
 
 

41 

 

BAB IV 

LAPORAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

A. PENYAJIAN DATA 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian yang membahas tentang analisis minat nelayan dalam 

menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah mengambil lokasi 

penelitian yaitu bertempat di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten 

Tanah Laut. Untuk mengetahui kondisi Desa tersebut maka penulis akan 

menguraikannya dalam uraian berikut ini: 

a. Luas Wilayah Desa Takisung 

Tabel I Batas Wilayah Desa Takisung 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Pagatan Besar Takisung 

Sebelah Selatan Telaga Langsat Takisung 

Sebelah Timur Sumber Makmur   Takisung 

Sebelah Barat Laut Jawa - 

Sumber : Profil Desa Takisung 2021 

b. Jumlah Penduduk Desa Takisung 

Tabel II   Jumlah Penduduk Desa Takisung 

Jumlah Laki-laki 1726 Orang 

Jumlah Perempuan 1693 Orang 

Jumlah Total 3419 Orang 

Jumlah Kepala Keluarga 989 KK 

Kepadatan Penduduk 94 Per km 
Sumber : Profil Desa Takisung 2021 



42 
 

 

 

c. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Takisung 

Tabel III Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Takisung 

Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

Petani 228 orang 103 orang 

Buruh Tani 47 orang 23 orang 

Pegawai Negeri Sipil 23 orang 25 orang 

Pedagang Keliling 57 orang 43 orang 

Peternak 53 orang 7 orang 

Nelayan 451 orang 8 orang 

Montir 12 orang - 

Pembantu Rumah Tangga - 2 orang 

POLRI 1 orang - 

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 1 orang - 

Pengusaha Kecil dan Menengah 1 orang - 

Dukun Kampung Terlatih - 2 orang 

Karyawan Perusahaan Swasta 16 orang 7 orang 

Karyawan Perusahaan Pemerintah 1 orang - 

Jumlah Total 891 orang 220 orang 

Jumlah Total Penduduk 1.111 orang 

Sumber : Profil Desa Takisung 2021 

Berdasarkan sumber data di atas Desa Takisung merupakan tempat 

dimana penulis melaksanakan penelitian  merupakan Desa Yang dibatasi 

dengan wilayah Desa Pagatan Besar dari arah utara, Desa Telaga Langsat 

dari arah barat, desa Sumber Makmur dari arah timur dan Laut Jawa dari 
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arah barat. Jarak antara Desa Takisung dengan Kecamatan Takisung , jarak 

Desa Takisung dengan Kota Pelaihari (ibu kota Tanah Laut) sekitar 22km 

dan untuk jarak antara Desa Takisung dengan Ibu Kota Provinsi sekitar 

87km.  

Jumlah penduduk yang ada di Desa Takisung adalah 3419 orang 

yang terbagi menjadi 2 yaitu laki-laki sebanyak 1726 orang dan untuk 

perempuan sebanyak 1693 orang dengan 989 kepala keluarga bermacam-

macam mata pencaharian. Adapun untuk penelitian ini lebih terfokuskan 

kepada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, berdasarkan sumber dari 

Profil Desa Takisung2021, jumlah nelayan yang ada di Desa Takisung 

berjumlah 459 orang terdiri dari 481 orang nelayan laki-laki dan 8 orang 

nelayan perempuan. 

Dari seluruh jumlah nelayan yang ada di Desa Takisung, penulis 

telah melakukan penelitian terjun langsung kelokasi dengan menggunakan 

teknik wawancara kepada 10 nelayan untuk menjadi informan dalam 

penelitian ini, maka penulis deskripsikan hasil penelitian tentang analisis 

minat nelayan dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah 

(studi kasus nelayan di Desa Takisung Kecamatan Takisung), sebagai berikut: 

Tabel IV Identitas 10 orang informan  

No Nama Tempat/Tanggal Lahir Alamat 

1 Hairudin Takisung, 08-01-1959 Desa Takisung Rt.04 

2 Mahruni Takisung, 21-05-1972 Desa Takisung Rt.05 

3 Sahrun Takisung, 03-05-1962 Desa Takisung Rt.04 
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4 Muhammad Takisung, 13-05-1972 Desa Takisung, Rt.06 

5 Manwar Takisung, 05-11-1970 Desa Takisung, Rt.06 

6 Asmari Takisung, 05-03-1978 Desa Takisung, Rt.06 

7 Rusdani Takisung, 13-03-1974 Desa Takisung, Rt.06 

8 Roni Pagatan Besar, 19-10-1996 Desa Takisung, Rt.06 

9 Syarifudin Takisung, 27-01-1975 Desa Takisung, Rt.06 

10 Samsul Takisung, 07-06-1982  Desa Takisung, Rt.06 

 

2. Gambaran Minat Nelayan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan 

Perbankan Syariah 

a. Nama   : Hairudin 

Tempat,tanggal lahir : Takisung, 08 Januari 1959 

Alamat  : Desa Takisung Rt.04 

Bapak Hairudin sudah mengenal istilah lembaga keuangan, akan 

tetapi lembaga keuangan yang beliau pakai yaitu lembaga keuangan 

dalam bentuk bank. Bapak Hairudin memiliki simpanan berupa tabungan 

di bank BRI Unit Takisung yang berlokasi di Desa Gunung makmur 

Kecamatan Takisung. Tidak hanya itu, beliau juga menggunakan produk 

pinjaman atau pembiayaan di bank tersebut, alasan Bapak Hairudin 

memilih Bank BRI Unit Takisung untuk bertransaksi dikarenakan Bank 

tersebut dekat dengan tempat tinggal beliau. Bapak hairudin mengenal 

bank syariah pada tahun 2020, beliau mengetahui adanya Bank Syariah 

itu dari tetangga yang terlebih dahulu menggunakan Produk Bank 
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Syariah. Maka dari itu sejak tahun 2021 beliau menggunakan bank 

syariah, yaitu produk pembiayaan syariah. Beliau tertarik dengan adanya 

sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Tetapi beliau juga 

tetap menggunakan simpanan di bank konvensional. Menurut beliau bank 

konvensional dan bank syariah itu sama-sama menguntungkan, 

keuntungan yang didapat dari bank konvensional yaitu tempat yang 

cukup dekat dari tempat tinggal sehingga tidak terlalu banyak memakan 

waktu, sedangkan keuntungan yang didapat dari bank syariah yaitu 

adanya sistem bagi hasil sehingga bunga yang dibayar itu cukup kecil 

dari bank konvensional.  

b. Nama   : Mahruni 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 21 Mei 1972 

Alamat  : Desa Takisung Rt.05 

Bapak Mahruni sudah lama mengenal lembaga keuangan baik itu 

bank maupun non bank, lembaga keuangan bank yang digunakan yaitu 

bank Mandiri sedangkan untuk lembaga keuangan non bank yaitu 

pembiayaan atau pinjaman dari dana nelayan yang pernah diadakan oleh 

pemerintah. Bapak Mahruni memiliki tabungan di Bank BRI Unit 

Takisung yang berlokasi di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung 

alasan beliau memilih Bank BRI sebagai tempat beliau menyimpan uang 

dikarenakan bank tersebut berada di tempat yg strategis mudah dijangkau 

dengan transportasi yang seadanya, pelayanan yang sangat ramah, dan 

banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan salah satunya yaitu BRIMO yang 
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bisa diakses dimanapun asalkan ada signal. Bapak Mahruni mengenal 

perbankan Syariah pada tahun 2018, beliau mengetahui adanya bank 

syariah dari tetangga yang bekerja di bank syariah tersebut, tetapi beliau 

belum tertarik menggunakan produk-produk yang ada di bank syariah, 

terutama produk pembiayaan perbankan syariah, dikarenakan akses 

untuk menuju bank tersebut masih jauh, dan menurut beliau 

menggunakan pembiayaan di bank syariah itu persyaratannya cukup sulit 

dan perlu waktu yang cukup lama. Menurut beliau bank konvensional 

dan bank syariah itu sama saja, dalam artian sama-sama sebgai tempat 

penyimpanan uang, peminjaman uang, akan tetapi bank konvensional 

lebih dekat dengan tempat tinggal dan persyaratan itu lebih mudah 

ketimbang bank syariah.  

c. Nama   : Sahrun 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 03-05-1962 

Alamat   : Desa Takisung RT.04 

Bapak Sahrun sudah mengenal lembaga keuangan baik itu lembaga 

keuangan bank maupun non bank, Bapak Sahrun memiliki simpanan di 

Bank BRI Unit Takisung kecamatan Takisung yang berlokasi di Desa 

Gunung Makmur Kecamatan Takisung.  Alasan bapak Sahrun 

menggunakan produk tabungan di Bank BRI Unit Takisung karena 

mudahnya akses serta kemudahan dalam mendapatkan informasi, 

pelayanan yang ramah serta tempat yang bersih sehingga membuat 

kenyamanan pada nasabah saat melakukan transaksi di bank tersebut. 
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Bapak Sahrun mengenal bank syariah itu dari temannya yang sudah 

terlebih dahulu menggunakan produk dari bank syariah, maka dari itu 

bapah Sahrun mencoba menggunakan produk dari bank syariah yaitu 

pembiayaan bank syariah. Beliau mengajukan pembiayaan di bank 

syariah untuk keperluan melaut, karena pada saat itu beliau kekurangan 

dana untuk membeli peralatan serta perlengkapan untuk melaut 

dikarenakan cuaca yang buruk membuat pendapatan beliau menurun 

ahkan ada hari yang tidak dapat ikan sama sekali, maka dari itu beliau 

tertarik menggunakan pembiayaan bank syariah yang menerapkan sistem 

bagi hasil. Menurut beliau akan lebih baik lagi apabila diperbanyak unit-

unit bank syariah yang harus sampai pada daerah kecamatan sehingga 

orang akan lebih banyak menggunakan bank syariah ketimbang bank 

konvensional, karena pada saat ini bank syariah hanya sam,pai pada 

perkotaan belum sampai ke daerah kecamatan sehingga masyarakat 

masih banyak menggunakan bank konvensional. Adapun pendapat Bapak 

Sahrun mengenai bank konvensional yaitu sama-sama bagusnya tetapi 

tidak berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional itu menerapkan 

sistem bunga yang dipersamakan dengan riba, sehingga saran beliau 

lebih baik melakukan transaksi di bank syariah selagi tidak ada kerugian 

saat melakuakn transaksi di bank syariah.  

d. Nama   : Muhammad 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 13-05-1972 

Alamat  : Desa Takisung Rt.06 
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Bapak Muhammad sudah mengenal lembaga keuangan baik itu 

lembaga keuangan bank maupun non bank, akan tetapi beliau hanya 

menggunakan lembaga keuangan bank saja baik itu bank konvensional 

maupun bank syariah. Bapak Muhammad memiliki simpanan tabungan 

di bank BRI Unit Takisung Kecamatan Takisung yang berlokasi di Desa 

Gunung Makmur Kecamatan Takisung, alasan beliau menggunakan 

simpanan di bank BRI Unit Takisung dikarenakan tempat yang dekat 

dengan tempat tinggal, pelayanan yang sangat ramah serta lengkapnya 

fasilitas yang diberikan kepada nasabah salah satunya seperti Anjungan 

Tunai Mandiri yang memudahkan dalam bertransaksi 24 jam. Bapak 

Muhammad mengenal bank syariah akan tetapi tidak mengetahui apa itu 

bank syariah, beliau menggunakan bank syariah waktu menyetorkan 

simpanan ibadah haji dengan istri beliau, selebihnya beliau tidak 

melakukan transaksi apapun lagi di bank syariah tersebut, karena tidak 

mengetahui produk-produk bank syariah beliau tidak berminat 

melakukan transaksi di bank syariah, hal itu terjadi karena pada saat 

melakukan setoran ibadah haji kurangnya penjelasan dari para pegawai 

bank kepada Bapak Muhammad, sehingga beliau tidak mengetahui 

tentang bank syariah. Adapun pendapat beliau mengenai bank 

konvensional yang menerapkan sistem bunga, bungan itu tidak bisa 

dipungkiri karena semua hal yang dilakukan pastinya ingin mendapatkan 

keuntungan, jadi apabila ada jalan alternatif yang menjauhkan kita dari 

bunga itu akan lebih baik.  
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e. Nama   : Manwar 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 05 November  1970 

Alamat  : Desa Takisung, Rt.06  

Bapak Manwar sudah lama mengenal lembaga keuangan baik itu 

lembaga keuangan keuangan dalam bentuk bank maupun non bank, akan 

tetapi sampai saat ini bapak Manwar hanya menggunakan lembaga 

keuangan bank, beliau memiliki simpanan di bank BRI Unit Takisung 

yang berlokasi di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, alasan 

beliau memilih menabung di Bank BRI Unit Takisung Kecamatan 

Takisung dikarenakan jarak yang lumayan dekat dengan tempat tinggal 

beliau, dapat mengamankan harta beliau ketimbang disimpan dirumah, 

kemudahan dalam bertransaksi seperti adanya fasilitas Anjungan Tunai 

Mandiri yang sudah tersebar dibanyak tempat itu memudahakan untuk 

mencairkan uang dimanapun tanpa memerlukan waktu yang lama. Bapak 

Manwar mengetahui adanya bank syariah disaat beliau menyetorkan 

setoran awal pembayaran tabungan ibadah haji pada tahun 2015 di Bank 

Syariah Mandiri Pelaihari, berdasarkan pemberitahuan dari pihak 

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. Setelah melakukan 

pembayaran setoran ibadah haji di bank syariah, bapak Manwar 

melakukan transaksi lagi yaitu mengajukan pembiayaan bank syariah. 

Menurutnya, beliau berminat bertransaksi dengan bank syariah karena 

pelayanan yang sangat ramah, berlandaskan prinsip Islami dan juga 

terkenal dengan prinsip bagi hasil yang pastinya jauh dengan hal yang 
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berhubungan dengan riba. Adapun pendapat beliau mengenai bank 

konvensional yaitu bank yang pastinya menerapkan sistem bunga, akan 

tetapi beliau kurang mempermasalahkan hal itu, karena menurut beliau 

tujuan beliau menggunakan bank konvensional tersebut hanya untuk 

menyimpan uang agar lebih aman dan unit bank konvensional yang lebih 

dekat dengan tempat tinggal beliau.  

f. Nama   : Asmari 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 05 Maret 1978 

Alamat  : Desa Takisung Rt.06 

Bapak Asmari sudah lama mengenal lembaga keuangan baik itu 

lembaga keuangan dalam bentuk bank maupun non bank, beliau 

menggunakan dua jenis lembaga keuangan tersebut. Bapak Asmari 

memiliki simpanan Tabungan di Bank BRI Unit Takisung Kecamatan 

Takisung dan Bank Kalsel Unit Takisung Kecamatan Takisung yang 

kedua bank tersebut berlokasi di Desa Gunung Makmur Kecamatan 

Takisung. Alasan Bapak Asmari menabung di bank tersebut dikarenakan 

jarak bank yang terdekat dari rumah, bank tersebut sudah berdiri lama 

ketimbang bank yang lain, mengamankan harta beliau di bank tersebut 

dalam bentuk simpanan dan tabungan, kemudahan transaksi yang didapat 

seperti fasilitas Anjungan Tunai Mandiri serta tempat yang sangat bersih 

dan nyaman sehingga membuat para nasabah selalu senang saat 

melakuakn transaksi di bank tersebut. Bapak Asmari mengetahui adanya 

bank syariah ketika melakukan setoran ibadah haji pada tahun 2015 di 
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Bank Syariah Mandiri Pelaihari berdasarkan pemberitahuan dari pihak 

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. Setelah Bapak Asmari 

menyetorkan tabungan ibadah haji beliau tidak pernah lagi bertransaksi 

dengan bank syariah dikarenakan menurut beliau bertransaksi di bank 

konvensional itu sama saja bahkan di bank konvensional itu lebih dekat 

dan lebih mudah dalam melakukan transaksi, , beliau tidak berminat 

untuk menggunakan produk pembiayaan yang ada di bank syariah 

dikarenakan syarat-syarat yang diperlukan cukup rumit dan lokasi bank 

yang lumayan jauh dengan tempat tinggal beliau. Adapun pendapat 

Bapak Asmari mengenai bank konvensional yaitu bank yang menerapkan 

bunga, akan tetapi beliau tidak mempermasalahkan akan adanya bunga 

bank tersebut yang terpenting keamanan harta yang beliau simpan di 

bank ketimbang disimpan dirumah yang risiko nya sangat tinggi, untuk 

bank syariah menurut beliau akan lebih baik lagi memperbanyak unit-

unit didaerah terpencil setidaknya didaerah kecamatan agar banyak 

masyarakat yang menggunakan bank syariah seperti banyaknya 

masyarakat yang menggunakan bank konvensional.  

g. Nama   : Rusdani 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 13 Maret 1974 

Alamat  :  Desa Takisung Rt.06 

Bapak Rusdani sudah lama menggunakan lembaga keuangan 

terutama lembaga keuangan dalam bentuk bank, baik itu bank 

konvensional maupun bank syariah. Bapak Rusdani memiliki simpanan 
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tabungan di Bank BRI Unit Takisung yang berlokasi di Desa Gunung 

Makmur Kecamatan Takisung. Bapak Rusdani pastinya memiliki alasan 

untuk menabung di Bank BRI yaitu karena mengikuti istri yang terlebih 

dahulu mempunyai tabungan disana sebelum mereka bekeluarga, selain 

itu dengan banyaknya fasilitas yang memudahkan beliau dalam 

bertransaksi seperti fasilitas Anjungan Tunai Mandiri dari bank BRI yang 

saat ini sangat mudah ditemui dimanapun, adanya BRIMOB yang 

pastinya bisa melakukan transaksi melalu internet di handphone masing-

masing serta adanya SMS Banking yang diberikan oleh Bank BRI yang 

sangat memudahkan nasabahnya. Bapak Rusdani mengenal adanya bank 

syariah ketika mendaftar haji di Bank Syariah Mandiri Pelaihari pada 

tahun 2017, berdasarkan pemberitahuan dari pihak Kementerian Agama 

kabupaten Tanah Laut, beliau tidak mengetahui maksud dari sistem bagi 

hasil dan produk-produk dari bank syariah selain dari tabungan haji yang 

beliau simpan di bank Mandiri Syariah cabang Pelaihari, yang beliau 

ketahui bak syariah hanya menyediakan simpanan ibadah haji saja karena 

pada saat beliau melakukan simpanan ibadah haji tidak ada pegawai dari 

bank syariah tersebut menjelaskan atau tidak memberitahu adanya 

produk-produk lain selain tabungan haji, maka dari itu beliau tidak 

mengetahui sama sekali produk-produk yang ada di bank syariah 

tersebut. Setelah melakukan pembayaran simpanan ibadah haji di Bank 

Mandiri Syariah, Bapak Rusdani tidak pernah lagi melakukan transaksi 

dengan bank syariah tersebut dikarenakan bank syariah hanya untuk 
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tempan menabung simpanan haji saja sedangkan untuk transaksi lain 

yang berhubungan dengan bank beliau menggunakan bank konvensional 

yang dimana fasilitas yang sangat lengkap sehingga Bapak Rusdani tidak 

lagi menggunakan bank syariah. Menurut Bapak Rusdani bank syariah 

itu sangat bagus karena transaksinya berlandaskan syariah dan 

menerapkan sistem bagi hasil tetapi bank tersebut masih terbilang bank 

yang baru di daerah Tanah Laut, jika tidak diinsturksikan oleh pihak 

Kementerian Agama Tanah Laut ia dan masyarakat yang lain pastinya 

banyak yang tidak tau keberadaan bank syariah. Adapaun pendapat 

Bapak Rusdani mengenai bank konvensional yang menerakan sistem 

bunga menurut beliau itu merupakan hal yang wajar karena setiap usaha 

pasti ingin mendapatkan keuntungan, dan bungan tersebut sudah 

berdasarkan peraturan perbankan yang diawasai oleh Bank Indonesia. 

h. Nama   : Roni 

Tempat, tanggal lahir: Pagatan Besar, 19 Oktober 1996 

Alamat  : Takisung, Rt.06 

Bapak Roni sudah lama mengenal lembaga keuangan, baik itu 

lembaga keuangan bank maupun non bank. Bapak Roni sudah lama 

menggunakan tabungan di bank konvensional maupun bank syariah, 

yaitu Bank BRI KCP Unit Takisung dan BSI Unit Kota Pelaihari, Bapak 

Roni menggunakan produk bank konvensional dikarenakan adanya 

dorongan faktor dari dalam diri sendiri yaitu ingin menyimpan uang dari 

hasil kerja beliau, Bapak Roni takut apabila menyimpan uangnya hanya 
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dirumah, maka dari itu Bapak Fengki menggunakan produk tabungan 

yang ada di Bank BRI KCP Unit Takisung, sedangkan faktor yang 

mendorong Bapak Roni menggunakan produk-produk bank syariah 

seperti tabungan haji karena adanya keinginan beliau untuk berangkat 

haji, maka dari itu beliau menggunakan tabungan di Bank BNI Syariah 

Unit Kota Pelaihari, selain itu akhir-akhir ini beliau juga menggunakan 

produk pinjaman di bank konvensional dikarenakan penghasilan yang 

menurun sedangkan ada kapal beliau yang belum selesai dan 

mengharuskan Bapak Roni untuk menggunakan produk pinjaman di BRI 

Unit Takisung. Untuk saat ini beliau belum berminat menggunakan 

produk pembiayaan yang ada di bank syariah dikarenakan masih adanya 

angsuran yang harus beliau lunasi di bank konvensional. Bapak Roni 

sangat menyukai dengan pelayanan yang ada di bank syariah, pegawai 

yang sangat ramah, kedisplinan yang tinggi, serta pakaian dan tempat 

yang bersih membuat nasabah menjadi nyaman saat melakukan transaksi. 

Menurut Bapak Roni tentang Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu 

bank yang sama-sama memiliki fungsi untuk menyimpan uang dari 

nasabah dan menyalurkannya kepada nasabah yang membedakan salah 

satunya yaitu untuk bank syariah pastinya menerapkan sistem bagi hasil 

sedangkan untuk bank konvensional itu menerapkan sistem bunga. 

i. Nama   :Syarifudin 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 27 Januari 1975 

Alamat  : Desa Takisung, Rt.06 
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Bapak Udin sudah mengenal adanya lembaga keuangan baik itu 

lembaga keuangan bank amupun non bank, Bapak Udin memiliki 

tabungan di Bank BRI Unit Takisung yang beralamatkan di Desa 

Gunung Makmur Kecamatan Takisung. Alasan Bapak Udin menabung di 

Bank BRI Unit Takisung karena faktor jarak yang lumayan dekat dengan  

tempat tinggal beliau dan bank tersebut merupakan bank yang pertama 

kali berdiri di Kecamatan Takisung. Bapak Udin mengenal bank syariah 

melalui anaknya yang bersekolah di salah satu pondok pesantren yang 

mengharuskan untuk menggunakan tabungan bank syariah yaitu 

tabungan BNI Syariah, sedangkan untuk pendaftaran haji Bapak Udin itu 

menggunakan Bank Syariah Indonesia di Kantor Cabang Unit Kota 

Pelaihari. Menurut penuturan Bapak Udin, beliau bertransaksi di bank 

syariah untuk membuatkan tabungan anaknya, beliau diberikan 

penjelasan oleh pegawai bank syariah bahwasanya bank syariah itu 

bukan hanya sebagai bank islam yang hanya menerima setoran haji saja, 

tetapi bank syariah juga memberikan produk-produk seperti tabungan 

syariah dan pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil. Setelah 

Bapak udin membuka tabungan untuk anaknya di bank syariah, beliau 

kemudian melakukan setoran haji di bank syariah tersebut selain itu 

beliau hanya meembuka tabungan saja di bank syariah tidak ada 

menggunakan produk lain. Beliau berharap adanya pembangunan bank 

syariah di Kecamatan Takisung yang dekat dengan tempat tinggal beliau, 

agar banyaknya masyarakat yang menggunakan produk bank syariah, 
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karena banyak masyarakat tidak menggunakan bank syariah dengan 

alasan tempat bank syariah yang jauh serta minimnya ATM bank syariah 

yang hanya ada di daerah-daerah kota saja. Adapun pendapat Bapak Udin 

mengenai bank konvensional yang menerapakan sistem bunga pastinya 

sangat memberatkan hati, apalagi jika teringat tentang bunga bank yang 

dipersamakan dengan riba.  

j. Nama   : Samsul 

Tempat, tanggal lahir: Takisung, 07 Juni 1982 

Alamat  : Desa Takisung, Rt.06 

Bapak Samsul sudah lama mengenal lembaga keuangan dalam 

bentuk bank maupun non bank, Bapak Samsul memiliki simpanan di 

Bank BRI Unit Takisung Kecamatan Takisung yang berlokasi di Desa 

Gunung Makmur Kecamatan Takisung. Alasan beliau menggunakan 

produk tabungan di BRI Unit Takisung dikarenakan pelayanan yang 

sangat ramah, tempat yang strategis dan juga dilengkapi dengan fasilitas 

yang sangat lengkap seperti Anjungan Tunai Mandiri, BRI Mobile, SMS 

Banking serta sekarang banyakk cabang BRILINK yang menyebar ditiap 

ruko atau toko. Bapak Samsul mengenal bank syariah pada tahun 2021 

yaitu saat beliau menyetorkan tabungan ibadah haji di Bank Syariah 

Indonesia cabang pelaihari kota, kemudian bapak Samsul tidak lagi 

bertransaksi dengan bank syariah dikarenakan lokasi bank yang lumayan 

jauh dari tempat tinggal dan beliau belum tau banyak apa saja produk-

produk serta keuntungan yang diberikan bank syariah kepada 
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nasabahnya. Beliau tidak berminat menggunakan produk pembiayaan 

syariah pada tahun ini tidak menutup kemungkinan ditahun-tahun 

berikutnya beliau akan menggunakan pembiayaan syariah, menurut 

beliau bank konvensional dan bank syariah itu sama saja yaitu fungsinya 

untuk menyimpan uang, akan tetapi bank konvensional lebih dikenal 

dengan istilah bunga dan bank syariah lebih dikenal dengan bagi hasil. 
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Tabel V Matrikulasi Data 

No Keterangan Informan Jumlah 

1 Gambaran tentang minat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

a Mengetahui lembaga keuangan syariah 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
10 

b Tidak mengetahui lembaga keuangan 

syariah 

  

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

0 

c Menabung di bank syariah  

 
 

 


 


 


 


 


 
 7 

d Menabung di bank konvensional 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
10 

e Mengetahui bank syariah 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
10 

f Tidak mengetahui bank syariah     

 


 


 


 


 


 
0 

g Pembayaran ibadah haji di bank syariah 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
7 

h Pembayaran ibadah haji di bank 

konvensional 

          0 

i Mengetahui pembiayaan bank syariah 

 


 


 
 

 
 

 
   7 
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j Tidak mengetahui pembiayaan bank syariah  

 


 
    

 
 

 
3

k Mengetahui prinsip bagi hasil    

 


 


 


 


 


 


 
8 

l Tidak mengetahui prinsip bagi hasil        

 
  2 

m Ada keinginan menggunakan produk 

pembiayaan bank syariah 

 

 
 



 


 
 



 


 
 



 
 

 

 
 



 
 

3 

n Tidak ada keinginan menggunakan produk 

pembiayaan bank syariah 



 
 



 


 
 



 


 
 



 


 


 


 


 
7 

2 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat            

a Faktor dari dalam diri sendiri 

 
 

 
 

 
     3 

b Faktor motif sosial 

 


 


 
 

 
     3 

c Faktor emosional 

 
 

 
 

 
     3 
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B. ANALISIS DATA 

Setelah menyajikan data sebagaimana di BAB IV, kemudian penulis 

menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I 

mengenai bagaimana minat nelayan di Desa Takisung dalam menggunakan 

produk Pembiayaan Perbankan Syariah dan Faktor apa saja yang mempengaruhi 

nelayan di Desa Takisung untuk menggunakan produk Pembiayaan Perbankan 

Syariah. 

1. Minat nelayan di Desa Takisung dalam menggunakan produk Pembiayaan 

Perbankan Syariah. 

Minat adalah suatu rasa atau juga dapat diartikan sebagai proses 

ketertarikan yang dapat dirasakan oleh setiap orang terhadap suatu produk 

kemudian ada keinginan untuk mencoba, menggunakan bahkan ingin memiliki 

produk tersebut, minat merupakan suatu kesadaran seseorang terhadap suatu 

objek, seseorang, situasi yang terkait dengan dirinya, kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu yang muncul karena kebutuhan, yang dirasakan 

maupun yang tidak dirasakan atau juga akan suatu keinginan tertentu. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa minat nelayan di Desa 

Takisung dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah yang 

bersumber dari 10 orang informan dimana 7 orang sudah menggunakan bank 

syariah sebagai tempat untuk membayar ibadah haji dan 3 orang informan 

nelayan belum membuka tabungan ibadah haji sebagai berikut: 

a.  Dari 10 orang informan semuanya menetahui apa itu lembaga keuangan 

baik itu konvensional maupun syariah. 



61 
 

 

 

b. Dari 10 orang informan 1 orang memiliki tabungan di bank konvensional 

yaitu  Bank mandiri dan BRI, 1 orang informan yang memiliki tabungan 

di bank konvensional yaitu bank Kalsel dan BRI, 1 orang memiliki 

tabungan di BRI dan BNI, 1 orang informan yang memiliki tabungan di 

bank konvensional dan bank syariah yaitu BRI dan BSI dan ada 6 orang 

informan yang hanya memiliki tabungan di bank konvensional saja yaitu 

BRI. 

c. Dari 10 orang informan 7 orang informan membayar transaksi ibadah 

haji di bank syariah dan 3 orang informan belum berminat untuk pergi 

haji. 

d. Dari 10 orang informan semua informan mengetahu apa itu bank syariah. 

e. Dari 10 orang informan ada 7 orang yang mengetahui adanya produk 

pembiayaan perbankan syariah dan 3 orang yang tidak mengetahui 

bahwa adanya produk pembiayaan perbankan syariah. 

f. Dari 10 orang informan 8 orang informan mengetahui prinsip bagi hasil 

yang diterapkan di bank syariah sedangkan 2 orang informan tidak 

mengetahui prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah.  

g. Dari 10 orang informan ada 3 orang informan yang menyatakan berminat 

menggunakan produk pembiayaan yang ada di bank syariah dan 7 orang 

informan lainnya belum berminat menggunakan produk pembiayaan 

yang ada di bank syariah. 

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa tingkat minat nelayan di 

Desa Takisung dalam menggunakna produk pembiayaan perbankan syariah 
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dari 10 orang informan yang diantaranya 3 orang informan menyatakan 

berminat menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah dan 7 orang 

informan lainnya tidak berminat menggunakan produk pembiayaan yang ada di 

bank syariah. Sehingga jika dihiutng secara persentase secara keseluruhan 30% 

menyatakan minat menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah dan 

70% menyatakan tidak berminat menggunakan produk pembiayaan yang ada di 

bank syariah. 

Dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa kriteria minat seseorang 

dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu rendah, sedang, tinggi yaitu 

sebagai berikut: 

Kriteria persentase minat: 

1. Rendah: 0-33% 

2. Sedang : 34-66% 

3. Tinggi : 67-100% 

Tabel VI Kriteria Minat menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah 

No Nama 
Minat menggunakan 

produk pembiayaan 

perbankan syariah 

Tidak berminat 

menggunakan produk 

pembiayaan perbankan 

syariah 

1 Hairudin 
  

2 Mahruni  
 

3 Sahrun 
 

 

4 Muhammad  
 

5 Manwar 
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6 Asmari  
 

7 Rusdani  
 

8 Roni  
 

9 Syarifudin  
 

10 Samsul  
 

Jumlah 3 7 

Persentase (100%) 30% 
70% 

Dilihat dari semua data diatas dapat peneliti simpulkan bahwa minat 

nelayan di Desa Takisung dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan 

syariah dari 10 orang informan menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang yang 

berminat menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah yaitu, Hairudin, 

Sahrun dan Manwar dengan persentase 30% dapat dikategorikan masuk 

kedalam golongan minat rendah, sedangkan 7 orang informan lainnya yaitu 

Mahruni, Muhammad, Asmari, Rusdani, Roni, Syarifudin dan Samsul dengan 

persentase 70% tidak berminat menggunakan produk pembiayaan perbankan 

syariah. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nelayan Desa Takisung dalam 

menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat seseorang, dimana minat 

ialah proses ketertarikan yang dapat dirasakan oleh setiap orang terhadap suatu 

produk kemudian ada keinginan untuk mencoba, menggunakan bahkan ingin 

memiliki produk tersebut. Untuk mengetahui minat sesorang, maka dapat kita 

lihat dari beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya minat seseorang. 
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Hasil dari data-data yang telah disajikan dapat dianalisis sesuai dengan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nelayan Di Desa Takisung dalam menggunakan produk 

pembiayaan perbankan syariah, sebagai berikut: 

a. Faktor dari dalam diri sendiri 

Dorongan dari dalam diri sendiri, seperti dorongan untuk makan dan 

minum, dorongan ingin tahu. Dorongan ingin makan akan membangkitkan 

minat kita untuk bekerja dan mencari penghasilan dan minat untuk 

memperoduksi makanan misalnya. Dorongan rasa ingin tahu akan 

membangkitkan minat kita untuk membaca, menuntut ilmu, belajar serta 

melakukan penelitian-penelitian lain. Ada informan yang memutuskan 

pilihannya berdasarkan keinginan diri sendiri untuk menggunakan produk 

pembiayaan perbankan syariah dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

3 orang informan yaitu  Hairudin, Sahrun dan Manwar yang berminat 

menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan keinginan 

sendiri dikarenakan adanya penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh bank 

syariah. 

b. Faktor Motif Sosial 

Dapat menjadi sebuah faktor yang membangkitkan minat seseorang 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Faktor dimana seseorang 

menganggap bahwa orang lain meyakinkannya bahwa dia harus melakukan 

sutau aktivitas tertentu untuk mendapatkan persetujuan, pengakuan dan 

perhatian dari orang lain. Misalnya, minat kita atas pakaian yang mewah 
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atau bermerek yang muncul karena ingin mendapat persetujuan dan 

perhatian orang lain. Informan yang memutuskan pilihannya berdasarkan 

motif sosial dalam memilih untuk menggunakan produk pembiayaan 

perbankan syariah dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 orang 

informan yaitu Hairudin, Sahrun dan Manwar adalah informan yang 

diinstruksikan oleh orang terdekatnya dikarenakan bank syariah menurutnya 

itu bank yang tidak menerapkan riba. 

c. Faktor Emosional 

Faktor yang sangat berhubungan erat dengan emosi. Informan yang 

memutuskan pilihannya berdasarkan motif emosional yakni perasaan 

ketidaknyamanan dalam bertransaksi dengan bank yang menerapkan bunga 

dan lebih berdasarkan pada perasaan religinya dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 3 orang informan yaitu Hairudin, Sahrun dan 

Manwar sedangkan 7 orang informan lainnya yaitu Mahruni, Muhammad, 

Asmari, Rusdani, Roni, Syarifudin dan Samsul merasa bahwa tidak minat 

bertransaksi dan menggunakan produk pembiayaan bank syariah karena 

jarak rumah yang lebih dekat dengan bank konvensional dan fasilitas yang 

diberikan lebih lengkap serta akses yang banyak. 


