
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang bergerak di 

bidang jasa keuangan, yang berkaitan dengan sistem simpan pinjam dan 

melayani masyarakat dalam kegiatan ekonominya. Peran lembaga keuangan 

tersebut  adalah sebagai mediasi antar pihak yang memiliki dana dengan 

yang memerlukan dana. Lembaga keungan yang berhubungan dengan 

penyimpanan dan penyaluran dana adalah salah satunya bank syariah.1  

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usah berdasarkan 

prinsip syariah. Menurut Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Pasal 1, Perbankan Syariah  adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perbankan berdasrkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.2  

Dalam sistem operasional, bank syariah menjalankan usaha yang 

menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam produk pendanaan, pembiyaan

 
1 Diambil dari Edukasi Keuangan, “Konsep dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syraiah”, dikitip 

pada 25 Mei 2020, jam 15:20, (http:// www.mag.co.id/ lembaga-keuangan-syariah/, diakses pada 

18 Desember 2014) 
2 UU RI No. 21  tentang Perbankan Syariah Pasal 1  
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maupun dalam produk lainnya. 3 Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas 

yang sangat penting dalam suatu manajemen perbankan syariah untuk 

memperoleh pendapatan. Pembiayaan merupakan pendanaan atau 

penyediaan uang atas pengajuan dari nasabah kepada bank, berdasarkan 

persetujuan dan kesepakatan antara dua belah pihak yang harus kembalikan 

dengan cara diangsur dan jangka waktu tertentu dengan imbal bagi hasil 

yang telah disepakati.  

Produk pembiyaan yang paling diminati nasabah adalah produk 

murabahah, karena praktis dan low risk. bank syariah di Indonesia 

cenderung lebih menyukai pembiayaan dengan nilai risiko yang relatif lebih 

rendah dan pengembalian uang telah ditentukan dan diperhitungkan sejak 

awal itu akan memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang 

didapatkan. Berikut grafik penyaluran pembiyaan:  

 

 

 

 

 

 
3 Okta Rizki, “Presepsi Nasabah dan Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Griya 

pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung”, ( Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2017), h. 4.  
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Gambar 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah  

per Desember 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber: statistik perbankan syariah 

Dari data statistik perbankan syariah yang disajikan dalam grafik 

diatas terlihat bahwa nasabah mayoritas menggunakan pembiayaan 

murabahah dibanding pembiayaan yang lainnya. Dan setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, mesikupun musyarakah mengalami peningkatan 

tiap tahun tetapi jumlah nasabah lebih tinggi yang melakukan pembiayaan 

murabahah dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah. 

Dalam kegiatan usaha Bank Pembiyaan Rakyat syariah 

menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah 

satu adalah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto. PT BPRS 

Lantabur Tebuireng merupakan suatu lembaga keuangan perbankan yang 

pertama kali menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya di 
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wilayah jombang. Yang didirikan oleh keluarga besar Pondok Pesantren 

Madrasah Quran. BPRS Lantabur Tebuireng memfalisitasi kebutuhan 

masyarakat atas kegiatan perekonomian yang menggunakan prinsip syariah. 

Sehingga dapat meninggkatkan perekonomian umat terutama di daerah 

Jombang. Dan sekarang BPRS Lantabur Tebuirng sudah memiliki kantor 

cabang yang salah satunya cabang Mojokerto.   

Produk-produk layanan yang ada di BPRS Lantabur yaitu tabungan 

deposito dan pembiayaan, untuk produk tabungannya ada tabungan 

mudharabah, tabungan pelajar, tabungan haji dan umroh, tabungan qurban. 

Sedangkan pembiayaannya ada pembiayaan mudharabah, musyarakah, 

qard, multijasa dan murabahah.   

Banyaknya lembaga keuangan di kota Mojokerto akan memicu 

persaingan yang menawarkan pembiayaan dengan imbal bagi hasil yang 

beragam. Sering dengan perkembangan perekonomian masyarakat di 

Mojokerto BPRS Lantabur Tebuireng saat ini sedang berada ditahap 

perkembangan. Hal tersebut mendorong untuk meningkatkan strategi 

pemasaran agar menjaga kepercayaan nasabah terhadap BPRS Lantabur 

Tebuireng. Dan berdirinya BPRS Lantabur Tebuireng diharapakan dapat 

meningkat perekonomian masyarakat menegah kebawah di Mojokerto. 

Berikit jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan:  
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Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng 

Cabang Mojokerto Per Desember 2017-2019 

Tahun Jumlah Nasabah 

2017 574  

2018 471 

2019 442 

Sumber: BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto 

Dari data diatas jumlah nasabah pada tiga tahun terakhir yang 

melakukan pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto 

mengalami penurunan. Meskipun pembiayaannya mengalami penurunan, 

tetepi itu tidak menurunkan pangsa pasar BPRS Lantabur Tebuireng pada 

masyarakat Mojokerto, dan dana penghimpunan yang masuk mengalami 

peningkatan.  Dari semua pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng cabang 

Mojokerto yang menggunakan prinsip syariah dan paling diminati salah 

satunya yaitu akad murabahah. Pembiayaan murabahah  merupakan akad 

jual beli barang dengan harga pokok barang ditambah dengan margin 

keuntungan yang telah disepakati.  

Banyak masyarakat yang beragama islam masih menggunakan bank 

konvensional karena ketidaktahuan masyarakat cara bermuamalah yang 

baik dan benar dalam agama islam dan tidak sedikit masyarakat yang belum 

memahami sistem perbankan syariah, hal tersebut disebabkan pemahaman 

yang rendah salah satunya diakibatkan kurangnya sosialisai kepada 
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masyarakat tentang perbankan syariah.4 Dengan demikian pentingnya 

pemahaman pengetahuan konsumen terhadap bank syariah, karena akan 

mengakibatkan kecil kemungkinan untuk melakukan pembiayaan terhadap 

suatu produk jika tidak memiliki informasi dan pemahaman yang luas. 

Menurut Engel pengetahuan konsumen dibagi menjadi tiga aspek, yaitu 

pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian. 

Yang meliputi pengetahuan mengenai merek produk, kapan produk tersebut 

didapatkan, dan bagaimana produk tersebut digunakan dan dimanfaatkan.5 

Berdasarkan penelitian wahyu, pentingnya  memahami pengetahuan 

konsumen terhadap bank, karena pemahaman mengenai macam merek 

produk, manfaat dan nilai kepuasan produk semua informasi yang dimiliki 

konsumen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen.6 Dari uraian tersebut, pada dasarnya masyarakat memerlukan 

adanya informasi dan pengetahuan yang tidak hanya memahami bank dan 

sistem bagi hasil saja tetapi harus mengetahui produk, mekanisme 

produknya,  dan istilah-istilah yang digunakan dalam bank syariah, karena 

semakain banyak pemahaman yang didapatkan semakin besar juga 

kemungkinan untuk melakukan pembiyaan. Maka tugas bank syariah tidak 

 
4 Wahyudi Akmal, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada BPRS Surya cabang Kudus”, (Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus, 2017), h.5.  
5 Ummu sholihah, “Pengaruh Pengetahuan Nasabah, kualitas Pelayanan dan Margin Keuntungan 

Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah”, (Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, 2016), h. 24-25.  
6 Wahyudi Akmal, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada BPRS Surya cabang Kudus”, (Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus, 2017), h.5-6.  
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hanya memperluas promosi melalui media saja tetapi melakukan sosialisasi 

lagi yang lebih efektif sehingga pengetahuan masyarakat terhadap bank 

tidak hanya sebatas bank dengan sistem bagi hasil. 

Dalam memilihan produk bank syariah beberapa orang disebabkan 

oleh kepercayaan seperti agama yang dipercayainya. Mengaplikasikan 

tidakan religi pada kondisi masyarakat merupakan tidakan yang dapat 

mempengarui perilaku seseorang dalam kehidupan dan dipraktikkan pada 

kegiatan sehari-hari, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. 

Agama merupakan kunci budaya sebuah lingkungan yang sangat 

mempengaruhi perilaku konsumen dan pada akrinya dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan.7 Dan hal tersebut berkaitan dengan pemahaman 

kegamaan seseorang terhadap sistem yang ada di bank syariah.  

Pemahaman keagamaan seseorang terhadap sistem yang ada di bank 

syariah ialah pengetahuan yang diketahui seseorang tentang cara 

bermuamalah yang terdapat dalam agama yang diterapkan pada bank 

syariah, yang menggunakan prinsip berdasarkan hukum islam, seperti 

barang dan jasa yang dipakai harus jelas kehalalannya dan sistem bagi hasi 

tanpa riba.  

 Menurut faddly dalam penelitiannya, religiusitas itu erat kaitannya 

dengan keyakinan terhadap nilai-nilai keislaman dan selalu diidentikan 

dengan keberagamaan, dan dalam kehidupan seseorang religiusitas menjadi 

 
7 Wahyudi Akmal, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada BPRS Surya cabang Kudus”, (Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus, 2017), h. 6. 
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nilai yang akan tampak dan terukur dalam aktivitas yang dilakukan setiap 

individu. Tingkat religiusitas pada masyarakat di Indonesia khususnya yang 

beragama jelas berbeda-beda. Dalam masyarakat islam ada beberapa 

kelompok dan individu religius yang cendurung akan memilih bank syariah 

yang sudah  dapat dipastikan, hal tersebut didukung dengan adanya motivasi 

yang bersifat keyakinan. Dimana keyakinan atau kepercayaan akan menjadi 

faktor dan dampaknya lebih besar dibanding dengan hal yang bersifat materi 

atau keduniawian.8 Dari uraian tesebut, pada kenyataannya masyarakat 

tidak mamahami hukum atau prinsip yang ada di bank syraiah dan tidak 

melihat halal atau tidaknya dalam melakukan transaksi. Dan masyarakat 

masih menganggap bahwa bank syariah tidak ada bedanya denan bank 

konvensional.   

Disisi lain masyarakat awam masih membandingkan bunga dan 

margin keuntungan pada bank syariah, nasabah juga menilai margin 

keuntungan yang ditetapkan oleh bank lebih besar daripada bunga yang 

ditetapkan di bank konvensional.9 Setiap bank syariah menawarkan 

pembiayaan murabahah dengan tingkat margin keuntungan yang berbeda-

beda, hal tersebut akan perpengaruh timbulnya berbagai alternatif untuk 

memilih bank bagi nasabah.10 

 
8 Fadlyka Himmah Syahputera Harahap, “Analisis Pengaruh Religius dan Pendapatan Usaha 

Nasabah serta Margin Bank Terhadap Keputuasan Nasabah Mengambilan Pembiayaan Bank 

Syariah”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), h. 6. 
9 Ibid, h.9 
10 Ummu sholihah, “Pengaruh Pengetahuan Nasabah, kualitas Pelayanan dan Margin Keuntungan 

Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah”, (Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, 2016), h. 2-3 
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Margin merupakan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli 

yang disepakati dan diperoleh pihak penjual dan pembeli. Margin diperoleh 

dari keuntungan dari akad murabahah dalam bentuk presentase yang 

ditetepkan oleh bank. Berdasarkan penelitian Erlina, penentuan nilai margin 

yang rendah dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, 

kecepatan bank dalam melayani pengambilan pembiyaan, dan syarat-syarat 

tidak sulit, serta cepat mengakses pengajuan pembiayaan maka nasabah 

akan termotivasi untuk memlilih untuk melakukan pembiayaan.11 Dari 

uraian tersebut semakin rendah nilai margin, dan penentuannya sesuai 

kesepakatan, serta memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan, 

maka semakin cepat nasabah mengambil keputusan untuk melakukan 

pembiayaan.  

Dari penjelasan diatas menjadi faktor dan erat kaitanya dengan 

keputusan untuk menggunakan jasa layanan bank syariah khususnya 

pembiayaan murabahah. Keputusan merupakan sesuatu hal yang 

diputusakn konsumen untuk memilih dari beberapa pilihan atas tindakan 

pembelian barang atau jasa. Dan keputusan nasabah mengambil 

pembiayaan adalah sesuatu hal yang diputusakan untuk memilih dan 

menggunakan jasa layanan bank syariah, setelah melalui beberapa proses 

 
11 Erlina Agustin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas dan Margin Keuntungan Terhadap 

Keputusan Anggota Memilih Pembiyaan Murabahah di Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah Soyo Mulyo Watulimo Trenggalek”, (Institut Agama Islam Negri Tulungagung,2018), 

h.10. 
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pengenalan masalah, pencarian informasi dan mengevaluasi bank mana 

yang akan dijadikan mitra dalam melakukan pembiyaan.12 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pengetahaun Nasabah, Religiusitas dan Margin Keuntungan Terhadap 

Keputusan Pengambilan pembiayaan Murabahah pada BPRS 

Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

dari penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pengetahuan nasabah, religiusitas dan margin keuntungan 

secara parsial mempunyai pengaruh terhadap keputusan pengambilan 

pembiayaan murabahah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang 

Mojokerto? 

2. Apakah pengetahuan nasabah, religiusitas dan margin keuntungan 

secara simultan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pengambilan 

pembiayaan murabahah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang 

Mojokerto? 

 
12 Fadlyka Himmah Syahputera Harahap, “Analisis Pengaruh Religius dan Pendapatan Usaha 

Nasabah serta Margin Bank Terhadap Keputuasan Nasabah Mengambilan Pembiayaan Bank 

Syariah”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), h. 9. 
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C. Tujuan Penelitian  

Dari permasalahan diatas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh pengetahuan nasabah, 

religiusitas dan margin keuntungan terhadap keputusan pengambilan 

pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto.   

2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pengetahuan nasabah, 

religiusitas dan margin keuntungan  terhadap keputusan pengambilan 

pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto? 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoris hasil Penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitiannya 

segabai referensi dan pengetahuan yang berhubungan dengan 

keputusan pengambilan pembiayaan murabahah.  

2. Praktis 

Secara praktis  hasil penelitian ini di harapkan memeiliki 

maanfaat bagi: 

a. Peusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

dan bahan masukan bagi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang 

Mojokerto. 
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b. Akademis, bermanfaat untuk bahan atau referensi bagi mahasiswa 

atau peneliti untuk melakukan penelitian yang berbubungan 

dengan pengetahuan nasabah, religiusitas, dan mergin keuntungan 

dalam keputusan pengambilan pembiayaan murabahah. 

c. Penulis, memberikan wawasan, pengalaman, dan mengembangan 

literatur penelian mengenai Pengetahuan nasabah, religiusitas dan 

margin keuntuangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan 

murabahah pada bank syaiah. 

 


