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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan keputusan 
pengusaha mikro dan kecil sektor kuliner dalam memilih pembiayaan murabahah 
melalui BMT Amanah Ummah. Adapun subjek penelitian ini adalah pengusaha 
mikro dan kecil pada BMT Amanah Ummah. Sampel penelitian ini berjumlah 100 
pengusaha mikro dan kecil sektor kuliner anggota BMT Amanah Ummah yang 
diambil dengan menggunakan metode convenience sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah eksploratory factor analysis. Penelitian ini akan merumuskan 
20 indikator yang diperoleh dari preliminary test dan kemudian direduksi menjadi 
faktor atau variabel. Variabel yang akan diteliti adalah keputusan pengusaha mikro 
dan kecil sektor kuliner dalam memilih pembiayaan murabahah melalui BMT 
Amanah Ummah. Tahapan metode penelitian adalah preliminary test, studi 
kepustakaan, serta main test yang dilakukan terhadap 100 pengusaha mikro dan 
kecil sektor kuliner anggota BMT Amanah Ummah Surabaya. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi keputusan 
pengusaha mikro dan kecil sektor kuliner dalam memilih pembiayaan murabahah 
melalui BMT Amanah Ummah Surabaya. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor 
kemudahan layanan, faktor kompensasi, faktor kepercayaan, faktor citra BMT dan 
faktor profesionalitas. Pembiayaan juga berdampak terhadap pengusaha mikro dan 
kecil, baik dari sisi madiyah welfare maupun spiritual welfare. Dampak 
pembiayaan dari sisi madiyah welfare bisa ditunjukkan dengan adanya peningkatan 
pendapatan usaha. Ditinjau dari sisi spiritual welfare, pembiayaaan dari BMT 
Amanah Ummah telah membantu peningkatan ibadah pengusaha mikro dan kecil. 
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