasil wawancara dengan bapak Munif Wardi Musa bahwa beliau 

mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah, tetapi  beliau tidak 

menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, dan beliau juga 

mengetahui bahwa bunga itu dilarang dalam islam. Tingkat literasi 

dikatakan terbatas karena beliau hanya mengetahui apa itu lembaga 

keuangan syariah. 

10) Hasil wawancara dengan H. Misni beliau mengetahui apa itu lembaga 

keungan syariah tetapi beliau tidak menggunakan nya karena jarak 

dan beliau juga tidak mengetahui secara detail apa yang dimaksud 

dengan lembaga keuangan syariah. Tingkat literasi dikatakan terbatas 

karena beliau hanya mengetahui keberadaan lembaga keuangan 
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syariah tetapi karena jarak jadi beliau tidak menggunakan jasa 

lembaga keuangan syariah tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa 

masyarakat Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sudah 

mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah. Hal ini dibuktikan 

oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa hampir seluruh 

informan menyatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan lembaga 

keuangan syariah. 

Literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam tentang lembaga 

keuangan syariah adalah masih terbatas. Hal ini karena masyarakat 

hanya mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah dan hanya 

pada istilah-istilah saja seperti lembaga keuangan syariah contoh  

(Bank Bri Syariah) menggunakan sistem bagi hasil, sementara 

lembaga keuangan konvensional menggunakan sistem bunga. 

Masyarakat kecamatan muara komam juga sudah mengetahui dan 

memahami bahwa riba dan bunga tidak dibolehkan didalam islam.   

Dari hasil wawancara diatas dengan 10 masyarakat Kecamatan Muara 

Komam dapat peneliti simpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi 

tingkat literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam tentang lembaga 

keuangan syariah. 

No Faktor yang 

Mempengaruhi 

Penjelasan 
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1 Usia Usia berpengaruh dengan apa yang 

kita pahami. Ketika usia bertambah 

matang maka kemungkinan 

komunikasi dengan segala hal akan 

lebih mudah. Fokus penelitian ini ke 

masyarakat yang sudah berusia 20 

sampai 50 tahun. Karena usia yang 

sudah cukup matang kemungkinan 

besar pasti menggunakan jasa 

lembaga keuangan. 

2 Lingkungan Lingkungan juga sangat berpengaruh 

terhadap literasi masyarakat setempat 

mengenai lembaga keuangan syariah. 

Karena jika ada lembaga keuangan 

syariah didekat daerah setempat 

mungkin saja masyarakat akan lebih 

mengetahui apa yang dimaksud 

dengan lembaga keuangan syariah. 
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3 Informasi Informasi adalah hal yang amat 

penting yang dibutuhkan masyarakat 

untuk mengetahui sesuatu baik yang 

belum terjadi maupun yang sudah 

terjadi, kaitannya dengan penelitian 

ini bahwa ada beberapa masyarakat 

setempat yang belum mendapat 

informasi tentang lembaga keuangan 

syariah ini, masyarakat hanya 

mengetahui keberadaan nya saja. 

Tetapi tidak mengetahui apa saja yang 

ada didalam lembaga keuangan 

syariah tersebut. 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hal apa saja yang 

mempengaruhi tingkat literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam 

tentang lembaga keuangan syariah adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal tersebut yaitu usia. Faktor eksternal tersebut 

yaitu, lingkungan dan informasi. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh 

dalam literasi masyarakaat kecamatan muara komam tentang lembaga 

keuangan syariah. 
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Dapat disimpulakan bahwa literasi adalah kemampuan pemahaman 

setiap individu dalam suatu bidang yang dikuasai nya, dari kemampuan 

tersebut bisa mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Pengetahuan 

keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang 

menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri 

didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan 

keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et.al, 

2016). Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat 

mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan 

dan sumber ekonominya (Kurihara, 2013). Menurut Chen dan Volpe 

sebagaimana dikutip oleh Rina El Maza, tingkat lietrasi keuangan 

dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu, rendah, sedang dan tinggi. 

Pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang 

benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur literasi 

keuangan. 

 

 

 

 

 


