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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan memiliki peranan penting sebagai penggerak roda 

perekonomian suatu negara, seiring dengan berkembanganya Ekonomi Islam 

menyebabkan kebutuhan akan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip 

syariah semakin bertambah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga 

keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam berdasarkan Al-Qur‟an 

dan Hadist Rasulullah SAW.  

Lembaga keuangan Islam terdiri dari perbankan (yang terdiri dari bank 

umum syariah dan bank perkreditan syariah), dan lembaga-lembaga keuangan 

non-bank yang salah satunya bersifat mikro (Sudarsono, 2008:8). Dalam 

prakteknya, Allah mengutuk praktek riba yang membebankan denda kepada 

kepada debitur karena tidak membayar pinjaman ketika jatuh tempo (Vogel, 

2007:93). Sehingga lembaga keuangan islam harus terbebas dari adanya praktek 

riba. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 279: 

                     

               

fa-in lam taf'aluu fa/dzanuu biharbin mina allaahi warasuulihi wa-in tubtum 
falakum ruuusu amwaalikum laa tazhlimuuna walaa tuzhlamuuna 
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Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Qur‟an, Departemen Agama, 2001: 
100) 

 
Selain itu, pelarangan praktek riba disebabkan karena adanya 

ketidakadilan sosioekonomi, dimana para pemberi pinjaman yang tidak terlibat 

dengan  risiko dan merupakan salah satu bentuk eksploitasi (Chapra, 2000: 27-

28). Dalam Al- Qur‟an surah An-Nisa ayat 161 menjelaskan bahwa orang yang 

mengambil riba di samakan dengan memakan harta saudaranya dengan tidak 

benar. 

                       

           

wa-akhdzihimu alrribaa waqad nuhuu 'anhu wa-aklihim amwaala alnnaasi 
bialbaathili wa-a'tadnaalilkaafiriina minhum 'adzaaban aliimaan 

Artinya :  dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka 
telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang 
dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir 
di antara mereka itu siksa yang pedih. (Al-Qur‟an, Departemen Agama, 2001: 
219) 

Salah satu dari lembaga keuangan non-bank adalah Baitul Maal wat-

Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi 

umat, dan memiliki fungsi sosial. Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua 

istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti :zakat, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH MEMILIH 
BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK

SYUKRON MAKMUN



3 
 

 

infaq dan shodaqoh.. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dana 

dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari BMT sebagai  lembaga pendukung  kegiatan ekonomi 

masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono , 2008:96). 

BMT juga memiliki konsep pinjaman kebajikan (qardhul hasan) yang 

diambil dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) atau dana sosial. Pada prinsipnya 

ZIS bertujuan untuk membagi kekayaan yang telah diberikan Allah Swt kepada 

umat manusia agar terjadi pemerataan dan keadilan (Hidayat, 2010:313). Dengan 

adanya model pinjaman ini, BMT berupaya mengorganisasi usaha saling tolong 

menolong antar warga masyarakat dalam masalah ekonomi.  

BMT membidik kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh akses 

pendanaan dari bank antara lain sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Sektor UMKM merupakan sektor yang strategis karena potensinya 

yang besar dalam menyegerakan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus 

menjadi sumber tumpuan pendapatan sebagian besar masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. Menurut data Departemen Koperasi (2011) 

dalam Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tahun 2010-2011, eksistensi 

dan peran UMKM pada tahun 2011 mencapai 55,21 juta unit usaha, dan 

merupakan 99,99 persen dari pelaku usaha nasional. Pada tahun 2011, peran 

UMKM  terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat 

sebesar Rp. 4.303,6 triliun atau 57,94 persen dari total Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB) nasional, mengalami kenaikan sebesar Rp. 837,2 triliun atau 24,15 

persen dibanding tahun 2010. Dari sektor penyerapan tenaga kerja, pada tahun 
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2011, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 101.722.458 orang atau 

97,24 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat 

sebesar 2,33 persen atau 2.320.683 orang dibandingkan tahun 2010. 

Dari data yang tercatat, BMT memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. 

Dari data Perhimpunan BMT di Indonesia dibawah naungan PINBUK (Pusat 

Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) dan Kementrian Koperasi, diperkirakan terdapat 

3.900 BMT yang telah beroperasi hingga akhir 2012. Dan diperkirakan 

pertumbuhannya mencapai 40-50% per tahun (www.tempo.co, 2012). 

Pertumbuhan BMT yang berkembang pesat ini dikarenakan BMT langsung 

menyentuh dasar kebutuhan masyarakat yang kuang mampu yang umumnya 

memiliki penghasilan rendah dan juga proses pada BMT yang lebih mudah 

dibandingkan dengan bank (Ascarya dan Sanrego, 2007). Dan pada dasarnya 

BMT bertujuan untuk menjangkau masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh 

bank. Baik dari segi pembiayaan  modal  kerja dan juga penghimpunan dana serta 

juga penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh. 

Secara formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan 

hukum  koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan 

syariah  yang  menganut  sistem  bagi hasil. Walaupun BMT dan Bank merupakan 

lembaga keuangan syariah, serta memiliki sistem dan mekanisme kerja yang 

relatif sama, pada tataran hukum, BMT belum bisa disejajarkan dengan bank 

syariah. Perbankan syariah telah memperoleh landasan hukum berdasarkan 

Undang Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 
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1998. Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari‟ah telah memiliki 

pondasi hukum yang kuat.  

BMT mengambil bentuk badan usaha Koperasi. Koperasi sendiri 

merupakan  bentuk  badan  usaha yang  relatif  lebih  dekat untuk BMT. Pasal 44 

ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun 

dana dan  menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk 

anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan atau anggotanya. 

Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah lembaga KJSK (Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi. 

BMT Mandiri Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 

yang telah didirikan sejak tahun 2004 di Gresik, Jawa Timur.  Sejak didirikan 

hingga saat ini, BMT tersebut mengalami perkembangan positif dilihat dari 

berbagai aspek. Berikut data yang menunjukkan perkembangan aset BMT: 

Tabel 1.1 
Jumlah Aset Keseluruhan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

Tahun 2012-Juli 2014 

Aktiva 2012 2013 Juli-2014 
Aktiva Lancar Rp 20.304.162.620 Rp 33.213.891.208 Rp39.465.217.592 
Aktiva Tetap dan Inventaris Rp 450.642.567 Rp 806.963.772 Rp 903.499.990 
Tanah dan Gedung Rp 167.483.500 Rp 197.155.380 Rp 194.308.735 
Rupa-Rupa Aktiva Rp 1.307.948.059 Rp  1.710.815.809 Rp 2.038.725.629 
Total Aktiva Rp 22.230.236.746 Rp 35.928.826.169 Rp42.601.751.946 

Sumber: Neraca BMT Mandiri Sejahtera per 31 Juli 2014, 2013, 2012, diolah. 

Dari Tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa aset dan pembiayaan BMT 

Mandiri Sejahtera mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 aset 

aset meningkat sebesar 61,2%, selanjutnya pada tahun 2014 aset meningkat 
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sebesar 44,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa aset BMT Mandiri Sejahtera 

mengalami kenaikan yang tinggi. 

Tabel 1.2 
Jumlah Anggota BMT Mandiri Sejahtera 

Selama Lima Tahun Terakhir 
 

Tahun Jumlah Anggota dan 
Calon Anggota 

Kenaikan 
(%) 

2010 2.664 0 

2011 5.198 95.1 

2012 6.887 32.5 

2013 13.248 92.4 

2014 20.204 52.5 

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus 
dan pengelola BMT Mandiri Sejahtera 
Tahun 2014. 

 
Pada Tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa anggota BMT Mandiri 

Sejahtera mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 meningkat 

sebesar 95,1% menjadi 5.198 anggota. Kemudian pada tahun 2012  meningkat 

sebesar 32,5% menjadi 6.887 anggota. Lalu pada tahun 2013 meningkat sebesar 

92,4% menjadi 13.248 anggota.  Selanjutnya pada 2014 meningkat sebesar 52,5% 

menjadi 20.204 anggota. 

Peningkatan jumlah aset yang berbanding lurus dengan peningkatan 

jumlah anggota disini menarik diteliti, bagaimana BMT Mandiri Sejahtera 

mengoptimalkan pengelolaan manajemen pemasaran sehingga manarik minat 

banyak orang. Agar suatu lembaga keuangan dapat menguasai pasar dibanding 
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dengan lembaga keuangan lain, maka lembaga keuangan di sini harus mempunyai 

teknik pemasaran yang baik sehingga mampu mendapatkan banyak nasabah. 

Muflih (2006:93) menjelaskan bahwa karakteristik perilaku konsumen 

muslim dan non muslim berbeda. Konsep ekonomi konvensional berupa konsep 

utility  dimana  konsepnya  hanya demi kepuasan dalam konsumsi barang dan 

jasa,  tidak ada batasan di dalamnya karena memiliki karakteristik kebebasan 

lahir. Dengan demikina konsep utility membentuk persepsi kepuasan materialistis, 

mempengaruhi persepsi keinginan konsumen, dan mencerminkan peranan self-

interest konsumen yang lebih menonjolkan ego individu. Perilaku konsumen 

muslim dengan perilaku konsumen non-muslim berbeda. Perilaku konsumen 

muslim didasari oleh keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT serta mengharap 

ridhoNya. Perilaku konsumen muslim berdasarkan pada konsep maslahah dimana 

yang pertama konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan 

prioritas, yang kedua adalah motivasi aktualisasi diri konsumen dan peranan 

manusia berdasarkan rasio yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip syariah. islam 

juga mengatur hal dalam berkonsumsi seperti larangan memakan makanan haram 

dan tidak berlebihan (Muflih, 2006:93-96) 

Batasan Konsumsi dalam  Islam tercantum dalam surat al-A‟raf ayat 31 

dan surat al-Baqarah ayat 173, yang berbunyi, 
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Yaa banii aadama khudzu ziintakum „inda kuli masjidin wakulu waisyrabuu 
walaa tusrifuu inahulaa yuhibbu almusrifina 

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 
mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Al-
Qur‟an, Departemen Agama RI, 2011:154) 

                        

                           

Innama Harrama „alaykum „l-lmaytata wad-dama walaHma „l-lkinziri wama 
uhilla bihi ligayrri‟l-allahi famani‟idturra gayra baginwala adin fala isma alayhi 
inna‟allaha gafuru r-rahimun 

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 
Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang 
Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada 
dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-
Qur‟an, Departemen Agama RI, 2011:26) 

Kedua ayat di atas membuktikan bahwa Islam mengatur perilaku umatnya 

dengan sebaik-baiknya dengan memberi batas-batas yang harus dipenuhi. Tujuan 

dari pembatasan konsumsi kepada manusia tidak lain adalah agar menjaga 

perilaku manusia dari sifat-sifat buruk yang timbul. Namun batas-batas tersebut 

tidak hanya berlaku dalam mengkonsumsi barang fisik saja, namun barang non 

fisik yaitu dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa juga perlu diperhatikan 

dan tidak boleh melanggar syariat Islam (Dartistiana, 2013:7). 

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan pilihan. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen antara 

lain faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi. Faktor  kebudayaan 

dipengaruhi oleh kelas budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor sosial 
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dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Faktor pribadi 

dipengaruhi oleh usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya 

hidup, serta kepribadian konsep diri. Sedangkan faktor psikologi dipengaruhi oleh 

motivasi, persepsi pembelajaran, keyakinan dan sikap (Kotler dkk, 2002:191). 

Lima tahap proses keputusan konsumen menurut Kotler dkk (2002:211), 

yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

membeli, dan perilaku pembelian. Proses keputusan konsumen dimulai ketika 

konsumen mengenali masalah atau kebutuhan. Konsumen yang sudah mengenali 

masalah atau kebutuhan mungkin akan atau tidak akan mencari informasi lebih 

jauh, nilai yang diberikan oleh tambahan informasi, dan kepuasan yang diperoleh 

oleh pancarian itu. Ketika konsumen telah mendapat informasi, terjadi beberapa 

proses evaluasi. Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek 

dalam suatu perangkat pilihan dan menciptakan kehendak untuk membeli. Setelah 

pembelian, konsumen akan merasa puas atau tidak puas, dan akan masuk ke tahap 

tindakan setelah pembelian yang sangat berarti bagi pemasar.  

Kualitas jasa juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

seperti terminologi yang dikembangkaan oleh Gronroos (dalam Dedeke, 

2003:276),  jasa mengatakan bahwa perusahaan jasa dibentuk berdasarkan inti 

layanan jasa mereka (core service), fasilitas layanan (facilitating service), dan 

layanan pendukung (supporting service). Sehingga masalah kualitas layanan 

mulai memiliki pengaruh pada keputusan pembelian, kepuasan, loyalitas, 

acquisition, dan retensi pelanggan. Dalam ilmu ekonomi Islam, Othman dan 

Owen (2001) memperkenalkan enam dimensi untuk mengukur kualitas jasa dalam 
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Islam. Keenam dimensi tersebut adalah compliance, assurance, responsiveness, 

tangiable, empathy, dan reliability. Dimensi compliance berkaitan dengan 

kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang berlandaskan al-Qur‟an dan al-

Hadist, assurance berkaitan dengan jaminan kualitas jasa yang akan diterima 

konsumen, responsiveness berkaitan dengan daya tanggap karyawan, tangiable 

berkaitan dengan kemampuan fisik pelaku perusahaan, emphathy berkaitan 

dengan perhatiaan kepada konsumen, dan reliability berkaitan dengan keandalan 

karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

konsumen memilih BMT Mandiri Sejahtera dibanding memilih BMT lain. Alasan 

pemilihan BMT Mandiri Sejahtera sebagai objek penelitian adalah karena BMT 

tersebut memiliki jumlah nasabah yang besar yaitu 20.204 nasabah. Selain itu 

BMT ini berlokasi di pelosok Gresik, menarik mengetahui BMT yang berada jauh 

dari kota dapat memiliki nasbah yang besar.  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH MEMILIH BMT MANDIRI 

SEJAHTERA”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

pertanyaan yang diajukanacuan dalam penelitian ini adalah : Apakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi nasabah memilih BMT Mandiri Sejahtera? 

1.3 Tujuan Penelitian  
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

keputusan nasabah memilih BMT Mandiri Sejahtera. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih dalam 

tentangs BMT dan faktor faktor keberhasilan pemasaran yang dikelola 

oleh BMT. 

b. Bagi Pengelola BMT  

Dengan adanya penelitian ini, pengelola BMT bisa mengetahui strategi 

pemasaran yang dapat diambil untuk mengevaluasi dan mengembangkan 

BMT sehingga nantinya dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar 

pada umat. 

c. Bagi Akademisi 

Penlitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran baru untuk lebih 

mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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BAB 1   : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pembuka yang berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2   : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang 

melandasi fenomena yang diteliti dalam penelitian ini, 

kerangka berfikir dan proposisi. 

BAB 3   : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian dan ruang lingkup penelitian. 

Dalam bab ini juga diuraikan tentang jenis serta sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini dan juga 

menguraikan teknik pengumpulan data, validasi data, unit 

analisis dan pertanyaan protokol serta teknik analisis yang 

digunakan. 

BAB 4   : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan bagaimana gambaran umum subyek 

dan obyek penelitian serta menguraikan hasil analisis 

penelitian serta interpretasi terhadap hasil penelitian. 

BAB 5   : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran  
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dari hasil penelitian, yaitu berupa jawaban dari rumusan 

masalah yang telah diajukan, serta hasil dari pembahasan 

pada bab empat. 
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