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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap

pengamalan nilai-nilaiIslam dalam kegiatan ekonomimenjadisalah

satuhalyangmelatarbelakangiberdirinyaperbankansyariahdidunia

maupundiIndonesiapadakhususnya.Perkembanganinidiharapkan

dapatmemberikansuasanayangmenentramkankarenaumatdapat

bermuamalahsecaraislami.(Yanto&Yunus,2011,hal.302).

Namun, masalah selanjutnya datang ketika keberadaan

perbankansyariahhanyamudahdijangkauolehmasyarakatkalangan

menengah ke atas.Sedangkan masyarakatkalangan menengah ke

bawah dan para pengusaha mikro belum bisa memanfaatkan

keberadaan perbankan syariah itu secara maksimal.Proseduryang

panjang dan terkesan rumitmembuatpengusaha mikro mengalami

kesulitanuntukmendapatkansumbermodaldariperbankan.Sehingga

potensibesar yang dimilikipengusaha mikro tidak berkembang.

(RidwanM.,2011,hal.5-6)

Lembaga keuangan mikro syariah adalah badan usaha yang

melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan

pembiayaan kepada nasabah,baik bank maupun non-bank dalam

skala mikro.Salah satu contohnya adalah BaitulMaalWat-Tamwil
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merupakansuatulembagayangdioperasikandenganprinsipsyariah,

menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam mengutamakan

keperluan masyarakatyang didasarkan atasinisiatifdariseseorang

dengan modalawaldaritokoh-tokoh..terkemuka setempatdengan

berlandaskanpadasistem perekonomianyang berasaskankeadilan.

BMTbukanhanyasebuahlembagayangberorientasibisnis,tetapijuga

sosiallembagayangkekayaannyaterdistribusisecarameratadanadil.

(Lubis&Wadji,2014,hal.220-221).

Adapun landasan hukumnya yaitu adanya anjuran Al-Qur’an

untukmenyantuniorangmiskin.Sebagaimanayangdisebutdalam Al-

Qur’ansuratal-Ma’arij(70)ayat24-25.

َوٱ ِلِئٓاَّسلِّل ٞموُلۡعَّم ّٞقَح ۡمِهِلَٰوۡمَأ ٓيِف َنيِذَّل َوٱ

ِموُرۡحَمۡل

Artinya:“Danorangyangdalam hartanyatersediabagiantertentu

bagiorang miskin yang meminta dan yang tidakmempunyai

bagianapa-apa(yangtidakmaumeminta).”(Manan,2012,hal.

355)

KehadiranBMTselainmenjalankanmisiekonomisyariahjuga

mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan

ekonomimikro,itulahsebabnyaperkembanganBMTsangatpesatdi

tengahperkembanganlembagakeuanganmikrokonvensionallainnya.

(Masyithoh,2014,hal.18).Dalam haliniinstrumen bunga yang

dikembangkandalam ekonomikonvensionaldansebagaisatu-satunya
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parameterdalam sistem keuangan merupakan halyang bertolak

belakang dengan sistem ekonomiIslam.Halinibukan saja karena

secaranormatifadanyapelaranganyangtegasdalam Alquran,tetapi

sistem bungadalam realitasnyaadalahribayangmengandungaspek

kezalimanberupaadanyaeksploitasisatupihakterhadappihaklain.

Keadilanekonomidankeseimbangansosialsepertiyangdipaparkan

diatas tidak mungkin dapatterwujud ketika sistem berbasis bunga

masihterusdipraktikkan.(Amalia,2009,hal.134-135).

BMT Ahsanu Amala Martapura adalah salah satu lembaga

keuanganyangberbasissyariah,yangmanadidalam pelaksanaannya

menerapkansyariatIslam.Salah satunyaadalahmeninggalkan riba.

BMT Ahsanu Amala Martapura sendirimampu bertahan ditengah

gejolak persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Terbukti

denganjumlahnasabahyangsekaranghampir5.000orangnasabah/

anggotayangdulunyahanyaberjumlah33orangnasabah/anggota.

Dan dariawalberoperasinya sampaisekarang anggota berjumlah

sebanyak 5.102 nasabah.BMT Ahsanu Amala Martapura dalam

misinyaadalahmenerapkandanmemasyarakatkansyariahIslam dalam

aktivitasekonomi,danmeningkatkankesejahteraanumatsertaanggota

melakukan aktivitas ekonomidengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur,

Tabligh/Komunikatif,Amanah/DipercayadanFathonah/Profesional).

Faktorpentingdalam sektorlembagakeuangansyariahadalah

minat.Minatadalah suatu kondisirasa tertarikseseorang terhadap



4

sesuatu.Minatnasabahterhadapprodukyangditawarkanolehsesuatu

lembagadipengaruhiolehbanyakfaktor.Nasabahakanberminatke

lembagakeuangansyariahjikaadaprodukdarilembagatersebutyang

dianggapmenarikdanmenguntungkanbaginasabah,salahsatunya

karenafaktorbagihasil.Olehkarenanya,kesanpertamayangdilihat

nasabahdalam penawaranyangdilakukanolehpihaklembagasangat

berpengaruhterhadapkeputusannasabahdalam pemilihanobyek.Dari

beberapakonseptentangminatnasabahdilembagakeuangansyariah

dapatmemahamifaktor-faktoratausikapnasabahdalam memutuskan

untuk memilih lembaga keuangan syariah.MenurutMowen dalam

Oliver,Minatbelimerupakansesuatuyangdidapatdariprosesbelajar

dan pemikiran yang berbentuk persepsidan nantinya akan terus

terekam olehnasabahyangmenjadikeinginanyangsangatkuatdan

nasabahharusmengaktualisasikankeinginannyatersebut.(Andespa,

2017,hal.44)

Penelitianmengenaifaktoryangmemengaruhiminatseseorang

menjadinasabahdilembagakeuangantelahbanyakdilakukanpara

penelititerdahuluyangtelahberkembangdiIndonesiamaupunnegara-

negaralainsepertipenelitianyangdilakukanolehErlaSharfinaPermata

NoordenganhasilakhiryangditelitinyabahwafaktorPelayanansangat

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dengan

persentase19,04% dibandingkanfaktorHargadenganThitung >Ttabel

atau-1,691<2,051.KemudianpenelitianyangdilakukanolehRezky
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Saputri,menunjukkan hasilbahwa produk tidak memilikipengaruh

terhadapkeputusanpembelianpashminaImaScrafpadamahasiswi

FakultasSyariahdanEkonomiIslam.Darikeduahasilpenelitiandiatas

ditemukansedikitperbedaan.Hasilpenelitianyangpertamapelayanan

mempunyaipengaruhyangsignifikan,sedangkanhasilpenelitiankedua

menunjukkan bahwa produk tidak berpengaruh signifikan.Namun

semua faktor-faktor tersebut dipercaya berpengaruh terhadap

keputusanminat.

Faktorlain yang diperkirakan memengaruhiminatnasabah di

lembagakeuanganadalahvariabelbagihasil,sebagaimanamenurut

RaihanahDaulayyangdalam penelitiannyamenunjukkanhasilbahwa

faktornisbahbagihasilmempunyaipengaruhyangpalingbesardan

dilanjutkan dengan faktor pelayanan.Inimenunjukkan keputusan

nasabah dipengaruhiadanya pengetahuan tentang bagihasil.Jika

perusahaan mampu mengelola dengan baik dana yang disimpan

nasabahmakabagihasilyangdiperolehakanlebihbesar.Untuksegi

pelayanan yang dimaksud adalah meningkatkan mutu pelayanan

sehinggamampumemberikanpelayanandaninformasikepadasetiap

nasabahyangmembutuhkannya.Darikeduahasilpenelitiandiataspula

dapatditarikkesimpulanbahwafaktorbagihasildanpelayanansangat

berpengaruh terhadap keputusan minatnasabah.Selain itu,juga

pentingbagipihakperusahaanuntukmelihatsituasidanmemanfaatkan

agarperusahaanyangdikelolatetapberkembangdanbanyakdiminati
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masyarakat.

Faktor yang juga diduga memengaruhiminat nasabah di

lembaga keuangan adalah variabel lokasi, sebagaimana dalam

penelitian Irnawati Indi menunjukkan hasil bahwa faktor lokasi

berpengaruh besar terhadap kurangnya minat nasabah untuk

menabung.Pemilihanlokasimempunyaisifatyangsrategiskarenaikut

menentukan tercapainya badan usaha.Salah satu kuncisuksesnya

usaha adalah lokasi.Lokasimemilikipengaruh terhadap keputusan

pembeliankonsumen.Penentuanlokasisuatuusahamerupakansalah

satukebijakanyangsangatpenting.Usahayangterletakdilokasiyang

strategis akan sangatmemudahkan konsumen dalam mengambil

keputusan.

Faktorlain juga yang diduga memengaruhiminatnasabah di

lembagakeuanganadalahvariabelreligiusitas,sebagaimanamenurut

PridedanFereel,menjelaskanbahwaterdapattigakategoripengaruh

utama yang dianggap mempengaruhiproses keputusan pembelian

konsumen,yaitufaktorpribadi,faktorpsikologi,danfaktorsosial.Salah

satufaktoryangsangatmenentukanadalahfaktorpribadi.Mengingat

IndonesiadanterutamaKotaMartapurayangdiberijulukansebagai

SerambiMekkahIndonesia,makareligiusitasmenjadihalyangtidak

dapatdipisahkandarikehidupankeseharianumatberagama,terlebih

umatIslam.(Tripuspitorini,2019,hal.56)

Kotlermenjelaskanagarkonsumenkenaldanberminatterhadap
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apayangditawarkan,makadisinilahbagaimanastrategipemasaran

yang afektifharusterbentuk.Bagaimana menciptakan produkyang

menarikdanpelayananterbaikyangdilakukan.(Yani,2020,hal.42).

Dalam halini, strategiyang digunakan untuk mempertahankan

eksistensiBMTAhsanu AmalaMartapurayaitu dengan memperluas

jaringan terutama di wilayah Martapura. Selain itu, dengan

ditingkatkannya untuk segipelayanan yang ditawarkan,penjelasan

mengenaibagihasilsecararincidanjugaletaklokasiyangstrategis

yaitumendekatipasar.BMTAhsanuAmalaMartapurajugamenambah

jasa yang ditawarkan sepertimembuka loketpembayaran untuk

mempermudah nasabah dan juga sebagaistrategimenarik minat

nasabah agartetap mempertahankan keanggotaannya pada BMT

AhsanuAmalaMartapura.(ZainalAbidin,wawancarapada15Maret

2019).

Banyak faktoryang dapatmemengaruhiminatnasabah di

lembagakeuangandanterdapathasilpenelitianyangtidakkonsisten

pada setiap sebagian penelitian sebelumnya.Berdasarkan uraian di

atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali atas

ketidakkonsistenan akan hasildalam setiap penelitian mengenai

beberapa faktor-faktorvariabeltersebutsepertiproduk,religiusitas,

bagihasil,pelayanandanlokasiyangmempengaruhiminatnasabah

padabaitulmaalwattamwil.

Darihaltersebut,maka penulis rangkum menjadibeberapa
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faktoryang telahdidapat,danpenulistertarikmengkajilebihdalam

untukmelakukanpenelitianyangberjudul“AnalisisFaktor-faktoryang

MemengaruhiMinatNasabahpadaBMTAhsanuAmalaMartapura”.

B.RumusanMasalah

Pada penelitian inipenulisberusaha mengkajipermasalahan-

permasalahansebagaiberikut:

1.Apakah faktorproduk,religiusitas,bagihasil,pelayanan,dan

lokasiberpengaruh secara simultan terhadap minatnasabah

padaBMTAhsanuAmalaMartapura?

2.Apakah faktorproduk,religiusitas,bagihasil,pelayanan,dan

lokasiberpengaruhsecaraparsialterhadapminatnasabahpada

BMTAhsanuAmalaMartapura?

3.Kelimafaktor(produk,religiusitas,bagihasil,pelayanan,dan

lokasi),Faktormanakah yang paling dominan terhadap minat

nasabahpadaBMTAhsanuAmalaMartapura?

C.TujuanPenelitian

Sesuaidenganrumusanmasalahdiatas,makatujuanpenelitian

iniadalahsebagaiberikut:

1.Untukmengetahuiapakahfaktorproduk,religiusitas,bagihasil,

pelayanan,dan lokasiberpengaruh secara simultan terhadap

minatnasabahpadaBMTAhsanuAmalaMartapura.
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2.Untukmengetahuiapakahfaktorproduk,religiusitas,bagihasil,

pelayanan,danlokasiberpengaruhsecaraparsialterhadapminat

nasabahpadaBMTAhsanuAmalaMartapura.

3.Ke lima faktor(produk,religiusitas,bagihasil,pelayanan dan

lokasi)faktormanakah yang paling dominan terhadap minat

nasabahpadaBMTAhsanuAmalaMartapura.

D.SignifikansiPenelitian

Adapunyangdiharapkandarihasilpenelitianiniadalahsebagai

berikut:

1. SecaraTeoritis,

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam

pengetahuandanbahanpengembanganilmubagipenulispada

bidang lembaga keuangan syariah dan perilaku konsumen

mengenaiminatnasabahmenabungdibaitulmalwattamwil.

2. SecaraPraktis,penelitianinibermanfaatuntuk:

a. BagiUIN Antasari,dapatmenambah referensidan masukan

bagipihak-pihakyangbersangkutandanmemerlukaninformasi

mengenaifaktorapasajayangmempengeruhiminatnasabah

menabungdibaitulmalwattamwil(BMT).

b. BagiMahasiswa,dapatmemanfaatkan hasilpenelitian ini

sebagai pengetahuan ataupun bahan referensi untuk

melaksanakantugasyangdiberikanolehdosenpengampu.
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c. Responden,bagimereka yang ingin mengadakan penelitian

secaramendalam darisudutpandangyangberbeda.

d. Bahankontribusipengetahuandalam memperkayakhazanah

bagiperpustakaanUIN danFakultasEkonomidanBisnisIslam

UINAntasariBanjarmasin.

E. DefinisiOperasional

Bagianinimemuatdefinisi-definisiyangmengandungsejumlah

variabelataukarakteristikoperasional,sehinggatidakterjadipenafsiran

ganda.Maka penelitiperlu memberikan pendekatan teoritisberupa

definisioperasionalsebagaiberikut:

1.VariabelDependen

Variabeldependenadalahvariabelterikat,variabelyangnilainya

dipengaruhioleh variabelindependent. Variabeldependent

dalam penelitian iniadalah minatnasabah (Y),yaitu minat

nasabahpadaBMT.

MenurutCrow and Crow dalam Abd.Rachman Aboro,minat

berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita

cenderung ataumerasatertarikpadaorang,benda,kegiatan,

maupunpengalamanyangafektifyangdirasakanolehkegiatan

itu sendiri.(Elendiana,2020,hal.64).Menurutteoriekonomi

mikrotentangminatyaitukeputusanpembelianmerupakanhasil

perhitunganekonomisrasionalyangsadar.(Priyanti,Susanti,&
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Aziz,2017,hal.91)Minatyang dimaksud disiniadalah minat

nasabahmenjadianggotapadaBMTAhsanuAmala.

2.VariabelIndependent

Variabelindependen atau variabelbebas yaitu variabelyang

menjadisebabterjadinya(terpengaruhnya)variabeldependent

(variabelterikat).Variabelindependendalam penelitianiniyaitu

Produk(X1),Religiusitas(X2),BagiHasil(X3),Pelayanan(X4),dan

Lokasi(X5).

a.Produk(X1)

Produk merupakan barang atau jasa yang dibuatdan

ditambah gunanya atau nilainya dalam prosesproduksi

danmenjadihasilakhirdariprosesproduksiitu.(Setiawan,

2012-2019).Yang dimaksud produk disiniadalah jenis

layanan yang digunakan dan daya tariknasabah untuk

tetapmenjadianggotadiBMTAhsanuAmalaMartapura.

b.Religiusitas(X2)

Religiusitas merupakan sesuatu yang menggambarkan

ketaatan seorang individu terhadap ajaran agamanya.

(Setiawan,2012-2019).Religiusitasantara satu individu

denganlainnyaberbeda-beda.Yangdimaksudreligiusitas

disiniadalahketaatanpadaagamaIslam.Halinikarena

responden yang akan ditelitidariKota Martapura yang

terkenalakan kereligisiusannya dan juga yang menjadi
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nasabahdiBMTAhsanuAmalaMartapura.

c.BagiHasil(X3)

BagiHasiladalahpembagianhasilantarapemiliktanah

danpenggarap.(Setiawan,2012-2019).Yangdimaksud

disiniadalah bagaimana cara pembagian hasilantara

pihakpengeloladannasabahyangditerapkanolehBMT

AhsanuAmalaMartapura.

d.Pelayanan(X4)

Pelayanan merupakan kemudahan yang diberikan

sehubungandenganjualbelibarangataujasa.(Setiawan,

2012-2019).Yangdimaksuddisiniadalahbagaimanacara

para karyawan BMT Ahsanu Amala Martapura dalam

melayaninasabah.

e.Lokasi(X5)

LokasimenurutKamusBesarBahasa Indonesia adalah

letakatautempat.(Setiawan,2012-2019).Yangdimaksud

disiniadalahLetakKantorBMTAhsanuAmalaMartapura,

jikaletakperusahaanyangstrategisdanmudahdijangkau

oleh masyarakat, maka diyakini akan lebih disukai

konsumen dan akan lebih mudah memasarkan produk

danjasanyakepadapasarsasaran.
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F. KajianPustaka

Beberapa hasilpenelitian terdahulu dijadikan dasarsekaligus

bagiandarikajianpustaka,antaralain:

1.Nur Laili Maghfiroh (2018), Analisis Faktor-Faktor yang

MempengaruhiMinatMasyarakatuntukMenabung(StudiKasus

pada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo)”, Variabel yang

digunakannyaada6yaituReputasi,Lokasi,BagiHasil,Pelayanan,

Referensi(acuan),danProduk.AlatanalisisyangdigunakanUji

ValiditasdanUjiRealibilitassertaUjiAnalisisFaktordenganhasil

penelitianyangdidapatkanyaituterdapat6faktoryangterbentuk

yaitu faktorreputasi,lokasi,bagihasil,pelayanan,referensi

(acuan),dan produk.Dari6 Faktoryang terbentuk,terdapat

faktordominan yang dapatmempengaruhiminatyaitu Faktor

Reputasiyang memilikinilai18,368.Jadi,dapatdisimpulkan

bahwa FaktorReputasisangatberpengaruh terhadap minat

masyarakatdalam menabung.Perbedaaan dengan penelitian

saya adalah daritempatyang dipilih untuk dijadikan tempat

penelitian dan beberapa variabelyang digunakan didalam

penelitian saya tidak menggunakan variabelreputasi, dan

referensisertaalatanalisisyang digunakan adapenambahan

berupaujiasumsiklasik,analisisregresilinierbergandadanuji

hipotesissedangkan persamaan dengan penelitian saya yaitu

hanyadibagianvariabellokasi,bagihasil,pelayanan,danproduk
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serta alatanalisisyang digunakanya yaitu ujivaliditasdan uji

realibilitas.

2.Holidah (2016),“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

MinatMasyarakatMenabung diBaitulMalwa Tamwil(Studi

KasuspadaBaitulMalwaTamwilUGTSidogiriIndonesiaCabang

Banjarmasin”,variabelyangdigunakanada3yaitupelayanan,

bagihasildanlokasi.Alatanalisisyang digunakanberupaUji

Validitas,UjiRealibilitas,UjiAsumsiKlasik,AnalisisRegresiLinier

BergandadanUjiHipotesisdenganhasilpenelitianyangdidapat

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhiminatmasyarakat

adalahpelayanan,lokasidanbagihasil.Daribeberapafaktor

tersebutyang sangatberpengaruh atau yang lebih dominan

terhadapminatmasyarakatuntukmenabungdiKSPSBMT-UGT

SidogiriIndonesiaCabangBanjarmasinadalahfaktorbagihasil

denganhasiltertinggiunstandardizetcoefficientsebesar0,279.

Perbedaandenganpenelitiansayayaitusamadenganpenelitian

diatasbahwadarisegitempatpenelitianyangakanditelitidiBMT

Ahsanu Amala Martapura dan variabelyang digunakan untuk

didalam penelitian saya menambahkan 2 variabellagiyaitu

religiusitasdan produksedangkan persamaannya adalah alat

analisisyangdigunakan.

3.Fitriani(2016),“Pengaruh BagiHasil,LokasiBank,Layout

Gedung dan LayoutRuangan terhadap Keputusan Nasabah
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dalam MemilihBankSyariah(StudiKasuspadaBankBPDKalsel

SyariahCabangBanjarmasin)”,variabelyangdigunakannyaada

4yaitubagihasil,lokasibank,layoutgedung,danlayoutruangan.

AlatanalisisyangdigunakanyaituUjiValiditas,UjiRealibilitas,Uji

AsumsiKlasik,AnalisisRegresiLinierBerganda,danUjiHipotesis

dengandihasilkantemuan-temuan,pertama:berdasarkanhasil

analisisterhadap empatvariabelindependen yang terdiridari

bagihasil,lokasibank,layoutgedung,dan layoutruangan

terhadap keputusannasabahdalam memilihBankBPD Kalsel

Syariah Cabang Banjarmasin.Halitu dapatdilihatdarinilai

Thitung sebesar 1,751 > Ttabel sebesar 1,661. Kedua:

berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh variabel

independenterhadapkeputusannasabahdalam memilihBank

BPDKalselSyariahCabangBanjarmasin,makasemuavariabelX

yangterdiridaribagihasil,lokasibank,layoutgedung,danlayout

ruangan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan

nasabah(Y)dalam memilihbanksyariah.Halitudapatdilihatdari

nilaiFhitungsebesar2,561>Ftabelsebesar2,47dengantaraf

signifikan 0,043 <0,05. Perbedaan dengan penelitian saya

adalahberbedadarisegitempatpenelitian,danvariabelyang

digunakansedangkanpersamaandenganpenelitiansayayaitu

alat analisis yang digunakan berupa UjiValiditas dan Uji

Realibilitas,UjiAsumsiKlasik,AnalisisRegresiLinierBerganda,
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danUjiHipotesis.

4.FifiAfiyantiTrispusitorini(2019),“PengaruhReligiusitasTerhadap

MinatMahasiswaPOLITEKNIKNegeriBandunguntukMenabung

diBankSyariah”,variabelyangdigunakanada3yaituKomitmen,

Kepribadian,danMinatMenabung.Alatanalisisyangdigunakan

adalahAnalisisRegresiLinierBergandadanUjiAsumsiKlasik

dengan hasilyang didapatbahwa komitmen dan kepribadian

yang merupakan proaksidarireligiusitas secara signifikan

berpengaruh terhadap minat mahasiswa POLBAN untuk

menabung dibank syariah.Adapun secara bersama-sama,

religiusitas mempengaruhiminatmenabung dibank syariah

sebesar12.3 %.Perbedaan dengan penelitian saya adalah

tempatpenelitian,variabelserta alatanalisisyang digunakan

sedangkanpersamaandenganpenelitiansayaadalahvariabel

minatnasabahyangditambahdengan5variabellainnyaserta

alat analisis yang digunakan hanya saja dipenelitian saya

menambahdenganujivaliditas,realibilitas,danujihipotesis.

5.Imam Jalaluddin (2013), “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung (Survey Pada

Nasabah Bank BRISyariah Cabang Cirebon”,variabelyang

digunakanada6yaituMotivasi,variabelBelajar,variabelSikap,

variabelPersepsi,variabelNisbah/TingkatKeuntungan,dan

Perhitungan Bisnis.Alatanalisis yang digunakan berupa uji
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validitas dan ujireliabilitas.Sedangkan metode analisis data

menggunakan regresilinearbergandadengan ujiF dan ujiT

denganhasilyangdidapatVariabelyangberpengaruhdominan

terhadap minatnasabah menabung diBRISyariah cabang

Cirebon (Y)yaitu variabelNisbah/TingkatKeuntungan dengan

angkakoefisienregresi(B)sebesar0,531,nilaiThitung sebesar

2,608dannilaifaktorsebesar0,881.Perbedaandenganskripsi

yang saya telitiadalah tempatpenelitian,dan variabelyang

digunakan sedangkan persamaannya adalah terletak pada

variabelnisbah/tingkatkeuntungannamundalam penelitiansaya

menambahkan 6 variabellainnya serta alat analisis yang

digunakanhanyasajadalam penelitiansayaadapenambahanuji

asumsiklasik.

G.KerangkaPemikiran

Berdasarkan pada teori dan review sebelumnya, peneliti

mengkategorikanfaktortnasabahuntukmenabungdibaitulmalwat

tamwiladalah faktorproduk,religiusitas,bagihasil,pelayanan,dan

lokasi.
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Gambar2.1

KerangkaPemikiran

Keterangan:

Pengaruhsecaraparsial

Pengaruhsecarasimultan

Dalam penelitianiniterdapat1variabeldependen(terikat)dan5

variabelindependen(bebas).FaktorProduk(X1),Religiusitas(X2),Bagi

Hasil(X3),Pelayanan(X4),danLokasi(X5).Adalahvariabelindependen

(bebas)yangdapatmempengaruhivariabeldependen(terikat).Minat

Nasabah(Y)adalahvariabeldependen(terikat)yangakandipengaruhi

Pelayanan(X4)

BagiHasil(X3)

Lokasi(X5)

MinatNasabah
(Y)

Produk(X1)

Religiusitas
(X2)
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oleh variabelindependen.Variabelindependen dalam penelitian ini

adalah faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam

pengukurannyaterdiridarivariabelFaktorProduk(X1),Religiusitas(X2),

BagiHasil(X3),Pelayanan (X4),dan Lokasi(X5).Yang mana dalam

penelitianiniadalahbagaimanamasyarakatataucalonanggotadalam

melakukankeputusanminat.

FaktorProduk(X1)adalahsegalasesuatuyangdapatditawarkan

kepada pasaruntuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan,

termasukbarangfisik,jasa,pengalaman,acara,orang,tempat,properti,

organisasi,informasi,danide.(Kotler& Keller,2009,hal.4).Faktor

Religiusitas(X2),merupakandoronganjiwaseseorangyangmempunyai

akal,dengan kehendak dan pilihannya sendirimengikutiperaturan

tersebutgunamencapaikebahagiaanduniaakhirat.(AbdulMuin,1986,

hal.121).FaktorBagiHasil(X3),secaradefinitifprofitsharingdiartikan

“distribusibeberapabagiandarilabapadaparapegawaidarisuatu

perusahaan”lebihlanjutdikatakan,halitudapatberbentuksuatubonus

uang tunaitahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh

sebelumnyaataudapatberbentukpembayaranmingguanataubulanan.

(Muhammad,2004,hal.26).FaktorPelayanan(X4),Kualitaspelayanan

adalahsegalabentukaktivitasyangdilakukanolehperusahaanguna

memenuhiharapan konsumen.Pelayanan dalam halinidiartikan

sebagaijasaatauserviceyangdisampaikanolehpemilikijasayang

berupan kecepatan, kemudahan, akurasi pelayanan, kesopanan,
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keramahan,dan banyaknya fasilitas pendukung sepertikomputer,

lokasi,ruangtempatpelayanan,tempatparkir,ketersediaaninformasi,

danatributpendukungpelayananlainnyasepertiruangtungguberAC,

kebersihandanlain-lain.(Kotler&Keller,2009,hal.50).FaktorLokasi

(X5),yaituareayangdipilihharuslahmampuuntuktumbuhdarisegi

ekonomisehinggadapatmempertahankankelangsunganhidupusaha

atauperusahaan.

H.SistematikaPenulisan

Skripsiiniditulisdandisusundalam limababdengansistematika

sebagaiberikut:

Bab IPendahuluan,merupakanbab yang berisikanmengenai

latarbelakang masalahyang menguraikanalasanmemilihjuduldan

gambarandaripermasalahanyangditeliti.Permasalahanyangsudah

tergambar,dirumuskandalam rumusanmasalah,setelahitudisusun

tujuan penelitian yang merupakan hasilyang diinginkan.Signifikansi

penelitianmerupakankegunaanhasilpenelitian.Hipotesismerupakan

jawabansementaraterhadapmasalah-masalahyangdiajukandalam

penelitian. Definisi operasional memuat definisi-definisi yang

mengandungsejumlahindikatorsertamembatasiistilah-istilahdalam

judulpenelitianyangbermaknaumum atauluas.Kajianpustakauntuk

menghindarikesalahpahamandanuntukmemperjelaspermasalahan

yang penulis angkat.Adapun sistematika penulisan yaitu susunan
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skripsisecarakeseluruhan.

BabIILandasanTeori,padababiniakandijabarkanmasalah-

masalahyangakanberhubungandenganobyekpenelitianmelaluiteori

-teoriyang mendukung serta relevan daribuku atau literaturyang

berkaitandenganmasalahyangditelitidanjugasumberdaripenelitian

sebelumnya.

Bab IIIMetode Penelitian,terdiriatas jenis,sifatdan lokasi

penelitian,subyekdanobyekpenelitian,datadansumberdata,teknik

pengumpulandata,teknikpengolahandananalisisdata.

Bab IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian,merupakan

laporan penelitian yang berisianalisisdata dan serta jawaban atas

rumusanmasalah.

Bab V Penutup,dalam bab inipenulis akan memberikan

kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, serta saran apabila

diperlukan.
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