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ABSTRAK

Sejak tahun 1992, mulai beroperasi apa yang dimaksud dengan dual 
banking system  di Indonesia. Perbankan konvensional yang menerapkan bunga 
berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang mendasarkan kepada 
sistem Syariah. Kebijakan seperti ini merupakan opsi yang nyata, karena saat ini 
ditengah masyarakat juga berfikir demikian, khususnya pengusaha UKM. 
Kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah ( pengusaha UKM ) yang sudah 
terbangun sejak lama tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan 
yang berbasiskan Syariah Islam. Pengetahuan tentang bank Syariah dirasa perlu 
untuk diketahui pengusaha UKM dan masyarakat lainya, karena pengetahuan 
tentang bank syariah dirasa penting dalam mempengaruhi mereka untuk menjadi
nasabah bank Syariah. Minimya kantor cabang bank Syariah juga mempengaruhi 
dalam pengambilan keputusan menjadi nasabah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi dan potensi pengusaha UKM 
menjadi nasabah perbankan Syariah. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan angket dan wawancara yang berhubungan dengan topik penelitian. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskripsi yang
disajikan dalam distribusi frekuensi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu 
gejala-gejala atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha UKM.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa:1) Preferensi pengusaha UKM 
di Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mendominasi dalam 
pengambilan keputusan mereka adalah; nama Islami yang digunakan bank 
Syariah, produk yang ditawarkan oleh bank Syariah sesuai dengan kebutuhan 
mereka, informasi bank Syariah yang tidak ketinggalan, bagi hasil yang diberikan 
bank syariah lebih rendah dibanding bank konvensional, serta lokasi bank syariah 
yang mudah dijangkau. 2) Potensi pengusaha UKM di Semarang sangat besar, 
dilihat dari faktor yang mendominasi mereka dalam mengambil keputusan 
menjadi nasabah bank Syariah di kota Semarang. Faktor agama atau nilai religius 
tidak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan. Perilaku menjadi 
nasabah atau menabung di bank Syariah seperti ini karena perintah agama, 
berinvestasi yang halal serta menghindari riba.

Kata Kunci: Preferensi, Pengusaha UKM, Nasabah Perbankan Syariah
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ABSTRACT

Since 1992, began operating what is a dual banking system in Indonesia. Applay 
conventional banking interest rates go hand in hand whit a base of Islamic 
banking to the system of Sharia. Policies such as this is a real option, because at
this time in the community also think so, especially Small and Medium 
Enterprenuer’s. Public confidence in the bank's Sharia (Small and Medium 
Enterprenuer’s) that have been built long ago of course not easy to be directed to 
the Islamic sharia-based banking. Knowledge of Islamic banks is necessary to 
note Small and Medium Enterprenuer’s and other communities, because 
knowledge of Islamic banks considered important in influencing them to become 
customers of Islamic banks. His lack of Islamic bank branches also influence the 
decision-making as a customer.
This study aims to determine the preferences of potential entrepreneurs and Small 
and Medium Enterprenuer’s to Islamic banking customers. Techniques of data 
collection using questionnaires and interviews related to the research topic. Data 
analysis techniques using statistical analysis techniques presented in the 
description of the frequency distribution that aims to describe the symptoms and
factors that affect Small and Medium Enterprenuer’s.
Based on the research results can be seen that: 1) Preferences Small and Medium 
Enterprenuer’s in Semarang is influenced by several factors. Dominating factor 
in their decision-making is; the name of Islamic Sharia bank is used, the products 
offered by Islamic banks according to their needs, the information that Islamic 
banks do not miss, the results given Islamic banks is lower than conventional 
banks, Islamic banks as well as location within easy reach. 2) he potential of 
Small and Medium Enterprenuer’s in Semarang is very large, judging from the 
dominating factor in their decision to Islamic bank customers in the city of 
Semarang. Religion or religious factors do not affect their value in decision 
making. Behavior of a customers' savings in banks or Shariah like this because of 
the religious orders, invest in a lawful and avoid usury.

Keywords: Preference, Small and Medium Enterpreneur’s, Customers of 
Islamic Bank



viii

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

“ kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Sutiar dan Ibukku 
Yatemi yang telah memberikan do’a dan dukunganya selama 

ini.”

‘’Kakak dan adikku tersayang, Mbk Ria dan Anis.M.’’
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MOTTO

‘’ Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 

Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik 

masa depan ‘’

( Mario Teguh )



Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

( khalifah Umar)



Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 

penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

(Q.S. Al-Baqarah: 153)
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zaman nanti.
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banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu lahirnya karya 
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kebaikan dan bantuan pihak-pihak tersebut.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan pada:
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semoga Allah memberikan balasan ilmu yang telah beliau-beliau berikan 

kepadaku.
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memberikan dukungan dan do’a.
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sayang, do’a, dukungan, nasihat, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi 
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yang selama 4 tahun memberikan do’a serta ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis. 

10. Teman-teman Ek.Is angkatan 2008; Pipit, Yuli, Veby, Gadih, Intan, Telsy, 
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KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 Th. 1987
Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan 

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program 

penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya 

dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih 

baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung 

pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga 

bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena 

huruf Arab dipergunakan untuk menulisakan kitab agama Islam berikut 

penjelasanya (Al-Quran dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan 

huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Kerena ketiadaan pedoman yang baku, 

yang dapat yang dapat dipergunakan umat Islam di Indonesia yang merupakan 

mayoritas bangsa Indonesia, Transliterasi Arab-Latin yang terpakai pada 

masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang 

Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha pedoman yang diharapkan 

dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas 

beberapa makalah yang disajikan para ahli, yang kesemuanya memberikan 

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim 

yang bertugas merumusakan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas 

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi 

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari : H.Sawabi Ihsan MA, Ali 

Audah, Prof. Gazali Dunia, Prof. Dr. H. B. Jassin dan Drs. Sudarno M.Ed.
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Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, 

Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting 

dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya 

pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri 

Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara 

ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan 

karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan 

Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan 

menguasi huruf arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini 

pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan 

kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan 

instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlkan pedoman 

yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa 

selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. 

Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun 

perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh 

seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai 

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.
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Pengertian Transliterasi

Teransliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip 

sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padaanya dalam huruf Latin dicarikan 

padanannya dengan cara memberi tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem 

satu lambang”.

3. Pedoman transliterasi ini diperlukan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi 

Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

3. Maddah

4. Ta’marbutah

5. Syaddah

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qomariah)

7. Hamzah

8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara beruntun :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
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dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan

ب Ba b Be

ت Ta t te 

ث Sa s es (dengan titik diatas)

ج Jim j Je

ح Ha h ha (dengan titik dibawah)

خ Kha kh ka dan ha

د Dal d De

ذ Zal z zet (dengan titik diatas)

ر Ra r er 

ز Zai z zet 

س Sin s Es

ش Syin sy es dan ye

ص Sad s es (dengan titik dibawah)

ض Dad d de (dengan titik dibawah)

ط Ta t te (dengan titik dibawah)

ظ Za z zet (dengan titik dibawah)
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ع ‘ain ‘ koma terbalik (diatas)

غ Gain g Ge

ف Fa f Ef

ق Qaf q Ki

ك Kaf k Ka

ل Lam l El

م Mim m Em

ن Nun n En

و Wau w We

ه Ha h Ha

ء Hamzah ‘ Apostrof

ي Ya y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ـَ Fathah a A

ـِ Kasrah i I

ـُ Hammah u U
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2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama

ْي ـَ Fathah dan ya Ai A dan i

ْوـَ Fathah dan wau Au A dan u

Contoh :

-     َكَتَب kataba

َفَعَل - fa’ala

ًذِكَر - zukira

َیْذَھٌب - yazhabu

ٌسِئَل - su’ila

َكْیَف - kaifa

َھْوَل - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan 

Huruf

Nama Huruf dan Tanda Nama

.....ى......ا Fathah dan alif atau 

ya

a A dan garis diatas

......ى Kasrah dan ya i I dan garis diatas

......و Hammah dan Wau U U dan garis diatas

Contoh :

َقَاَل - qala

َرَمى - rama

ِقْیَل - qila
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َیُقْوُل - yaqul

4. Ta’marbutah

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua :

1. Ta’marbutah hidup

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’marbutah mati

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

َرْوَضُة اْلَا ْطَفاُل - Raudah al-atfal/ raudatul atfal

َاْلَمِدْیَنُة اْلُمَنوََّرٌة - Al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul-munawwarah

َطْلَحْة - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : 

َربَّنَا - rabbana

َنزََّل - nazzala

َاْلِبرِّ - Al-birr

َاْلَحّج - al-hajj

ُنعَِّم - nu’’ima
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6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , 

yaitu ڶ١ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranslite-rasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi-kan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda tangan.

Contoh :

َالرَُّجُل - ar-rajulu

َالسَّیَِّدُة - as-sayyidatu

َالشَّْمُس - asy-syamsu

َاْلَقَلُم - al-qalamu

َاْلَبِدْیُع - al-badi’u

َاْلَجَلاُل - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata,  is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif.

Contoh : 

َتْاُخُذْوَن - ta’khuzuna

ْوُءَالنَّ - an-nau’

َشْيٌء - syai’un
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ِانَّ - inna

ُاِمْرُت - umirtu

َاَكَل - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun hurf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya.

Contoh :

َوِانَّ اَهللا َلُھَو َخْیُر الرَّاِزِقْیَن wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ 

wa innallaha lahuwa khairurraziqin

َوَاْوُفْوا اْلَكْیَل َواْلِمْیَزاَن wa auf al-kaila wa-almizan/ 

wa auful-kaila wal-mizan

ِاْبَراِھْیُم الَخِلْیل ibrahim al-khalil/ ibrahimul-khalil

َسَاَھاِبْسِم اِهللا َمْجَراَحا َو ُمْر bismillahi majreha wa mursaha

َوِللِھ َعَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِاَلْیِھ َسِبْیًلا walillahi’alan-nasi hijju al-baiti 

manistata’ilaihisabila/ walillahi’alan-

nasi hijjul-baiti manistata’ ilaihi 

sabila.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

َوَماُمَحمٌَّد ِالَّا َرُسْوٌل wa ma Muhammadun illa rasl
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ِانَّ َاوََّل َبْیِت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذْي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا inna awwala baitin wudi’a linnasi  

lallazi bibakkata mubarakan

َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذْي ُاْنِزَل ِفْیِھ اْلُقْراُن syahru ramadhan al-lazi unzila fih al-

qur’anu/ syahru ramadhanal-lazi 

unzila fihil-qur’an

َوَلَقْد َرَاُه ِبْاُال ُفِق اْلُمِبْیِن wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin/

  walaqad ra’ahu bil-ufuqil-mubin

َاْلَحْمُد ِللِھ َربِّ ْالَعَلِمْیَن alhamdu lillahi rabbi al-alamin/ 

alhamdu lillahi rabbil-alamin

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikan dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan.

Contoh : 

َنْصٌر ِمَن اِهللا َو َفْتٌح َقِرْیٌب nasrun minallahi wa fathun qarib

ِللِھ اْلَا ْمُر َجِمْیًعا lillahi al-amru jami’an/ lillahil-amru jami’an

َواَهللا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْیٌم wallaha bikulli syai’in ‘alim.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transiterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan kualitas penduduk muslim tersebar didunia, 

institusi perbankan di Indonesia dituntut untuk dapat mengoperasionalkan sistem 

perbankan yang berbasis kepada syariah Islam. Meskipun agak terlambat setelah 

beberapa dekade diambang oleh ulama dan pemerintah tentang persoalan halal 

dan haramnya bunga dalam perbankan, tahun 1992 dikeluarkan UU No. 7 tahun 

1992 tentang perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Peraturan 

ini kemudian diperbaiki dengan UU No. 10 tahun 1998, lalu UU No. 23 tahun 

1999 dan yang terakhir  UU No. 21 tahun 2008 tantang Bank Indonesia. Sampai 

saat ini, perkembangan perbankan syariah sangat pesat baik dari segi jumlah 

usaha, kantor, penghimpunan, dan pembiayaan maupun ragam produknya.

Meskipun pertumbuhan jaringan kantor bank syariah di Indonesia relatif

cepat, namun konstribusi perbankan syariah terhadap perbankan Nasional masih 

relatif kecil, sampai September tahun 2011 total asset perbankan syariah 

mencapai 3,8 % dari total asset perbankan nasional. Berbagai langkah dilakukan 

oleh berbagai pihak untuk terus meningkatkan kualitas operasional perbankan 

syariah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa 

perbankan syariah ( Bank Indonesia ).

Sejak tahun 1992, mulai beroprasi apa yang dimaksud dengan dual 

banking system  di Indonesia. Perbankan konvensional yang menerapkan bunga 

berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang mendasarkan kepada 

sistem bagi hasil. Struktur kebijakan seperti ini merupakan opsi yang realistis, 

karena saat ini struktur berpikir di tengah masyarakat juga demikian khususnya 
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pengusaha yang mejalankan UKM. Struktur pengetahuan dan preferensi 

masyarakat ( pengusaha UKM ) yang sudah terbangun sejak lama tentu saja tidak 

mudah untuk diarahkan kepada hanya perbankan yang berasiskan syariah Islam. 

Dengan alasan itu, penelitian ini dirasakan penting untuk mengungkapkan 

bagaimana sikap pengusaha UKM  saat ini, serta bagaimana strateginya untuk 

diubah agar lebih menerima perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah 

belum dikenal lama, adalah hal yang menarik untuk dipelajari bagaimana 

karaktristik masyarkat yang selama ini telah mengadopsi perbankan syariah, 

apakah ini bersifat khas, dan apakah mereka paham akan perbankan syariah.

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, keberadaan lembaga keuangan 

khususnya perbankan di kota Semarang strategis khususnya untuk mendukung 

ketersedian modal baik yang bersifat modal investasi, modal kerja maupun 

modal konsumsi bagi pengusaha UKM. Rusaknya sistem perbankan sebagai 

akibat krisis ekonomi ternyata tidak sampai menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu indikasi adalah terus 

meningkatnya dana masyarakat pada perbankan baik yang berbentuk giro, 

tabungan, deposito maupun dana pihak ketiga.

Studi pendahuluan preferensi masyarakat tentang BPR di Jawa Timur   

menunjukan adanya keberagaman preferensi masyarakat terhadap bank syariah. 

Dari hasil  penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ada indikasi bahwa 

masyarakat belum mengetahui keberadaan perbankan syariah. Penelitian yang 

lebih mendalam dan lengkap masih sangat dibutuhkan untuk mengetahui 

preferensi masyarakat khususnya pengusaha UKM terhadap perbankan syariah. 

Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, 

Ibu kotanya adalah Ungaran. Sebagian besar ( 92% ) masyarakat yang ada di 

kabupaten Semarang memeluk agama Islam. Mata pencaharian masyarakat kota 

tersebut umunya adalah masih bekerja dibidang pertanian, hal ini sesuai dengan 

potensi wilayah kabupaten Semarang sebgai besar masih merupakan lahan 

pertanian. Sedangkan posisi kedua diduduki oleh para pekerja industry yang 
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diperkirakan dalam beberapa tahun akan mendominasi akan mengganti para 

pekerja dibidang pertanian.

Laju pertumbuhan kota semarang meningkat 5,72%. Perekonomian kota 

Semarang  yang paling besar disektor perdagangan yaitu sebesar 35,45%, urutan 

kedua sektor industri yaitu sebesar 31,69%. pengolahan. Banyaknya industri 

dibidang dikota Semarang ini akan menambah pula jumlah pengusaha UKM 

yang ada dikota Semarang. Pengusaha yang ada di kota Semarang terkelompok 

menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Jumlah 

pengusaha kecil tercatat sebanyak 3.295 orang, sedangkan pengusaha besar 

hanya sebanyak 166 orang. Jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 

Semarang dari jenis usaha besar yaitu sebesar 71%, penyerapan tenaga kerja 

usaha menengah hanya 2,7% sedangkan jenis usaha kecil menyerap tenega kerja 

sebesar 10,3%.1

Banyaknya pengusaha UKM yang ada di kabuapten Semarang tidaklah 

mempengaruhi bagi dunia perbankan syariah yang ada di kota tersebut, ini 

dikarenakan belum banyaknya cabang bank syariah yang ada, disamping itu juga 

pengusaha UKM belum mengetahui keberadaan dari bank syariah itu sendiri. 

Bedasarkan uraian yang singkat diatas, maka pada penulisan penelitian ini 

peneliti akan meneliti bagaimana preferensi pengusaha UKM dan bagaimana 

potensi pengusaha UKM untuk menjadi nasabah di bank syariah yang ada di 

kabupaten Semarang pada tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana preferensi pengusaha UKM terhadap Perbankan Syariah di 

Semarang tahun 2012?

2. Bagaimana potensi pengusaha UKM menjadi nasabah di Perbankan Syariah 

di wilayah penelitian ? 

                                                          
1 WWW. dinkop-umkm.jatengprov.go.id. Diakses tanggal 9 Maret 2012
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C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui preferensi pengusaha UKM terhadap Perbankan Syariah di 

Semarang tahun 2012

2. Mengetahui potensi pengusaha UKM untuk menjadi nasabah Perbankan 

Syariah di Semarang

D. Manfaat Penelitian

A. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi 

dan menjadikan masukan yang manfaat bagi peneliti selanjutnya.

B. Secara praktis, bagi perbankan syariah penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sarana publikasi kepada masyarakat dan juga mengevaluasi kegiatan 

yang telah dilakukan, bagi peneliti menambah pengetahuan tentang peran 

lembaga keuangan yaitu perbankan syariah.

C. Secara kebijakan perbankan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pengelola Perbankan Syariah serta 

lembaga yang terkait dalam rangka pengambilan kebijakan guna 

pengembangan Pebankan Syariah, sebagai upaya meningkatkan kinerja 

keuangan lembaganya, kususnya berkaitan dengan produk pembiayaan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap 6 Kabupaten 

Yaitu Kabupaten Sukoharjo,Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan 

Kabupaten Klaten tentang pola dan strategi pembiayaan bank umum dan BPR 

untuk pengembangan usaha kecil menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu2: 

1. Penyerapan pembiayaan oleh UMKM cukup tinggi (90,4%) dari kebutuhan 

biaya, selain bersumber dari pembiayaan perbankan, juga masih menyerap 

                                                          
2 Bank Indonesia, Pola-pola Strategi Pembiayaan (financing) Bank Umum dan BPR dalam 

rangka mendukung penembangan sektor usaha kecil dan menengah, Surakarta, 2000,  Tidak 
dipublikasikan
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pembiayaan dari sumber informal atau pihak ketiga yang lebih mudah 

persyaratanya dan prosedurnya.

2. Kemampuan pembayaran pembiayaan cukup tinggi , yaitu dengan 

membandingkan antara pendapatan dan jumlah kebutuhan pembiayaan 

diperoleh rasio 1.03, bararti UKM di 6 Kabupaten tersebut mampu 

membayar pembiayaan.

3. Proporsi pendapatan tertinggi diperoleh dari kegiatan UKM disektor Industri 

dan jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan 

beberapa Lembaga Penelitian Universitas yang ada di Pulau Jawa, menunjukan 

bahwa kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan 

merupakan factor dominan mempengaruhi preferensi masyarakat Jawa Timur 

untuk menggunakan jasa bank syariah.3 Sedangkan masyarakat Jawa Tengah

lebih dominasi oleh pertimbangan keagamaan dalam menggunakan jasa 

perbankan syariah.4

Selain itu skripsi dari Fajar Nur Cahya yang berjudul “Analis Dampak 

Penyaluran Pembiayaan Dari BMT Terhadap Pendapatan Pengusaha Industri Rumah

tangga di Kabupaten Klaten” menyatakan bahwa berdasarkan hasil survai lapangan 

ada kenaikan jumlah pendapatan pengusaha industri rumah tangga antara 

sebelum mengambil pembiayaan dengan sesudah mengambil pembiayaan. Hal 

ini dijelaskan dengan menggunakan penghitungan uji jenjang bertanda 

Wilcoxon. Dalam uji tersebut diperoleh hasil Z = 4.04 berarti lebih besar dari 

                                                          
3 Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonimi Islam 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya., Potensi, Preferensi, Perilaku Masayarakat terhadap 
Perbankan Syariah di Wilayah Jawa Timur, Bank Indonesia, Jakarta. 2000 

4 Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Pusat Penelitian Kajian Pembangnan 
Universitas Diponegoro (L.P. UNDIP, Potensi, Preferensi, Perilaku Masayarakat terhadap Perbankan 
Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank Indonesia, Jakarta, 2000
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pada Za/2 (1.960) maka Ho ditolak.Ini bararti ada perbedaan setelah memakai 

jasa dari BMT, yaitu terjadi peningkatan pendapatan.5

Penelitian lain dilakukan oleh Catur Budi Patriono yang berjudul :” 

Faktor-faktor yang yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam 

memanfaatkan fasilitas pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah di 

DIY”. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi mengenai factor-faktor 

yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memanfaatkan fasilitas 

pembiayaan pada BMT-BMT di DIY. Hasil penelitian tersebut yang secara kusus 

berkaitan dengan pembiayaan , dengan mengunakan analisis factor, didapat 

bahwa alasan nasabah BMT dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

kualitas pelayanan, dorongan individual, keunggulan produk, kenyaman 

berkontrak, kemudahan mendapatkan jasa dan promosi.6  

Selain skripsi-skripsi diatas ada pula Skripsi yang dilakukan oleh 

Suliswanto yang berjudul : “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Dalam 

Menggunakan Pembiayaan di BMT Bina Insanul Fikri Gedong Kuning 

Yogyakarta.” Skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi nasabah untuk mengunakan pembiayaan. Dalama penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah 

untuk menggunakan pembiayaan adalah factor lokasi dan citra dari BMT. 7

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan PPKP Lembaga 

Penelitian Universitas Diponegoro lain, “ Penelitian Potensi, Preferensi, dan 

Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta” yang salah satu tujuanya berupaya untuk 
                                                          

5 Fajar Nur Cahaya, Analis Dampak Penyaluran Pembiayaan Dari BMT Terhadap Pendapatan 
Pengusaha Industri Rumahtangga di Kabupaten Klaten, Skripsi Universitas Negeri Surakarta, 2001 tidak 
dipublikasikan. 

6 Catur Budi Patriono, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah dalam  
Memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di DIY”,  Skripsi Jurusan 
Keuangan Islam,  Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

7 Suliswanto, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Menggunakan Pembiayaan 
di BMT Bina Insanul Fikri Gedong Kuning Yogyakarta”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2006.
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mengidentifikasi karaktristik kelompok masyarakat diwilayah penelitian dan 

perilakunya terhadap bank syariah. Identifikasi tersebut akan dipakai untuk 

meningkatkan efektifitas program sosialisasi bank syariah serta penyusunan 

strategi pemasaran bagi bank-bank syariah yang akan beroperasi di wilayah 

penelitian. Dari penelitian tersebut dihasilkan beberapa hal diantaranya: 1. Sikap 

masyarakat yang meliputi sikap terhadap system dan produk bank syariah, 

menunjukkan bahwa sebagaian besar masyarakat tidak mengetahui system 

maupun produk perbankan syariah. 2. Pada sisi tabungan, terluhat bahwa factor 

yang paling menuntukan adalah variable: umur, penerimaan terhadap hal-hal 

baru, mobilitas, toleransi, terhadap penyimpangan agama dan komprehensif. 

Sedangkan pada sisi pembiayaannya, factor yang dominan: jenis kelamin, 

pekerjaan (sector pertanian, jasa dan pemerintahan), penerimaan terhadap hal-hal 

baru, dan toleransi perbedaan budaya.8

Penelitian lain adalah yang telah dilakukan oleh Gerrad dan Conningham. 

Melalui study empirisnya menunjukan bahwa sikap muslimdan non muslim 

banyak memilih bank syariah secara signifikan tidak berbeda, dimana mereka 

memilih bank syariah karena pelayanan yang cepat dan efisien, kerahasian bank, 

reputasi dan image bank, ringannya biaya cek, dan tersedianya tempat parkir. 

Berdasarkan hasil tersebut berarti masyarakat memeilih bank syariah 

dikarenakan factor ekonomis.9

Metawa dan Almossawi menemukan bukti bahwa keputusan nasabah 

dalam memilih bank adalah karena didorong factor agama, dimana nasabah 

menekankan pada ketaatanya terhadap prinsip- prinsip Islam. Selanjutnya jiga 

didorong factor keuntungan, dorongan keluarga dan teman, serta lokasi bank. 

Berdasarkan factor-faktor tersebut selanjutnya dihubungkan dengan karaktristik 

                                                          
8 Bank Indonesia dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Penelitian Potensi, 

Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta, laporan penelitian tahun 2000.

9 http: WWW.hidayatullah.com/ Sahid/ 9903/ kolom.htm/diakses tgl 16 Maret 2012
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responden, seperti umur, pendapatan dan pendidikan. Penelitian ini menunjukan 

hasil bahwa secara signifikan untuk mentaati prinsip-prinsip Islam (faktor 

agama) mempengaruhi keputusan responden untuk memilih bank Syariah.10

Penelitian lain adalah apa yang dilakukan oleh Naser, Jamal, dan Al-

Khatib, menunjukan bahwa faktor yang mendorong nasabah memilih bank 

Syariah adalah karena reputasi bank, dan alasan agama. Bank Syariah tidak 

hanya menawarkan fasilitas yang sama dengan bank konvensional tapi juga 

menerapkan prinsip syariah, kemampuan bank untuk menjaga kerahasiaan dan 

alasan agama dan keuntungan. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong 

nasabah memeilih bank syariah dan bank konvensional adalah untuk 

menverifikasikan investasinya, jam buka bank syariah yang terbatas dan 

keterbatasan jumlah cabang bank tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

nasabah memilih bank syariah karena factor agama dan keuntungan.11  

Dibandingkan karya penelitian di atas, penelitian ini lebih ditekankan 

pada upaya untuk pengidentifikasian preferensi pengusaha UKM mengenai bank 

syariah serta potensi pengusaha untuk menjadi nasabah diperbankan syaiah di 3 

kecamatan yang ada di kabupaten Semarang. Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengusaha UKM. Penelitian ini dirasa perlu dilakukan, 

karena mengingat belum banyaknya masyarakat khususnya pengusaha UKM 

untuk menambah modal usahanya. Untuk selanjutnya hasil penelitian tersebut 

dapat ditinjaklanjuti dalam rangka perbaikan lembaga keuangan syariah, dalam 

hal ini perbankan syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang 

tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun pembahasan dimaksud oleh 

penulis sebagai berikut:

                                                          
10 Ibid 
11 WWW.hidayatullah.com/ Sahid/ 9903/ kolom. htm/ diakses tgl 16 Maret 2012
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Bagian pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini mengenai informasi 

secara umum yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

Bagian kedua, yaitu berisikan landasan teori. Bab kedua ini bertujuan 

untuk menyajikan kerangka teori dibahas dengan tujuan sebagai landasan teori 

dari penelitian. Adapun landasan teori dari penelitian ini yaitu Prinsip Syariah 

dalam Operasional Perbankan Syariah, Usaha Kecil Menengah, Teori preferensi, 

dan Teori Potensi

Bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan jenis 

penelitian, data penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, variable 

penelitian, dan analisis data.

Bagian keempat, yaitu hasil dan  analisis data. Bab ini akan menganalisis 

data yang sudah terkumpul dan akan dilakukan pembahasan guna menjawab 

permasalahan dalam penelitian. Bab ini preferensi pengusaha UKM dalam 

perspektif Ekonomi Islam, potensi pengusaha dalam perspektif Ekonomi Islam.

Bagian kelima, yaitu penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

peneilitan bagi semua pihak guna peningkatan kualitas dibidang yang terkait.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

1. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa 

disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur’an dan 

Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan dan jasa-jasa lainya dalam lalulintas 

pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan 

prinsip syariah Islam.12

Antonio dan Perwatmadja membedakan menjadi dua pengertian, bank 

Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.13 Bank Islam 

adalah (1) bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank 

yang tata cara beroperasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan 

Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam 

adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti kentuan-kentuan syariah 

Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. 

Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik 

yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.14

Keberadaan perbankan di tanah air telah mendapatkan legalitas setelah 

lahirnya Undang-Undang No 21 tahun 2008  yang dengan tegas mengakui 
                                                          

12 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hlm 13
13 Karnaen Perwaatmadja dan  M. Syafi’I Antonio,  Apa dan Bagaimana Bank Islam, 

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997). hlm 1.
14 Ibid., hlm 2
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keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Undang-undang 

perbankan syariah ini mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, 

kelayakaan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun 

UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Dengan demikian, 

bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.15 Adanya UU No. 21 

tahun 2008 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita.

Terutama bagi dunia perbankan syariah tanah air, berdirinya bank-bank baru 

yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga 

keuangan syariah yang pernah ada. Kegiatan operasioanl perbankan syariah di 

Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat 

Indonesia (PT.BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi Pakto 88, kemudian disusul 

dengan bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 

1999 yang bertepatan dengan 20 Rajab 1420 Hijriah.

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank 

konvensional, fungsi syariah juga merupakan karaktristik dari bank syariah. 

Dengan diketahuinya fungsi bank syariah, maka hal ini akan memberi dampak 

dalam pelaksaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelola dan 

pelaksana bank syariah tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini 

dan menyamakan fungsi bank syariah sama seperti fungsi bank konvensional, 

sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam Peryataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No 59 disebutkan 

bahwa fungsi bank syariah itu ada empat, antara lain:

a. Sebagai menejer invenstasi yang mengelola investasi atas dana 

nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen 

investasi

b. Sebagai investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan 
                                                          

15 Muhammad, Manajemen BanK Syariah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002) .hlm.15.
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menggunakan alat investasi yang sesuai prinsip syariah dan membagi 

hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antar bank dan 

pemilik dana

c. Penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran seperti bank non 

syariah (bank konvensional) sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah

d. Pengembangan fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infak, 

shadaqah, serta pinjaman kebijakan (qardhul hasan) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.

2. Prinsip Bank Syariah

Islam adalah suatu Din (Way Of Life) yang praktis, yang mengajarkan 

segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan 

waktu, tempat atau tahap-tahap perkembanganya. Manusia adalah khalifah 

dimuka bumi. “ Islam memandang bumi ini dengan segala isinya merupakan 

amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sabaik-

baiknya bagi kesejah teraan bersama”.16

!!!!! ! ! ! !  !!!!!!!!!

“…. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan 

yang terang….” (al-Ma’idah:48)

                                                          
16 M.Syafi’i Antonio,  Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani.2001), Hlm.3
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Aktivitas perbankan dan keuangan dapat dipandang sebagai wahana 

bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, 

pelaksaan dua ajaran al-Qur’an, yaitu:17

(1) Prinsip Al-Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling kerjasama 

diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan 

dalam al-Qur’an:

  !  !!   !! ! !  !

 !      .....

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabaikan dan 

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran” (Al-Maaidah: 2)

(2) Prinsip menghindari Al Ihktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan 

membiarkanya menganggur (Idle) dan tidak berputar dalam transaksi 

yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan 

dalam al-Qur’an:

    !! !!  !  !

                                                          
17 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alvabet. 2005), hlm.11.
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!  ! ! ! ! !! !!

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

hata sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…….”. (An-

Nissa: 29)

Sejak dekade tahun 70-an, umat islam diberbagai negara telah 

burusaha untuk mendirikan bank-bank syariah. Tujuan dari pendirian bank-

bank syariah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan 

mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya 

kedalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis lain yang terkait.18

Adapun prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah:19

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi

2. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada 

memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah

3. Memberikan zakat

Dalam konsep Islam tidak kenal money demand speculation, karena 

spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang 

memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek 

zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga membiarkan uang tidak 

produktif adalah merupakan hal yang dilarang, karena hal itu bararti 

mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan 

Islam uang adalah flow concept, oleh karenanya harus selalu berputar dalam 

perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka 

                                                          
18 Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, ( Jakarta: Bumi Aksara ), hml. 289 .
19 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria, (Jakarta : Alvabet. 2005), hlm. 12.
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akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik 

perekonomian.20

Islam juga tidak mengenal Time Value of Money, namun Islam 

mengenal konsep Economic Value of Time yang artinya bahwa yang bernilai 

adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh 

bayar lebih tinggi dari harga tunai. Ahmad Rizal Purnama menyebutkan Zad 

bin Ali Zainal Adibin bin Husin bin Ali Bin Abi Thalib, cicit Rasullah adalah 

orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkanya penetapan harga 

tangguh bayar (Defferet Payment) lebih tinggi dari harga tunai (cash).21

3. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi 

kebutuhan manusia untuk mendanai kebutuhanya, bukan dengan dananya 

sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan 

dalam rangka pemenuhan permodalan (equity financing) maupun dalam 

bentuk pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt 

financing).22

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (Profit and Loss Sharing), 

sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing), dan 

akad-akad jual beli (al ba’i), untuk memenuhi kabutuhan pembiayaan (debt 

financing).

a. Produk Pembiayaan

1. Equity

Ada dua kontrak dalam kategori ini yaitu:23

a) Musyarakah 

                                                          
20 Zainul Arifin,  Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alvabet, 2005), hlm 16.
21  Ibid. hlm.17
22 Zainul Arifin,  Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alvabet, 2005), hlm. 17.
23 Zainul Arifin,  Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alvabet, 2005), hlm. 18-19
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Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal 

mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syrikah al inan) sebagai 

sebuah badan hukum. Setiap pihak memiliki bagian secara proposional 

sesuai dengan konstribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi 

perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, 

setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proposional dengan 

konstribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahan mengalami kerugian, maka 

kerugian itu dibebankan secara proposional kepada masing-masing 

pemberi modal. 

b) Mudharabah

Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatu bentuk equity 

financing, tetapi mempunyai bentuk yang berbeda dengan musyarakah.

Dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antara pembeli modal 

melainkan antara penyedia dana (shahib al mal) dengan entrepreneur 

(mudharib). Dalam kontrak mudharabah,  seorang mudharib memperoleh 

modal dari unit lainya untuk melakukan tujuan perdagangan atau 

perniagaan.

2. Debt Financing

a. Prinisp Jual Beli

1) Al Murabahah, yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual 

belikan diserahkan segera, sedangkan harga atas barang tersebut 

dibayar dikemudian hari secara sekaligus. Dalam hal ini bank 

bertindak sebagai penjual dan nasabah sebgai pembeli dengan 

kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus.24

2) Al Bai’ Bitsaman Ajil, yaitu kontrak al murabahah dimana barang 

yang diperjual belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang 
                                                          

24 Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm. 302
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harga atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran.

Dalam praktiknya bank sama dengan murabahah, hanya saja 

kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.25

3) Bai’ asa Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang 

diperjual belikan dibayar dengan segara (secara sekaligus), sedangkan 

penyerahan atas barang tesebut dilakukan kemudian.26

4) Bai’ al Istihna’ ,  hampir sama dengan bai’ salam yaitu kontrak jual 

beli dimana harga atas barang tersebut dibayar terdahulu tetapi dapat 

diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati 

bersama, sedangkan barang yang dibeli akan diproduksi dan 

diserahkan kemudian.27  

b. Prinisip Sewa Beli

Sewa dan sewa beli oleh para ulama’, secara bulat dianggap 

sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model 

ini secara konvensional sebagai lease dan financing lease. Al Ijarah atau 

sewa, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) 

dengan jasa atau manfaat atas jasa barang lainya. Penyewa juga dapat 

diberikan options untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada 

saat sewa selesai, dan akad ini disebut al Ijarah wa Iqtihna’, dimana akad 

sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah 

(sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok 

harga barang.28

c. Al Qard al Hasan 

                                                          
25  Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm. 302
26 Ibid.hlm.3002
27 Ibid.hlm.3003 
28 Ibid. hlm.3003
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Dalam rangka mewujudkan tentang tanggung jawab sosialnya, 

bank dapat memberikan fasilitas yang disebut al Qard al Hasan yaitu 

penyiadaan pinjaman dana kepada pihak yang patut mendapatkanya. 

Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok 

pinjamanya, walaupun syariah membolehkan pinjaman untuk 

memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasanya tetapi bank sama sekali 

dilarang untuk menerima imblan apapun. 29

d. Produk Penghimpunan

Bank syariah menjalankan fungsi-fungsi financing tersebut dalam 

kapisitasnya sebagai mudharib dengan menggunakan dana-dana yang 

diperoleh dari para nasabah sebagai shahib al maal, yang menyimpan dan 

menanamkan dananya pada bank melalui rekening-rekening sebagai 

berikut:

1. Rekening Koran

Jasa simpanan rekening koran diberikan oleh bank Islam dengan 

prinsip al Wadi’ah yad Dhamanah, dimana penerima simpanan 

bertanggung penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi 

pada asset titipan tersebut. Dengan prinsip ini bank menerima simpanan 

dana dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dengan kebebasan 

mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Jadi, bank 

memperoleh ijin dari nasabah untuk menggunakannya dana tersebut 

selama masih mengendap dibank. Nasabah sewaktu-waktu dapat menarik 

sebagian atau seluruh dana yang mereka miliki. 30

2. Rekening Tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa 

penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya 
                                                          

29  Zainul Arifin,  Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alvabet, 2005), hlm. 25
30  Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm. 304
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kembali berikut kemungkinan memperoleh keuntungan berdasarkan 

prinsip wadiah. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan 

dana tersebut selama masih mengendap di bank. Nasabah dapat menarik 

sebagian atau seluruh saldo simpananya sewaktu-waktu atau dengan 

perjanjian yang telah dispakati. Semua keuntungan atas pemanfaatan 

dana dana tersebut adalah milik bank, namun berbeda dengan rekening 

Koran bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari 

sebagian keuntungan bank.31

3. Rekening Investasi Umum

Bank menerima simpanan dari nasabah yang menerima 

kesempatan investasi dari dana mereka dalam bentuk rekening investasi 

umum berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Simpanan 

diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima 

simpanan  tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan 

seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah 

sebagai shahibul maal, sedang keduanya menyepakati pembagian laba 

(bila ada) yang dihasilkan dari hasil penanaman dana tersebut dengan 

nisbah tetentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung 

kerugian dan bank menanggung kehilangan keuntungan.32

4. Rekening Investasi Khusus

Bank dapat juga menerima pemerintah atau nasabah korporasi 

dalam bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga dioperasikan 

berdasarkan prinsip mudharabah, tetapi bentuk investasi dan nisbah 

                                                          
31 Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm. 304
32 Ibid. 305
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pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per 

kasus (mudharabah muqayadah).33

e. Produk Jasa 

1. Rahn 

Rahn adalah menggadaikan barang dari pihak satu kepada pihak 

lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat menjadi produk 

tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan bersifat 

jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 

Lembaga ini tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan 

atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.34

2. Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam 

aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah diterapkan untuk penerbitan 

Letter of Credit (L/D) atau perusahaan permintaan akan barang dalam 

negri dari bank di luar negri (L/D ekspor). Wakalah juga diterapkan 

untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.35

3. Kafalah 

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepihak lain. Dalam 

lembaga keuangan, akad ini terlibat dalam penerbitan garansi bank (Bank 

Garuantee), baik dalam rangka mengikuti tender (bid bond), pelaksanaan 

proyek (performance bond) ataupun jaminan atas pembayaran 

pembayaran lebih dulu (advent payment bond).36

                                                          
33  Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm. 305
34 Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
35 Ibid.
36 Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm. 305.
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4. Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang dari pihak 

kepada pihak lain. Praktinya dapat dilihat pada transaksi anjak piutang 

(factoring). Namun kebanyakan ulama’ tidak memperbolehkan 

mengambil manfaat (imabalan) atas pemindahan utang/piutang tersebut.37

5. Ju’alah

Suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan 

tertentu atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan 

pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat 

diterapkan bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan 

menganbil fee dari nasabah.38

6. Sharaf

Sharaf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau 

pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan 

mata uang domestic atau dengan mata uang asing lainya. 39

Menurut Syafi’I Antonio bank syariah sebagai lembaga keuangan 

dapat menerapkan prinsip ini, dengan cacatan harus memenuhi syarat-

syarat yang disebutkan dalam beberapa hadist antara lain:40

a. Harus tunai

b. Serah terima harus dilaksanakan dalam majlis kontrak

c. Bila dipertukarkan dengan mata uang yang sama harus dalam 

jumlah/kualitas yang sama.

                                                          
37 Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm. 306 
38 Ibid.  
39 Ibid. 
40 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani.2001). Hlm.175
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B. Usaha Kecil Menengah

1. Gambaran Umum Usaha Kecil Menengah

a. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Perusahaan atau industri adalah satu unit ( kesatuan ) usaha yang 

melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, 

terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan 

administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada 

seseorang atau lebih yang bertanggung jawa usaha tersebut.

Bentuk- bentuk perusahaan bila ditinjau dari kegiatan utama yang 

dijalankan, dapat digolongkan menjadi:41

a. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang pada dasarnya berorientasi 

pada tenaga kerja dan menyediakan jasa dan bukan barang

b. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatanya membeli 

barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan 

lagi.

c. Perusahaan pabrik atau manufaktur adalah perusahaan yang 

kegiatanya mengolah bahan baku menjadi jadi dan kemudian menjual 

barang jadi tersebut.

Biro pusat statistik memiliki kriteria sendiri dalam menentukan 

perusahaan besar, sedang dan perusahaan kecil yang ditinjau dari jumlah 

tenaga kerja.

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 1 –

9 orang termasuk pengusaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. 

Perusahaan sedang ( menengah ) adalah perusahaan yang mempunyai 

                                                          
41 Michael A.Hamli,  Asia’s Best- The Myth and Reality of Asia’s Most Succesful Companies, 

Pretice Hall, Simon dan Schuster ( Asia, Pte Ltd. 1998 ), hlm.37.
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tenaga kerja 20 – 99 orang, dan perusahaan besar adalah perusahaan yang 

mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih.42

Bedasarkan wacana dengan Harahap, kriteria tiga aspek yaitu: ( 1 

) Bank Indonesia, ( 2 ) Dinas Perindustrian, ( 3 ) Departemen Koperasi. 

Aspek pertama yaitu, ditinjau dari dunia perbankan yang dinamankan 

industri kecil adalah industri yang memiliki kemampuan pembayaran Rp. 

25.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00, untuk industry sedang memiliki 

kemampuan pembayaran Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00, 

sedangkan industri besar memiliki kemampuan pembayaran lebih dari 

RP. 500.000.000,00. Sedangkan aspek kedua dan ketiganya yaitu 

menurut dinas perindustrian,  perdagangan, dan koperasi memilki kriteria 

yang sama yaitu menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil maka 

batasan industri kecil adalah sebagai berikut:43

Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan, bertujuan untuk 

memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, 

yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 dan 

mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar Rp. 1M atau kurang. 

Sedangkan industri menengah didefinisikan adalah: “ industri menengah 

adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan 

bertujuan memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara 

komersil, yang mempunyai nilai penjualan pertahun Rp. 1M maupun 

kurang dari Rp. 50M.44

                                                          
42 Biro Pusat Statistik, Indikator Industri Besar dan Sedang, ( Jakarta: 2002 ), hlm.10 
43 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Industri kecil dan Strategi Umum Pengembangan 

Industri Kecil Menengah ; Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2002 – 2004, 
buku satu ( Yogyakarta: 2002 ), Hlm. 05. 

44 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Industri kecil dan Strategi Umum Pengembangan 
Industri Kecil Menengah ; Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2002 – 2004, 
buku satu ( Yogyakarta: 2002 ), Hlm. 6.
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Dengan demikian, berdasarkan nilai kriteria nilai penjualan 

tersebut maka industri besar adalah yang mempunyai nilai penjualan 

lebih besar dari Rp. 50M.

b. Ciri dan Tujuan Usaha Kecil Menengah

Ciri utama perusahaan kecil dan perusahaan besar dapat dibandingkan:45

a. Umumnya dikelola oleh pemiliknya

b. Struktur organisasi yang sederhana

c. Pemilik mengenal karyawan

d. Prosentase kegagalan perusahaan tinggi

e. Kekurangan manager – manager yang ahli

f. Modal jangka panjang sulit diperoleh

Perusahaan besar:

a. Biasanya dikelola oleh bukan pemiliknya

b. Struktur organisasi yang kompleks

c. Pemiliknya hanya mengenal sedikit karyawan

d. Prosentase kegagalan perusahaan rendah

e. Banyak ahli – ahli managemen

f. Modal jangka panjang biasanya relatif lebih mudah diperoleh

2. Permasalahan Usaha Kecil Menengah

Dari berbagai seminar lokal karya, sarasehan dan pertemuan ilmiah 

lainya permasalahan usaha kecil dan koperasi selalu dimunculkan yang 

dirangkum sebagai berikut:46

                                                          
45 Vermon A. Moselman dan John.h.Jackson, Pengantar  Ekonomi Perusahaan,  Edisi 

kesembilan jilid satu, (  Jakarta: Erlangga, 1998), hlm.30
46 Winarno Soemarta, Bantuan Permodalan Bagi Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN serta 

Kaitanya dengan deregulasi Seminar Nasional “ Cara Pembinaan Usaha Kecil yang dapat Mencapai 
hasil Terbaik”, ( tanggal 5-6 Agustus 1995 di Palembang ).
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a. Masih rendahnya mutu kualitas SDM yang handal dan profesional, 

khususnya dalam aspek manajemen, teknologi produksi dan

pemasaran

b. Adanya keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan, 

khususnya lembaga perbankan

c. Masih rendahnya jiwa kewirausahawan yang relatif dan inovatif

d. Adanya kurang percaya diri dari pelaku ekonomi lainya untuk 

bermintra usaha dengan pengusaha kecil dan koperasi

e. Adanya keterbatasan prasarana dan sarana untuk berkembang 

terutama didaerah tertentu

Tujuan dan kebijaksaan pengembangan industri tertuang pada tahun   

1969 dalam rencana pembangunan lima tahun yang disiapkan pemerintah 

dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang disiapkan pemerintah, yang 

menetapkan perubahan - perubahan besar dalam tujuan pembangunan dan 

metode ekonomi.47

Dalam menjalankan usahanya pengusaha menengah, kecil dan mikro 

banyak menghadapi kendala yang menghambat eksplorasi dari potensi yang 

ada pada mereka. Eksplorasi yang dimaksudkan pada umumnya terbentur 

pada berbagai masalah yang menyankut hal-hal tersebut dibawah ini:48

a. Masalah Permodalan

Secara umum pengusaha kecil dan mikro dicirikan oleh jumlah 

modal yang sangatlah kecil. Karena modal yang kecil ini maka volume 

penjualan ini menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Hal 

                                                          
47 World Bank, Indonesia, “ Selected Issues of Industrial development and Trade Strategy”, main 

report, east Asia and Pasific regional office, ( Juli, 1981 ).hal.17.
48 Munrokim Misanan, Ph.D. Eksplorasi pola Pembinaan Usaha Kecil dan Mikro dan Peran 

Ekonomi Islam dalam Rangka Redesigning Perekonomian Pasca Krisis, makalah disampaikan pada 
Simmit Meeting Ekonomi Islam 2004 “ Agenda Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Satu Dekade 2004-
2014 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta Plaza Hotel, ( 23-24 Maret 
2004).
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ini menyebabkan mereka tidak bisa berkembang karena pendapatan yang 

diperoleh hanya cukup untuk menghidupi keluarga. Stagnasi 

perkembangan ini menyebabkan hasil yang mereka peroleh tetap kecil. 

Proses ini berputar terus menerus dari masa kemasa sehingga 

menempatkan mereka pada ketidak berdayaan ekonomi. Bahkan tidak 

jarang karena didorong oleh kebutuhan kkeluarga yang mendesak, 

mereka terpaksa harus memakan modal yang digunakan unuk usaha. 

Masalah ini telah menjadi masalah klasik yang dihadapi pengusaha kecil 

dan mikro dan masalah ini pula yang telah banyak menjadi factor 

penyebab kebangkrutan usaha mereka.49

b. Ketiadaan Akses ke Bank

Ketidak cukupan modal sebagimana digambarkan diatas 

diperparah lagi dengan ketiadaan akses untuk memperoleh modal dari 

bank. Hal ini disebabkan karena prosedur perbankan standar 

mensyaratkan adanya jaminan bagi setiap peminjam. Padahal, usulan 

pendaan dari penguasa kelompok ini sangat layak untuk memperoleh 

pendanaan. Masalah inilah yang merupakan hambatan besar bagi 

kelompok pengusaha tersebut dalam usahanya dalam mengembangkan 

bisnis mereka. Hal ini ditambah lagi dengan sikap dunia perbankan yang 

tidak bertindak adil kepada kelompok tersebut dengan tidak member 

pinjaman dengan dalih ketiadaan jaminan. Padahal banyak pengusaha 

dari kelompok pengusaha besar memperoleh fasilitas dari dunia 

perbankan yang pada dasarnya tidak menyediakan jaminan- jaminan yang 

diberikan hanya berupa peralatan modal ( mesin atau bangunan pabrik 

beserta isinya ) yang didanai dari dana pinjaman yang diperoleh dari dana 

                                                          
49 Munrokim Misanan, Ph.D. Eksplorasi pola Pembinaan Usaha Kecil dan Mikro dan Peran 

Ekonomi Islam dalam Rangka Redesigning Perekonomian Pasca Krisis, makalah disampaikan pada 
Simmit Meeting Ekonomi Islam 2004 “ Agenda Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Satu Dekade 2004-
2014 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta Plaza Hotel, ( 23-24 Maret 
2004).
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bank yang bersangkutan. Hal ini terbukti dinelakang hari bahwa jaminan 

tersebut ternyata jauh dari cukup untuk mem-back-up pinjaman yang 

terbukti macet. Bahkan secara rata-rata BPPN ( Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional ) hanya mampu menagih sebesar 30% dari total 

pinjaman yang macet manjadi tanggungan badan tersebut, yang nota bene 

merupakan pinjaman dari kelompok pengusaha besar.50

c. Kurangnya Kemampuan untuk Melakukan Riset Pasar

Dinamika yang ada dalam dunia bisnis menurut pelaku bisnis 

untuk selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar. 

Perkembangan yang selalu diikuti dalah mengenai perubahan keinginan 

konsumen dan siklus produk. Karena keterbatasan sumber daya yang ada 

pada pengusaha yang kecil dan mikro seringkali mereka tidak mudah 

untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar. Hal ini tidak perlu terjadi 

seandainya mereka mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi 

perubahan yang terjadi pada siklus kebutuhan produk jauh-jauh hari 

sebelum kejenuhan permintaan menghampiri mereka. Hal ini bisa 

dilakukan dengan melakukan riset pasar guna memahami keinginan 

konsumen dimasa yang akan datang, sehingga masih ada waktu bagi 

mereka untuk melakukan persiapan perubahan yang dihadapi. 51

d. Keterbatasan Kemampuan Teknis

Tuntutan konsumen kadang sulit untuk dipenuhi oleh kelompok 

pengusaha ini. Ketidak mampuan mereka dalam memenuhi tuntutan 
                                                          

50  Munrokim Misanan, Ph.D. Eksplorasi pola Pembinaan Usaha Kecil dan Mikro dan Peran 
Ekonomi Islam dalam Rangka Redesigning Perekonomian Pasca Krisis, makalah disampaikan pada 
Simmit Meeting Ekonomi Islam 2004 “ Agenda Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Satu Dekade 2004-
2014 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta Plaza Hotel, ( 23-24 Maret 
2004).

51 Munrokim Misanan, Ph.D. Eksplorasi pola Pembinaan Usaha Kecil dan Mikro dan Peran 
Ekonomi Islam dalam Rangka Redesigning Perekonomian Pasca Krisis, makalah disampaikan pada 
Simmit Meeting Ekonomi Islam 2004 “ Agenda Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Satu Dekade 2004-
2014 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta Plaza Hotel, ( 23-24 Maret 
2004).
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tersebut seringdisesabkan karena ketidak mampuan teknis. Mereka pada 

umumnya tidak mampu memproduksi barang dengan kualitas yang bisa 

diterima oleh konsumen dikarenakan ketidak mampuan financial untuk 

membayar tenaga yang cukup ahli untuk itu. Selain itu, mereka tidak 

mampu menyediakan dan mencukupi peralatan produksi yang 

disyaratkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini 

sangatlah terkait dengan keterbatsan modal mereka. Akhirnya mereka 

harus puas dengan memproduksi barang dengan kualitas yang lebih 

rendah yang menjadi konsumen masyarakat kelas rendah. Padahal, 

keterbatasan daya beli yang ada pada konsumen kelas rendah 

menyebabkan permintaan terhadap produk yang mereka butuhkan 

bersifat sangat elastik. Hal ini menyebabkan tidak mudahnya produsen 

untuk memasang harga yang agak tinggi. Akibatnya, margin keuntungan 

yang diterima kelompok pengusaha yang melayani kelas masyarakat ini, 

pengusaha kecil dan mikro akan sangat terbatas. Hal ini tentu akan 

menghambat usaha perkembangan bisnis mereka. 52

e. Product Chanelling

Tidak jarang banyak pengusaha yang tidak tahu kemana harus 

menjual hasil produksinya. Ini disebabkan karena keterbatasan informasi 

dan networking. Meraka bahkan tidak tahu secara tepat harga pasar dari 

hasil produksinya. Ini memaksa mereka menyerah kepada pedagang 

pengepul dan tengkulak yang jauh mempunyai keunggulan permodalan, 

informasi pasar  networking. Keadaan ini menempatkan mereka pada 

                                                          
52 Munrokim Misanan, Ph.D. Eksplorasi pola Pembinaan Usaha Kecil dan Mikro dan Peran 

Ekonomi Islam dalam Rangka Redesigning Perekonomian Pasca Krisis, makalah disampaikan pada 
Simmit Meeting Ekonomi Islam 2004 “ Agenda Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Satu Dekade 2004-
2014 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta Plaza Hotel, ( 23-24 Maret 
2004).
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posisi tawar yang sangat lemah yang menyebabkan mereka menjadi 

barang mainan dari pedagang / tengkulak.53

f. Kurangnya Akses Informasi Pasar Global

Dengan penerapan teknologi yang semakin canggih, kelompok 

pengusaha kecil dan mikro semakin lebih tertinggal dari pengusaha besar 

yang dengan cepat bisa memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk 

menembus pasar global. Kalau saja pengusaha kelompok menengah, 

kecil, dan mikro mampu mengakses pasar global yang semakin tidak 

mempunyai batas ini, maka mereka akan mempunyai banyak kesempatan 

untuk bisa mengatasi berbagai permasalah yang mereka hadapi. 54

Jika masalah-masalah yang mereka hadapi bisa teratasi, maka 

kelompok pengusaha menengah, kecil, dan mikro akan mampu melaju 

dengan cukup cepat dan memberikan sumbangan pada pertumbuhan 

ekonomi nasional yang mempunyai kualitas yang lebih baik karena 

bertumpu pada jutaan kaki perusahaan yang ada dalam perekonimian. 

Namun hal ini tidak bisa tercipta begitu saja tanpa adanya upaya yang 

ditempuh. Disini diperlikan suatu upaya yang mampu memberdayakan 

kelompok pengusaha.

                                                          
53 Munrokim Misanan, Ph.D. Eksplorasi pola Pembinaan Usaha Kecil dan Mikro dan Peran 

Ekonomi Islam dalam Rangka Redesigning Perekonomian Pasca Krisis, makalah disampaikan pada 
Simmit Meeting Ekonomi Islam 2004 “ Agenda Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Satu Dekade 2004-
2014 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta Plaza Hotel, ( 23-24 Maret 
2004).
54 Ibid. 
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C. Teori Preferensi

1. Pengertian Preferensi

Prefensi diambil dari bahasa inggris yaitu  preference yang artinya lebih 

suka atau pilihan.55 Sedangkan menurut kamus ilmiah, pengertian prefensi sama 

yaitu suatu pilihan atau suatu keadaan yang paling disukai.56 Jadi pada dasarnya 

preferensi adalah suatu respon berupa pilihan oleh seseorang terhadap sesuatu.

Dalam kamus ekonomi, pengertian preferensi adalah beberapa pilihan 

(choices) yang dibuat oleh konsumen atas produk-produk yang dikonsumsi. 

Disini konsumen akan menentukan prudok-produk yang akan dibeli dari 

pendapatan mereka yang terbatas dan juga dari permintaan (demand) untuk 

produk-produk. Bersamaan dengan produ-produk apa yang akan dibeli, para 

konsumen juga akan menyatakan preferensi terhadap merk dagang (brand) 

tertentu dari suatu produk yang dibeli.57

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dinyatakan bahwa preferensi 

adalah suatu kecenderungan dari seseorang untuk memilih dan mengutamakan 

diantara dua pilihan. Jadi orang berpreferensi bisa dikatakan bahwa orang 

tersebut sedang melakukan suatu pilihan atau menyukai sesuatu yang menurut 

dia lebih baik diantara yang lain, serta melakukan tanpa ada paksaan, dilakukan 

dengan dirinya sendiri.

2. Perilaku Konsumen dalam Perbankan Syariah

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa, 

                                                          
55 Jonh M.Echols dan Hassan Sadily, kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1992), 

hlm.443
56 Pius A. Purtanto dan M. Dahlan Al Barry,  Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994), 

Hlm. 619
57 Crrisstoper Pass dan Lislie Pavies, Kamus Lengkap Ekonomi, alihan bahasa Tumal Rumapea 

dan Posman Hlmolo (Jakarta: Erlangga,1998), hlm.497



31

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan.58

Menurut Loundon dan Bitta mengemukan bahwa perilaku konsumen 

adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu 

untuk mengevaluasi, memperoleh, mengemukakan atau mengatur barang dan 

jasa.Intinya dilihat dari pendapat diatas yaitu menempatkan perilaku 

konsumen sebagai orientasi dari pemasaran yang berkaitan dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Penelitian tentang perilaku konsumen nampaknya 

akan terus berkembang. Perilaku konsumen mencakup semua aktivitas 

pembeli, mantan pembeli, dan pembeli pontensial, dari pra-beli dan pasca-

beli, dari mulai mengkonsumsi sampai berhenti mengkonsumsi.

b. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Ada dua faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

keputusan membeli, yaitu faktor lingkungan  ekstern dan faktor lingkungan 

intern.

a. Faktor lingkungan ekstern

1. Faktor kebudayaan

Kebudayaan ( culture ) dilihat dari ilmu antropologi adalah 

keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan 

belajar. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh perilaku manusia harus 

dibiasakan dengan belajar ( learned behavior ), dengan kata lain 

kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari 

sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yaitu 

                                                          
58 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), hlm.99
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mencakup segala cara-cara atau pola berpikir, merasakan dan 

bertindak.59

2. Kelas sosial 

Kelas sosial adalah devisi masyarakat yang relatif permanen dan 

teratur , dengan para anggotanya yang menurut nilai-nilai, minat dan 

tingkah laku yang serupa.60

3. Kelompok- kelompok social dan kelompok referensi

a. Kelompok yang berkembang langsung

Yaitu kelompok yang anggotanya saling kenal mengenal secara 

erat, seperti misalnya keluarga, teman dekat, tetangga, kawan 

kerja dan sebagainya, keanggotaan untuk sebagian besar 

dipengaruhi oleh jabatanya, tempat kediaaman dan usia. 

Kelompok ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pendapat 

dan selera seseorang. 

b. Kelompok primer dan kelompok sekunder

Yaitu kelomok-kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri adanya 

saling mengenal antara anggota-anggota serta kerjasama arat yang 

bersifat pribadi. Termasuk dalam kelompok primer adalah 

keluarga, kelompok temen-temen dekat dan teman sekerja yang 

selalu melibatkan individu berinteraksi secara langsung terus 

menerus dengan anggota lainya. 

c. Kelompok normal dan informal

Kelompok formal adalah kelompok-kelompokyang mempunyai 

peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan 

                                                          
59 Basu Swasta dan T. Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen, ( 

Yogyakarta: Liberty, 1987 ), hlm.58-59
60 Philip Kotler dan Gary Armstrong, “ Dasar-Dasar Manejemen”, ( Jakarta: Prenhalindo, 1997), 

hlm.147
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untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Sebaliknya 

kelompok informal tidak mempunyai struktur dan organisasi 

tertentu. Kelompok tersebut terbentuk karena pertemuan 

pertemuan yang berulangkali.

d. Kelompok referensi

Yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang ( bukan 

anggota kelompok ) untuk membentuk kepribadian dan 

perilakunya.

e. Keluarga 

Istilah keluarga dipergunakan untuk menggambarkan berbagai 

mancam bentuk rumah tangga. Macam-macam bentuk keluarga 

tersebut adalah:

i. Keluarga inti ( nuclear family ), menunjukan lingkungan 

yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama.

ii. Keluarga besar ( extended family ), yaitu keluarga inti 

ditambah dengan orang – orang yang mempunyai ikatan 

saudara dengan keluarga tersebut, seprti kakek, nenek, 

paman, bibi dan menantu.61

b. Faktor lingkungan intern

Adapun faktor intern adalah:62

1. Motivasi

Motivasi yang berasal dari motif adalah kepribadian seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motif yang ada pada seseorang 

akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan 

mencapai suatu kepuasan.

                                                          
61 Ibid. hlm.66-68
62 Basu Swasta dan T. Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen, ( 

Yogyakarta: Liberty, 1987 ), hlm.69-70
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2. Pengamatan

Pengamatan adalah suatu proses dimana konsumen ( manusia 

) menyadari dan mengintrepretasiakn aspek lingkugnanya. Atau dapat 

dikatakan pengamatan adalah reaksi orientatif terhadap rangsangan-

rangsangan, walupun rangsangan rangsangan tersebut berupa benda 

asing, justru benda asing karena belum pernah dialami.

3. Belajar

Balajar dapat didefinisikan sebagai perubahan- perubahan 

perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. Hasil 

belajar ini akan memberikan tanggapan tetentu yang cocok dengan 

rangsangan-rangsangan dan yang mempunyai tujuan tetentu.

4. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, 

psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. 

Sedangkan konsep diri yaitu sebagai individu yang diterima oleh 

individu itu sendiri dalam kerangka kehidupannya dalam suatu 

masyarakat yang menentukan.

5. Sikap 

Sikap ( attitude ) seseorang adalah predisposisi ( keadaaan 

mudah terpengaruh ) untuk memberikan tanggapan terhadap 

rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing 

tingkah laku orang tersebut. Sikap sikap ini merupakan hasil dari 
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factor genetis dan proses belajar, dan selalu berhubungan dengan 

suatu objek atau produk.63

c. Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih produk

Pada bisnis perbankan, sangat diperlukan adanya kegiatan riset pasar 

untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat 

atau nasabah dalam memilih suatu produk yang dipasarkan oleh suatu 

perusahaan perbankan.

Konsep pemasaran berorintasi kepada kepentingan serta kepuasan 

nasabah tanpa merupakan tujuan utama bank untuk mendapatkan laba dalam 

jangka panjang. Hal ini harus didukung pula oleh sistem administrasi dan 

pola menajemen yang dinamis, selain itu sasaran pemasaran harus jelas, 

untuk mmengetahui hal tersebut harus terlebih dahulu dilakukan riset 

pemasaran. Setelah dilakukan riset, disusun suatu rencana untuk memasuki 

pangsa pasar yang telah dilakukan. Rencana tersebut akan berisi keputusan-

keputusan yang terbagi dalam empat strategi, yaitu 64:

1. Strategi produk ( produck )

2. Strategi harga ( price )

3. Strategi distribusi ( place )

4. Strategi promo ( promotion )

Kombinasi dari keempat strategi tersebut akan membentuk suatu 

bauran pemasaran ( Marketing Mix ).

Untuk mengetahui keefektifitasan pasar, menejemen pemasaran 

harus memperhatikan tiga unsur dari konsumen yaitu:

                                                          
63  Basu Swasta dan T. Hani Handoko,  “ Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen”, ( 

Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm.75-91
64 Suardji D dan Sri Harjanti, Memilih Pasar Sasaran , edisi revisi, cetakan 2. ( Yogyakarta: FE-

UII, 1989), hlm.46 
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a. Kebutuhan dari konsumen

b. Daya beli konsumen

c. Perilaku membeli dari konsumen

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan dalam 

mengambil keputusan pembelian memiliki empat unsur yang harus 

diperhatikan oleh perusahaa, yaitu65:

a. Obyek yaitu obyek dari pembeli atau barang / jasa apa yang 

dibeli atau dipilih, obyek dari pembeli dapat berwujud barang 

atau jasa.

b. Obyektif, yaitu tujuan tujuan dari pembeli atau timbul pertanyaan 

‘ mengapa membeli’.

c. Organisasi adalah merupakan organisasi dari pembeli atausiapa 

yang berperan dalam melakukan pembelian. Organisasi dalam 

pembelian dapat terdiri dari:

 Pemberi inisiatif, disini harus diamati oleh pemasar bank, siapa 

pemberi inisiatif atas pembelian suatu produk atau jasa.

 Pemberi pengaruh, pemberi pengaruh dapat dari teman / kenalan 

yang telah menjadi penabung atau bias juga dari petugas bank.

 Pemutus, pemasar banka harus mengetahui siapa diantara 

keluarga calaon nasabah yang memutuskan pembelian produk 

bank.

 Pelaku pembeli, pemasar bank harus mengamati siapa yang 

akan menjadi pelaku pembeli produk tabungan dan harus 

dipantau sampai transaksi pembalian berlangsung.

 Pemakai, pemasar bank harus mengetahui siapa saja pemakai 

dari produk bank.

                                                          
65 Murti Sumarni, Marketing Perbankan, edisi ketiga, cetakan pertama, ( Yogyakarta: Liberty, 

1996), hlm.205
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d. Operasi yaitu operasi suatu pembelian atau bagaimana pelanggan 

itu melewati tahap-tahap yang harus dilakukan dalam 

memutuskan pembelian suatu produk atau jasa bank.

Perlu diketahui,produk-produk perbankan syariah tidak hanya ditujukan 

bagi orang Islam, hakikatnya untuk semua orang dan semua golongan. Jadi, 

siapapun dapat menjadi nasabah Bank Syariah selagi dapat mengikuti 

persyaratan yang ada pada bank tersebut. Bank Syariah disebut Syariah karena 

praktik dan produk-produk serta jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank tersebut 

sesuai dengan hukum Islam.  

D. Teori Potensi

Potensi dapat dinilai dari nilai religius terhadap perilaku menabung 

seorang. Beberapa ahli ekonomi syariah telah membuat kesimpulan menarik 

berkaitan dengan hubungan antara perilaku ekonomi (economic behavior) 

dengan tingkat keyakinan/ keimanan msyarakat.66 Menurutnya, perilaku ekonomi 

sangat ditentukan oleh tingkat nilai keimanan seseorang atau masyarakat. 

Perilaku ini membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. 

Perspektif tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku menabung. 67 Kesimpulan 

tersebut menjelaskan tiga karaktristik perilaku ekonomi dengan menggunakan 

tingkat keimanan sebagai asumsi:

a. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berekonomi 

(berkomsumsi/ menabung atau berproduksi) akan didominasi oleh motif 

                                                          
66 Omer, H.S.H. (1992), “The implications of Islamic beliefs and practice on the Islamic financial 

institutions in the UK: case study of Albaraka International Bank UK”, unpublished PhD thesis, 
Economics Department. Loughborough University, Loughborough. Dikutip oleh Muhlis, Perilaku 
Menabung di Perbankan Syariah di Jawa Tengah (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

67 Mehboob ul Hassan (2007), “People’s Perceptions towards the Islamic Banking: A Fieldwork 
Study on Bank Account Holders’ Behaviour in Pakistan”, School of Economics, Nagoya City University 
Japan 467-8501 Japan. Dikutip oleh Muhlis, Perilaku Menabung di Perbankan Syariah di Jawa Tengah 
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
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maslahah (publis interest), kebutuhan (needs), dan kewajiban (obligation). 

Karekter ini disebut sebagai muslim taat.68

b. Ketika keimanan ada pada tingkat kurang baik, maka motif berekonomi 

(berkonsumsi/ menabung atau berproduksi) tidak hanya didonminasi oleh 

tiga hal tersebut, tetapi juga akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, 

rasionalisme, dan keinginan yang bersifat individualiatis. Karakter ini 

disebut sebagai muslim yang kurang taat.69

c. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi 

(berkonsumsi/ menabung atau berproduksi) akan didominasi oleh nilai-nilai 

individualistis, ego, keinnginan, dan rasionalisme. Karekter ini dikategorikan 

sebagai muslim tidak taat. 70

Untuk mendorong kondisi ideal seperti criteria pertama diperlukan

dorongan agama. Agama merupakan sitem yang sudah terlembagakan dalam 

masyarakat dan secara mendasar menjadi norma yang mengikat dalam kehidupan 

keseharian. Ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi 

pendorongan kehidupan individu dalam berinteraksi dengan Tuhan dan sesama 

manusia, bahkan dengan alam sekitar. Kerangka kehidupan tersebut 

didiktomikan menjadi ibadah mahdhah (hubungan vertikal) dan ghairu mahdhah 

( hubungan horizontal/ hubungan kemasyarakatan ).

Agama dan ideologi tertentu yang dianut sebagai pandangan kuat adalah 

memuat berbagai bentuk ajaran positif dalam mendorong manusia untuk 

melakukan suatu tindakan. Ajaran-ajaran agama yang menjadi wacana 

kesaharian manusia secara sadar maupun dibawah sadar menjadi dorongan 

teologis untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi. 

                                                          
68 Mehboob ul Hassan (2007), “People’s Perceptions towards the Islamic Banking: A Fieldwork 

Study on Bank Account Holders’ Behaviour in Pakistan”, School of Economics, Nagoya City University 
Japan 467-8501 Japan. Dikutip oleh Muhlis, Perilaku Menabung di Perbankan Syariah di Jawa Tengah 
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

69 Ibid. 
70 Ibid.
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Wacana keagamaan kontemporer menjalaskan, yakni hanya semata-mata terkait  

dengan persoalan ketuhan dan keimanan semata. Keberagamaan (religious) 

diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Aktivitas beragama tidak 

terjadi hanya ketika seseorang melakukan perilaku ritual (ibadah maghdah) saja. 

Tetapi diapreasikan kepada kehidupan sosial kemasyarakatan (ibadah ghairu 

maghdah), termasuk praktek perbankan sebagai bagian dari muamalah ekonomi.

Harun Nasution menyebutnya sebagai internalisasy nilai-nlai ajaran 

agama yang diyakini tidak mustahil dan tidak betentangan dengan logika yang 

kemudian diekspresikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan 

demikian mencakup keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya berfikir, bersikap, bertingkah laku, dan bertindak sesuai dengan 

ajaran agamanya. Glock dan Stark menganalisis religiulitas kedalam lima 

dimensi, yaitu demensi idiologis/ keyakinan, ritualistic/ praktik, eksperensial/ 

pengalaman, intelektual/ pengetahuan, konsekuensi:71

Pertama, dimensi idiologi/ keyakinan berkenaan dengan sebarapa tingkat 

keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya, terutama ajaran-

ajaran yang bersifat fundamental atau dogmatis. Dalam Islam, isi keyakinan 

adalah menyangkut keyakinan tentang adanya Allah, Malaikat, Rasul/ Nabi, 

kitab Allah, surga/ neraka, qadha dan qahdar.

Kedua, dimensi ritual/ praktik, berkenaan dengan seberapa tingkat 

kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana 

yang dianjurkan oleh agama yang dianutnya. Dalam Islam, dimensi praktik 

meliputi kegiatan seperti pelaksaan shalat, puasa, haji (bila mampu), pembaca 

Al-Qur’an pemanjat do’a, dan lain sebagainya.

                                                          
71 Glock, C.Y. and R. Stark (1968), American Piety : The Nature of Religious

Commitment, USA: University of Chicago Press dalam Roland Roberson (ed) (1984), Sosiology of 
Religion. Penguin Education. Dikutip oleh Muhlis, Perilaku Menabung di Perbankan Syariah di Jawa 
Tengah (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
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Ketiga, dimensi eskperiensial/ pengalaman berkenaan dengan seberapa 

tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan 

pengalaman religious. Dalam Islam, dimensi pengalaman meliputi parasaan 

dekat dengan Allah, dicintai Allah, doa’do’a yang sering dikabulkan, perasaan 

tentram dan bahagia karena menuhankan Allah, dan diselamatkan dari musibah, 

menerima pendapatan yang tidak terpikirkan sebelumnya, seperti hibah, 

hadiah,dan warisan. 

Keempat, dimensi intelektual/ pengetahuan berkanaan dengan seberapa 

tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, 

terutama mengenai ajaran pokok sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. 

Dalam Islam, isi dimensi pengetahuan meliputi tentang pengetahuan tentang isi 

Al-Qur’an, pokok-pokok ajarang yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum 

islam, dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi islam / 

perbankan syariah.

Kelima, dimensi pengalaman/ konsekuensi berkenaan dengan seberapa 

tingkat seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya. 

Perilaku yang dimaksud adalah perilaku duniawi, yaitu bagaimana individu 

berhubungan dengan dunianya. Dalam Islam, dimensi pengalaman meliputi 

perilaku suka menolong berdermawan, menegakan kebenaran dan keadilan, 

berlaku jujur, menjaga amanat, menjaga lingkungan, tidak mencuri, tidak 

berjudi, berjuang untuk kesuksesan hidup menerut ukuran Islam, dan mematuhi 

dan menjalankan norma-norma Islam dalam berbudaya, bermasyarakat, 

berpolotik, dan berekonomi (transaksi bisnis/perbankan) secara non-riba.

Menurut Amin Abdullah relegiulitas dapat didefinisikan sebagai tindakan 

mengeskpesikan ajaran agama melalui perilaku ritual ibadah maghdah dan 

ibadah ghairu mahdah yakni sosial kemasyarakat. Wujud kehidupan 

kemasyarakatan dapat dijalankan pada sector budaya, polotik, hukum, ekonomi. 

Dalam kaitanya dengan ini menurut Mooduto kemantapan dan keteguhan, serta 
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keyakinan manusia terhadap kehalalan operasional perbankan syariah dalam 

segala produk dan aspek merupakan cermin religiulutas.72 Ketika ukuran 

perilaku ekonomi dilihat dari sisi pemanfaatan perbankan maka menurut 

Mehboob dilkasifikasikan menjadi tiga karekter:

1. Muslim taat yang benar-benar menghindari bank konvensional yang berbasis 

bunga. Kelompok ini yang memainkan peran penting bagi kesuksesan bank 

Islam.

2. Muslim yang kurang taat yang memiliki rekening dibank Islam dan bank 

konvensional

3. Muslim yang tidak taatt yang hanya memiliki rekening dibank konvensional 

meski ada bank islam di wilayah mereka.

Seseorang yang memiliki tingkat religiulitas yang tinggi akan selalu 

menerapkan keharaman riba sebagai ukuran perilaku berekonomi, termasuk 

ketika berhubungan dengan perbankan. Perbankan syariah sebagaimana hukum 

perniagaan Islam pada umumnya didominasi oleh doktrin pelarangan riba.

Ketika perbankan tidak menerapkan aspek pelaksaan yang memunculkan riba, 

seperti “ bunga” maka masyarakat menyakininya, bahwa lembaga perbankan 

tersebut telah melaksanakan dan menerapakan norma syariah. 

Zakat merupakan pungutan wajib atas harta yang dimiliki seseorang 

muslim setelah harta tersebut memenuhi syarat. Karenanya zakat merupakan 

Islam yang ke empat dari lima elemen rukun yang ada. Syarat tersebut adalah 

mencapai nisab (batas nilai minimal harta terkena pajak) dan haul (batas waktu 

minimal kepemilikan harta kena zakat). Jika persyarakat tidak terpenuhi, maka 

pembayaran zakat menjadi tidak wajib. 

Ekonomi syariah dan konvensional memilki kesamaan pandangan 

terhadap model konsumsi yang ditentukan oleh konsumsi pokok dan konsumsi 
                                                          

72 Arie Mooduto, Pengaruh Penerapan Syariah terhadap Kinerja dan Ketahanan Bank Islam 
Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2006 (Tidak Dipublikasi).
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yang berasal dari pendapatan. Jika dilihat dari sisi mustahik maka zakat akan 

meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini 

secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi syariah terhadap pelaku 

pasar yang tidak memiliki daya beli atau tidak memiliki akses ekonomi, maka 

terdorong memiliki daya beli memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.73

Kuatnya potensi yang dimiliki institusi zakat sebagai sebuah mekanisme 

sosial membuat Faridi menyebut sebagai sektor sukarela atau sektor ketiga 

melengkapi sektor yang sudah ada (monetary dan real sector). Monzer Khaf 

mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat 

tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan 

pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi.  

Indikator yang digunakan dalam pengukuran potensi ini antara lain adalah:

a. Agama menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur 

tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkunganya. 

b. Organisasi sosial keagamaan adalah organisasi yang ikuti oleh masyarakat 

didaerah itu, seperti ikut serta dalam pengurus masjid atau mushola, ikut 

menjadi panitia keagamaan,dll.

c. Keaktifan dimasyarakat adalah keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan di 

lingkungan tempat tinggalnya seperti kegiatan yasinan, pengajian rutin bagi 

masyarakat muslim, gotong royong, kerjabakti dll.

                                                          
73 Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds), Money and Banking In Islam”, 

International Center for Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute 
of Policy Studies Islamabad, 1996, Pakistan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan sehingga 

peneliti hanya bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala.74 Deskripsi 

ini menggunakan tehnik statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran umum distribusi data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, 

skor total, skor maksimum, rata-rata, modus, median, dan simpangan baku atau 

standart deviasi.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah data 

mengenai responden yang menjadi objek penelitian seperti demografi, ekonomi, 

sistem sosial, dan nilai sosial dari responden, serta bagaimana preferensi 

responden mengenai bank syariah. Sedangkan data sekunder yang hendak 

diperoleh dalam penelitian ini adalah data mengenai produk perbankan 

khususnya perbankan syariah, jumlah pengusaha dan data lain yang mendukung 

penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data terdiri dari :75

a. Metode Angket

                                                          
74 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis,  ( Yogyakarta: 2005 ).hml.34.
75 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantutatif, ( Jakarta : Kencana, 2006 ).hml. 123- 126
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Sering pula metode angket disebut juga sebagai metode kuesioner 

atau questionnaire ( daftar pertanyaan ). Metode angket merupakan 

serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian 

dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau 

dikembalikan ke petugas atau peneliti.

b. Metode Wawancara

Wawancara atau interviu adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Semarang. Semarang mempunyai 

19 kecamatan. Dalam penelitian akan dilakukan di 3 Kecamatan yang ada 

dikota Semarang yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan Bandungan, dan 

Kecamatan Bergas. Dipilihnya 3 Kecamatan tersebut untuk dilakukan 

penelitian karena:  a) mudahnya keluar masuk informasi yang didapat, b) 

daerah tersebut merupakan daerah yang mempunyai potensi unggulan ( 

pariwisata dan UKM ) dikota Semarang, c) daerah tersebut merupakan 

daerah yang 80% masyarakatnya memeluk agama Islam, d) daerah tersebut 

merupakan daerah kawasan industry.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, population, yang berarti 

jumlah penduduk. Dalam metode penelitian kata populasi sangat populer, 

digunakan untuk menyebutkan serumpunan atau sekelompok objek yang menjadi 

sasaran penelitian.76 Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UKM yang 

                                                          
76  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantutatif, ( Jakarta : Kencana, 2006 ).hlm.99
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ada di Semarang. Akan tetapi tidak semua pengusaha UKM yang ada di 

kabupaten Semarang akan diambil sampel, hanya akan diambil 3 Kecamatan 

yang ada di Semarang dari 19 Kecamatan yaitu kecamatan Bawen, Kecamatan 

Bandungan, dan Kecamatan Bergas. Ketiga kecamtan tersebut merupakan 

Kecamatan  yang mempunyai potensi unggulan ( pariwisata dan  UKM ) dan 

mudah keluar masuknya informasi yang itu akan sangat membantu penulis dalam 

melakukan penelitian ini. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian individu yang akan diselidiki dari keseluruhan 

individu penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang memiliki populasi 

yang representative, artinya menggambarkan keadaan populasi atau 

mencerminkan pepolasi secara maksimal.77 Sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah jenis pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa serta 

dibidang makanan. Kegiatan produksinya untuk jenis usaha kecil menengah

dilakukan dirumah mereka sendiri atau home industry. Pengusaha UKM ini

memiliki karyawan antara 1-9 orang termasuk pemilik usaha tersebut. Sampel 

yang akan diambil sebanyak 90 respoden sehingga setiap kecamatan akan 

diambil 30% yaitu sebanyak 30 responden. Yang sebelumnya setiap Kecamatan 

yang menjalankan usaha UKM akan dihitung beberapa populasi yang ada dalam 

satu Kecamatan. Dari 90 responden yang direncanakan, dalam pelaksanaan 

pengambilan sampel hanya  60 responden yang  terlaksana dan setiap Kecamatan 

hanya diambil 20 responden. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, 

keterbatasan dana dan tenaga peneliti, selain itu luasnya lokasi penelitian yang 

mencakup 3 Kecamatan, yang setiap Kecamatan memiliki lebih dari 5 kelurahan.

                                                          
77 Child Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. Ketujuh (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2005), hal. 107



3. Metode Sampling

Cara pengambilan sampel yang 

meggunakan teknik penarikan sampel tidak acak (non probabilitas) yaitu dengan 

teknik purposif sampling. Dengan teknik ini sampel diambil didasarkan pada 

pertimbangan tertentu dari peneliti. Maka dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel purposive (purposive sampling) peneliti dapat mengambil 

data sesuai dengan kriteria yang diteliti yaitu pengusaha yang menjalankan usaha 

UKM. 78

D. Instrument Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas merupakan tingkat dimana suatu alat pengukur mengu

yang seharusnya diukur. Data penelitian tidak akan berguna bilamana instrument 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki 

validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kuisoner dikatakan valid jika pertanyaan 

yang ada pada kuisoner tersebut mampu mengungkap tujuan kuisoner tersebut. 

Uji validitas akan dilakukan dengan menggunakan uji korelasi product moment 

yang rumusnya sebagai berikut:

r =

keterangan

r             : koefisien antara iten dengan total

N           : jumlah subjek

X           : sekor responden untuk tiap item

Y           : total skor tiap responden dari seluruh item

∑XY     : jumlah perka

                                                          
78 Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik, Aindobe (ed), (Yogyakarta: LKIS, 2007). 

Hal.250
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Metode Sampling

Cara pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah dengan 

meggunakan teknik penarikan sampel tidak acak (non probabilitas) yaitu dengan 

teknik purposif sampling. Dengan teknik ini sampel diambil didasarkan pada 

pertimbangan tertentu dari peneliti. Maka dengan menggunakan teknik 

gambilan sampel purposive (purposive sampling) peneliti dapat mengambil 

data sesuai dengan kriteria yang diteliti yaitu pengusaha yang menjalankan usaha 

Instrument Penelitian

Validitas merupakan tingkat dimana suatu alat pengukur mengu

yang seharusnya diukur. Data penelitian tidak akan berguna bilamana instrument 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki 

validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kuisoner dikatakan valid jika pertanyaan 

kuisoner tersebut mampu mengungkap tujuan kuisoner tersebut. 

Uji validitas akan dilakukan dengan menggunakan uji korelasi product moment 

yang rumusnya sebagai berikut:

r             : koefisien antara iten dengan total

: jumlah subjek

X           : sekor responden untuk tiap item

: total skor tiap responden dari seluruh item

∑XY     : jumlah perkalian skor item dengan skor total

                  
Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik, Aindobe (ed), (Yogyakarta: LKIS, 2007). 

digunakan penulis adalah dengan 

meggunakan teknik penarikan sampel tidak acak (non probabilitas) yaitu dengan 

teknik purposif sampling. Dengan teknik ini sampel diambil didasarkan pada 

pertimbangan tertentu dari peneliti. Maka dengan menggunakan teknik 

gambilan sampel purposive (purposive sampling) peneliti dapat mengambil 

data sesuai dengan kriteria yang diteliti yaitu pengusaha yang menjalankan usaha 

Validitas merupakan tingkat dimana suatu alat pengukur mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Data penelitian tidak akan berguna bilamana instrument 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki 

validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kuisoner dikatakan valid jika pertanyaan 

kuisoner tersebut mampu mengungkap tujuan kuisoner tersebut. 

Uji validitas akan dilakukan dengan menggunakan uji korelasi product moment 

Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik, Aindobe (ed), (Yogyakarta: LKIS, 2007). 
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∑X          : jumlah skor dalam distribusi X

∑Y     : jumlah skor dalam distribusi Y

∑X2       : jumlah kuadrat masing-masing skor X

∑Y2       : jumlah kuadrat masing-masing skor Y

2. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relative konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. 

Indikator untuk uji reliabilitas adalah cronbach alpha lebih dari 0,6 menunjukkan 

instrument yang digunakan reliabel. Dengan rumus sebagai berikut:

r11=  1 −∑ σ

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen

: banyaknya butir pertanyaan

∑ σ
: jumlah varians

                          σ : varians total

E. Deskripsi Operasional

Untuk tidak terjadi kesalahan intrepetasi tentang maksud dari beberapa kata 

sesuai judul, maka yang penulis maksud dengan:

1. Preferensi adalah pilihan, kecenderungan, kesukaan.79

2. Pengusaha UKM 

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 1 – 9 orang 

termasuk pengusaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Perusahaan 

                                                          
79 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 9, (Jakarta: Balai Pustaka,1997). Hal 786.
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sedang ( menengah ) adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 –

99 orang, dan perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga 

kerja 100 orang atau lebih.80

Sedangkan pengusaha UKM adalah orang menjalankan usaha dibidang 

ekonomi yang tujuanya memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan 

secara komersil. 

3. Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau bank yang beroprasi dan 

produknya dikembangan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. 

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya 

kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. 81

Bank syariah disebut juga bank tanpa bunga, bank syariah beroperasi dengan 

mengandalkan sistem syariah. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan 

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara 

Islam.

4. Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki 19 Kecamatan, diantaranya 

adalah Kecamatan Bawen, Kecamatan Bandungan, dan Kecamatan Bergas.

Ketiga Kecamatan yang ada dikota Semarang ini merupakan daerah kawasan 

industry. Sebagain besar masyarakatnya adalah sebagai buruh atau pegawai 

dalam perusahan besar yang ada dikota Semarang. Selain Semarang daerah 

kawasan industry, dikota Semarang juga merupakan kawasan pariwisata. 

Dengan Semarang merupakan kota kawasan industry dan kawasan 

pariwisata, maka menambahnya pula jumlah pengusaha UKM dikota 

Semarang.

                                                          
80 Biro Pusat Statistik, Indikator Industri Besar dan Sedang, ( Jakarta: 2002 ).hlm.10
81 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajeman Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet.2005). hal 2
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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Karaktristik Responden

a. Jumlah Responden

Jumlah penelitian preferensi pengusaha UKM untuk menjadi nasabah 

perbankan syariah telah ditentukan jumlahnya. Secara terperinci tabel berikut ini 

menyajikan data responden yang menjadi subjek dalam penelitian:

Table  4.1 Jumlah Responden

Kecamatan Jumlah Responden Persentase (%)

Bandungan 20 33,33 

Bergas 20 33,33 

Bawen 20 33,33 

Jumlah 60 100

Sumber: data penelitian

Jumlah pengusaha yang menjalankan usaha kecil menengah di Semarang 

dalam masing-masing Kecamatan memiliki proporsi yang sama, yaitu kecamatan 

berjumlah 20 orang atau 33,33 %, pengusaha di kecamatan Bandungan sebanyak 

20 orang atau 33,33 %, pengusaha di kecamatan Begas berjumlah 20 orang, 

pengusaha di kecamatan Bawen berjumlah 20 orang atau 33,33 %. 

b. Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuisoner pada 3 Kecamatan yang ada di Semarang 

yaitu Bandungan, Bergas, dan Bawen didapat jumlah responden laki-laki dan 

perempuan sebagai berikut:
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Tabel 4.2

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%)

Laki-laki 55 91,66

Perempuan 5 8,34

Jumlah 60 100

Sumber: data penelitian

Diketahui dari seluruh responden yang ada, jumlah responden laki-laki  

sebanyak 55 orang atau 91,66% dari jumlah responden yang mengisi kuisoner. 

Sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 5 orang atau sebesar 8,34% 

dari jumlah keseluruhan. Dilihat dari tabel diatas, menunjukan bahwa yang 

menjalankan usaha itu didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. 

c. Agama 

Secara keseluruhan para responden memiliki keyakinan yang berbeda, 

datanya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Agama

Agama Jumlah Responden Persentase (%)

Islam 56 93,33

Khatolik 1 1,67

Kristen 3 5

Jumlah 60 100

Sumber: data penelitian

Dari keseluruhan pengusaha yang menjalankan usaha kecil menengah 

keyakinan yang dianut berbeda-berbada, meskipun yang mendominasi adalah 

yang menganut agama Islam. Dilihat dari tabel diatas banyaknya responden yang 

memeluk agama Islam sebanyak 56 orang atau 93,33%, sisanya memeluk agama 
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khatolik hanya 1 orang atau 1,67% dan agama Kristen hanya 3 orang atau 5%. 

Agama mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih sesuatu yang 

terbaik bagi responden itu sendiri.  

B. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Hasil Uji Validitas

Dikatakan valid atau shahih apabila alat ukur itu benar-benar valid. Uji 

validitas disini bertujuan untuk mengetahui valid tidaknya t tabel dan r hitung dari “ 

Preferensi Pengusaha UKM Untuk Menjadi Nasabah Perbankan Syariah di 

Semarang tahun 2012”.

Untuk kepentingan pengujian kuisoner maka peneliti menyebarkan uji 

coba kuisoner kepada 30 responden yang menjalankan usaha kecil menengah di 

3 kecamatan yaitu kecamatan Bawen, Bergas, dan Bandungan di Semarang. 

Tabel 4.4

    Validitas Variabel

Item r hitung t tabel keterangan

1 0.849 0,361 Valid

2 0.579 0,361 Valid

3 0.745 0,361 Valid

4 0.816 0,361 Valid

5 0.753 0,361 Valid

6 0.626 0,361 Valid

7 0.565 0,361 Valid

8 0.745 0,361 Valid

9 0.545 0,361 Valid

10 0.574 0,361 Valid

11 0.450 0,361 Valid
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Item r hitung t tabel keterangan

12 0.366 0,361 Valid

13 0.693 0,361 Valid

14 0.693 0,361 Valid

15 0.779 0,361 Valid

16 0.445 0,361 Valid

17 0.435 0,361 Valid 

b. Uji Reliabilitas

Selain uji validitas, dilakukan juga uji reliabilitas data penelitian. Seperti 

halnya uji validitas, uji reliabilitas dalam penelitian ini juga dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS 16 meskipun sebenarnya dapat juga dilakukan 

dengan perhitungan manual. Untuk dapat mengetahui tingkat reliabilitas variabel 

dalam uji ini digunakan teknik Alpha Cronbach. Suatu variabel dinyatakan 

reliabel jika memenuhi ketentuan bahwa jika koefisien reliabilitas lebih dari 0,6 

maka instrumen dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika koefisien reliabilitas 

dibawah 0,6 maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. Hasil perhitungan 

reliabilitas terhadap instrumen menunjukan nilai sebesar 0,917. Hasil uji 

reliabilitas instrumen tresebut diketahui bahwa variabel penelitian dinyatakan 

reliabel karena koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6. 

        Tabel 4.5

Reliability Statistics

  Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.917 17
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C. Preferensi Pengusaha UKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

C.1. Preferensi Pengusaha terhadap produk bank syariah

Dari 60 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi yang berbeda-beda 

terhadap produk-produk yang ditawarkan bank syariah. Pengusaha banyak yang 

memilih produk yang ditawarkan oleh bank syariah karena produk yang 

ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Sebanyak 

98% responden memilih produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Ketertarikan 

pengusaha dengan bank syariah dapat dilihat tabel berikut:

Tabel.1. preferensi pengusaha terhadap produk-produk bank syariah

No Produk Bank syariah Jumlah Persentase (%)

1 Sangat Setuju 37 61,67

2 Setuju 22 36,67

3 Sangat Tidak Setuju 0 0

4 Tidak Setuju 0 0

5 Tidak Tahu 1 1,6

Total 60 100

Sumber: data primer diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat 61,67% dan 36,67% memilih produk yang 

ditawarkan oleh bank syariah. Produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan 

para pengusaha yaitu penambahan modal untuk usaha yang dijalankan. Dalam 

Islam melarang produk-produk yang mengandung keharaman atau subhat. Bank 

syariah juga hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah hanya untuk usaha 

yang halal saja. Bank tidak memberikan pembiyaan yang haram, seperti jual beli 

miras, narkoba, dll. Untuk itu, sebagai seorang yang taat akan agama tidak 

seharusnya menggunakan jasa produk dari bank yang tidak sesuai dengan syariah 

Islam.
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C.2. Preferensi Pengusaha bank menggunakan nama Islami

Penggunaan nama Islami bagi produk bank syariah memiliki berpengaruh bagi 

calon nasabah dalam bank syariah. Karena namanya bank syariah harus 

menggunakan nama yang sesuai dengan bank yang berlandaskan prisnip syariah. 

Respon dari pengusaha tentang penggunaan nama Islami di bank syariah terlihat 

pada tabel berikut ini:

Tabel.2. Preferensi terhadap bank menggunakan nama Islami

No Penggunaan Nama 

Islami

Jumlah Persentase (%)

1 Sangat Setuju 45 75

2 Setuju 15 25

3 Sangat Tidak Setuju 0 0

4 Tidak Setuju 0 0

5 Tidak Tahu 0 0

Total 60 100

Sumber: data primer dioalah

Dari data diatas bisa dilihat bahwa semua responden atau 100% responden 

menganggap memang bank syariah harus menggunakan nama Islam dalam 

operasionalnya. Pengusaha yang setuju dengan nama Islami dibank syariah 

mereka akan cenderung mengadopsi bank syariah. 

C.3. Preferensi pengusaha tentang bagi hasil bank syariah 

Dari 60 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki preferensi 

yang berbeda terhadap bagi hasil atas jasa pembiayaan yang diminta bank 

syariah lebih rendah dibandingkan dengan bunga kredit pada bank konvensional. 

Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel.3. preferensi bagi hasil lebih rendah dibanding konvensional

No Bagi Hasil Bank 

Syariah Rendah

Jumlah Persentase (%)

1 Sangat Setuju 14 23,33

2 Setuju 37 61,67

3 Sangat Tidak Setuju 6 10

4 Tidak Setuju 0 0

5 Tidak Tahu 3 5

Total 60 100

Sumber: data penelitian

Dari tabel diatas diketahui 85% menganggap bahwa bagi hasil yang diminta bank 

syariah lebih rendah dibanding dengan bunga kredit pada bank konvensional. 

Pengusaha yang menjawab setuju akan lebih cenderung memilih bank syariah 

untuk alternatif dalam penambahan modal untuk usaha yang dijalankan. Karena 

bagi hasil yang diminta oleh bank syariah lebih sedikit, oleh sebab itu nasabah 

tidak akan marasa terbebani dengan bagi hasil yang diminta. Bagi hasil akan 

dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.  

C.4. Preferensi pengusaha tentang lokasi bank syariah

Dari 60 responden mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang lokasi bank 

syariah yang ada didaerahnya. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4. preferensi lokasi bank syariah mudah dijangkau

No Lokasi Bank syariah

Mudah Dijangkau

Jumlah Persentase (%)

1 Sangat Setuju 17 28,33

2 Setuju 21 35

3 Sangat Tidak Setuju 18 30

4 Tidak Setuju 2 3,33
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No Lokasi Bank Syariah 

Mudah Dijangkau

Jumlah Persentase (%)

5 Tidak Tahu 1 1,67

Total 60 100

Sumber: data primer diolah

Lokasi bank ternyata memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap 

potensinya. Kemudahan bank untuk dijangkau akan mendorong pengusaha atau 

responden untuk memilih bank syariah sebagai sarana untuk menabung atau 

berinvestasi. Sebanyak 63% responden menjawab setuju kalau lokasi bank 

syariah didaerahnya mudah dijangkau. Oleh karena itu suatu bank harus terletak 

pada lokasi yang benar-benar mudah dijangkau oleh (calon) nasabahnya.

C.5. Preferensi pengusaha tentang informasi bank syariah

Dari keseluruhan responden yang menjadi sampel memiliki preferensi yang 

berbeda mengenai tidak ketinggalanya pemanfaatan teknologi informasi oleh 

bank syariah. bisa dilihat dari tabel nerikut ini:

Tabel.5. preferensi bank syariah tidak ketinggalan informasi

No Tidak Ketinggalan 

Informasi

Jumlah Persentase (%)

1 Sangat Setuju 13 21,67

2 Setuju 43 71,67

3 Sangat Tidak Setuju 4 6,66

4 Tidak Setuju 0 0

5 Tidak Tahu 0 0

Total 60 100

Sumber: data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas bahwa bank syariah tidak ketinggalan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi. Banyaknya pengusaha yang menjawab setuju 
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yaitu sebasar 93% itu mejawab bahwa bank syariah tidah ketinggalan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi. Media yang dimanfaatkan oleh bank syariah 

seperti televisi, media cetak, dll akan mendorong pengusaha atau calon nasabah 

lainya untuk memilih bank syariah. 

D. Potensi Pengusaha UKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

D.1. Potensi menanamkan nilai agam di keluarga

Nilai agama selalu ditanamkan responden dalam keluarganya. Dari 60 responden 

seluruhnya menanamkan nilai agama dikeluarganya. Hal ini terlihat pada tabel 

berikut ini:

Tabel.6.Potensi menanamkan nilai agama dikeluarga 

No Penanaman Nilai 

Agama

Jumlah Persentase (%)

1 Selalu 45 75

2 Sering 15 25

3 Kadang 0 0

4 Jarang Sekali 0 0

5 Tidak Pernah 0 0

Total 60 100

Sunber: data primer diolah

Penanaman nilai agama dalam suatu keluarga akan mempengaruhi seseorang 

dalam mengambil suatu keputusan. Jika seseorang yang tidak menanamkan nilai 

agama akan enggan mengambil suatu tindakan atau kegiatan yang berdasarkan 

dengan ketentuan dalam agamanya. Apabila seseorang yang dalam kehidupan 

kesehariannya menanamkan nilai agama, mereka akan termotifasi untuk 

melakukan kegiatan ekonomi seperti menabung atau berkonsumsi yang sesuai 

dengan ajaran agamanya.
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D.2. Potensi mengikuti kegiatan organisasi sosial agama

Dari 60 responden yang diambil sampel tidak seluruhnya selalu mengikuti 

kegiatan organisasi sosial agama. Karena tidak semua responden menjadi 

pengurus organisasi di agama yang mereka yakini. Hal ini terlihat pada tabel 

berikut ini:

Tabel.7. Potensi mengikuti kegiatan organisasi sosial keagamaan 

No Kegiatan Organsisasi 

Sosial

Jumlah Persentase (%)

1 Selalu 8 13,33

2 Sering 23 38,33

3 Kadang 17 28,33

4 Jarang Sekali 4 6,67

5 Tidak Pernah 8 13,33

Total 60 100

Sumber: data primer diolah

Kegiatan organisasi sosial keagamaan tidak begitu mempengaruhi responden 

untuk menjadi nasabah bank syariah. itu terlihat pada tabel diatas bahwa tidak 

semuanya ikut kegiatan tersebut. Memang seharusnya yang menjadi pemimpin 

dalam suatu organisasi akan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan yang 

menurutnya baik bagi orang lain. Begitu juga dalam pengambilan keputusan 

untuk menjadi nasabah diperbankan syariah itu lebih baik dibandingkan bank 

konvensional karena secara garis besar operasionalnya sesuai dengan Al-Qur’an 

dan Hadits. 

D.3. Potensi ikut serta aktif dimasyarakat

Ikut serta aktif dimasyarakat dalam hal agama tidak semuanya aktif. Tapi terlihat 

banyak yang mengikuti aktivitas dimasyarakatnya, hal ini terlihat pada tabel 

berikut ini:
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Tabel.8. Potensi ikut serta aktif di masyarakat

No Serta Aktif di 

Masyarakat

Jumlah Persentase (%)

1 Selalu 12 20

2 Sering 40 66,67

3 Kadang 6 10

4 Jarang Sekali 1 1,67

5 Tidak Pernah 1 1,66

Total 60 100

Sumber: data primer diolah

Ikut serta aktif dimasyarakat dalam hal agama memang perlu bagi responden. 

Banyak responden yang memberi jawaban sering dan selalu menunjukan bahwa 

mereka memang perlu ikut serta aktif seperti kegiatan pengajian, yasinan bagi 

umat muslim. Karena itu bisa menambah keiamanan mereka. Jika keimanan 

seseorang pada tingkat yang baik, maka akan mendorong seseorang untuk 

mengambil suatu tindakan yang baik dalam berekonomi seperti pengambilan

pembiayaan, berkonsumsi yang halal, menabung dll. 

D.4. Potensi bersedekah atau zakat harta

Dari keseluruhan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, kebanyakan 

respoden tidak selalu mengeluarkan sedekah atau zakat harta mereka. Ini terlihat 

pada tabel berikut ini:

Tabel.9. Potensi bersedekah atau zakat harta

No Sedekah atau Zakat 

Harta

Jumlah Persentase (%)

1 Selalu 7 11,67

2 Sering 14 23,33
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No Sedekah atau Zakat 

Harta

Jumlah Persentase (%)

3 Kadang 23 38,33

4 Jarang Sekali 14 23,33

5 Tidak Pernah 2 3,33

Total 60 100

Sumber: data primer diolah

Bersedekah atau zakat sangatlah penting untuk dikeluarkan, karena itu dapat 

membersihkan harta yang dimiliki seseorang. Tapi dilihat dari tabel diatas, 

responden kurang sadar akan pentingnya membersikan harta mereka. Mereka 

wajib mengaluarkan sedekah atau zakat harta mereka apabila harta mereka sudah 

mencapai haul. Zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan dan 

investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan yang 

akan menyebabkan tingkat investasi. Untuk itu perlunya kesadaran bagi para 

pengusaha untuk mengeluarkan harta mereka kepada yang berhak menerimanya.

E. Analisis Wawancara

Hasil wawancara peneliti dengan responden tentang pengetahuan 

responden mengenai bank syariah yaitu minimnya pengetahuan responden akan 

bank syariah. Banyak yang mengaku tidak tahu tentang adanya perbankan 

syariah. Mereka tahu adanya perbankan syariah hanya melihat dari televisi saja. 

Minimnya pengatahuan ini akan mempengaruhi calon nasabah untuk 

menggunakan jasa perbankan syariah sebagai sarana untuk berinvestasi. 

Responden yang mengetahui dengan baik perbankan syariah cenderung akan 

mengadopsi bank syariah. Kecenderungan responden yang tahu dengan baik 

bank syariah akan tetap mengadopsi bank syariah sebesar 2,4 kali lipat dibanding 

dengan yang pengetahuanya kurang.

Minimnya pengetahuan mereka tentang bank syariah itu disebabkan 

kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah itu sendiri, sehingga masyarakat 
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tidak tahu akan adanya bank yang beroperasi dengan menggunakan sistem 

syariah (bank syariah). Kurangnya pengetahuan ini akan mengakibatkan 

responden memilih bank yang beroperasi dengan menggunakan sitem bunga 

(bank konvensional). Lamanya operasional bank konvensional dibanding dengan 

bank syariah itu menjadi tantangan bagi bank syariah itu sendiri. Untuk itu 

seharusnya bank syariah lebih ekstra dalam mempromosikan operasional dan 

produk-produk yang ada pada bank syariah.

Selain minimnya pengatahuan, responden juga mengatakan pelayanan 

bank syariah juga mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk 

menjadi nasabah dibank syariah. Hal ini disebabkan karena pelayanan bank 

syariah yang dianggap kurang profesional dibandingkan dengan bank 

konvensional. Responden yang menggunakan bank syariah karena pelayanan 

akan cenderung tidak mengadopsi bank syariah. Pelayanan yang cepat, 

keamanan bank, pelayanan yang mudah akan mempengaruhi loyalitas bank 

syariah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik buruknya kualitas 

pelayanan yang ditawarkan bank syariah akan berpengaruh besar terhadap 

loyalitas bank syariah.

Ada bebarapa faktor yang diungkapkan oleh responden untuk mengambil 

pembiayaan atau manabung dibank syariah, diantaranya adalah lokasi bank yang 

relatif mudah dijangkau, produk yang ditawarkan bank sesuai syariah, 

keterbukaan informasi bank syariah kepada nasabahnya, bagi hasil yang 

diberikan bank syariah lebih kecil. Apabila beberapa faktor tersebut terpenuhi 

maka responden akan cenderung memilih bank syariah untuk mengambil 

pembiayaan di bank syariah. Responden juga mengaku, apabila diberikan 

pembiayaan mereka akan menggunakan pembiayaan itu untuk tambahan modal 

usaha, agar usaha yang dijalankan mereka lebih besar.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terhadap preferensi dan potensi pengusaha UKM 

terhadap bank syariah di Semarang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Preferensi Pengusaha UKM 

Preferensi pengusaha UKM untuk menjadi nasabah perbankan Syariah di

Semarang dipengaruhi oleh banyak faktor, diantara banyak faktor yang 

mendominasi yaitu: pertama, bank Syariah yang menggunakan nama Islami; 

kedua, produk-produk yang ditawarkan bank Syariah sesuai dengan keutuhan 

mereka; ketiga, informasi tentang bank Syariah yang tidak ketinggalan; keempat, 

bagi hasil yang diberikan oleh bank Syariah lebih rendah dibandingkan bank 

konvensional; kelima, lokasi bank Syariah yang mudah dijangkau oleh nasabah 

dan calon nasabah. Faktor lain yang mempengaruhi pengusaha untuk menjadi 

nasabah bank Syariah adalah minimnya pengetahuan mereka tentang bank 

Syariah, pelayanan memuaskan yang diberikan oleh bank syariah. Oleh karena 

itu baik buruknya pelayanan pada suatu bank akan berpengaruh sangat besar 

terhadap loyalitas bank itu sendiri

2. Potensi Pengusaha UKM

Potensi pengusaha UKM untuk menjadi nasabah perbankan Syariah

sangat besar dengan melihat faktor yang mendominasi mereka untuk menjadi 

nasabah bank Syariah. Faktor agama atau religious tidak mempengaruhi mereka 

dalam pengambilan keputusan sebagai nasabah bank Syariah, melainkan ada 

faktor yang lebih dominan, yaitu; nama Islami yang digunakan bank Syariah, 

produk yang ditawarkan oleh bank Syariah sesuai dengan kebutuhan mereka, 

informasi bank Syariah yang tidak ketinggalan, bagi hasil yang diberikan bank 
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syariah lebih rendah dibanding bank konvensional, serta lokasi bank syariah 

yang mudah dijangkau. Hal ini menunjukan bahwa, perilaku menabung di bank 

syariah semata karena dorongan norma dan keyakinan agama. Perilaku yang 

seperti itu beralasan menabung dibank syariah karena perintah agama, 

menghindari riba, dan untuk inventasi yang halal, serta karena tidak bersentuhan 

dengan bunga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian diatas maka saran yang dapat peneliti 

kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bersifat deskriptif hanya melihat potensi dan preferensi kota 

Semarang terhadap bank syraiah, oleh karena itu bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang 

berhubungan dengan perbakan syariah, sehingga hasilnya dapat membantu 

pihak-pihak berkepentingan bagi pengembangan Perbankan Syariah yang ada 

di kota Semarang. 

2. Upaya sosialisai lebih intensif oleh pihak-pihak yang terkait khusunya pihak 

perbankan syariah, karena minimnya pengetahuan mereka akan bank syariah. 

Hal ini berkaitan dengan minimnya perbankan syariah yang ada diwilyah-

wilayah tersebut.

3. Bagi kelompok yang sudah dan ingin berhubungan dengan perbankan syariah 

harus dijaga rasa simpatinya jangan sampai dikecewakan, karena kalau sudah 

sekali dikecewakan upaya pemulihanya memerlukan waktu dan upaya yang 

tidak sedikit, mengingat saat ini setiap bank, baik bank syariah maupun bank 

konvensional saling berlomba untuk dapat mempertahankan loyalitas 

nasabah mereka.



64



DAFTAR PUSTAKA

Al Arif  M Nur Rianto.2010. Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: 
Alfabeta.

Arie Mooduto (2006), “Pengaruh Penerapan Syariah terhadap Kinerja dan 
Ketahanan Bank Islam Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga Surabaya (Tidak Dipublikasi).

Bank Indonesia. 2000. Pola-pola Strategi Pembiayaan (financing) Bank Umum 
dan BPR dalam rangka mendukung penembangan sektor usaha kecil 
dan menengah. Tidak dipublikasikan.

Bank Indonesia dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 
Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap 
Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Laporan penelitian tahun 2000.

Basu Swasta dan T. Hani Handoko.1987. “ Manajemen Pemasaran Analisis 
Perilaku Konsumen”.Yogyakarta: Libertty.

Burhan Bungin.2006.  Metodologi Penelitian Kuantutatif. Jakarta : Kencana.

Catur Budi Patriono. 2005 . “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi 
Nasabah dalam  Memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan pada Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah di DIY”. Skripsi Jurusan Keuangan Islam, 
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Child Narbuko & Abu Achmadi.2005. Metodologi Penelitian, Cet. Ketujuh 
Jakarta: PT Bumi Aksara.

Crrisstoper Pass dan Lislie Pavies.1998. Kamus Lengkap Ekonomi, alihan 
bahasa Tumal Rumapea dan Posman Hlmolo. Jakarta: Erlangga.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Industri kecil dan Strategi Umum 
Pengembangan Industri Kecil Menengah ; Rencana Induk 
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2002 – 2004, buku satu . 
Yogyakarta: 2002.



Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia. 2000. Pusat Pengkajian Bisnis 
dan Ekonimi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Potensi, 
Preferensi, Perilaku Masayarakat terhadap Perbankan Syariah di 
Wilayah Jawa Timur. Jakarta: Bank Indonesia.

Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia. 2000. Pusat Penelitian Kajian 
Pembangnan Universitas Diponegoro (L.P.UNDIP). Potensi, 
Preferensi, Perilaku Masayarakat terhadap Perbankan Syariah di 
Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Bank 
Indonesia.

Endang Haryati. 2005 .“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit 
Pada BRI Kaunit Sentul Yogyakarta.” Skripsi Ekonomi Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak dipublikasikan. 

Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik, Aindobe (ed). 
Yogyakarta: LKIS. 

Fajar Nur Cahaya. 2001 . Analis Dampak Penyaluran Pembiayaan Dari BMT 
Terhadap Pendapatan Pengusaha Industri Rumahtangga di Kabupaten 
Klaten, Skripsi Universitas Negeri Surakarta. Tidak dipublikasikan.

Glock, C.Y. and R. Stark (1968), American Piety : The Nature of Religious 
Commitment, USA: University of Chicago Press dalam Roland 
Roberson (ed) (1984), Sosiology of Religion. Penguin Education.

Jonh M.Echols dan Hassan Sadily. 1992. kamus Inggris Indonesia. Jakarta: 
Gramedia.

Karnaen Perwaatmadja dan M. Syafi’I Antonio. 1997. Apa dan Bagaimana Bank 
Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Martono. 2002. “ Bank dan Lembaga Keuangan Lain ”. Yogyakarta: Ekonosia.

Mehboob ul Hassan (2007), “People’s Perceptions towards the Islamic Banking: 
A Fieldwork Study on Bank Account Holders’ Behaviour in Pakistan”, 
School of Economics, Nagoya City University Japan 467-8501 Japan.

Michael A.Hamli. 1998 . Asia’s Best- The Myth and Reality of Asia’s Most 
Succesful Companies, Pretice Hall, Simon dan Schuster. Asia, Pte Ltd.



Murti Sumarni. 1996. “ Marketing Perbankan”, edisi ketiga, cetakan pertama. 
Yogyakarta: Liberty.

Muhammad. 2002.  Manajemen BanK Syariah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

Nurul Widyaningrum. 2000 . Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi 
Pengusaha Kecil Studi kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor
Bandung: Akatiga. 

Omer, H.S.H. (1992), “The implications of Islamic beliefs and practice on the 
Islamic financial institutions in the UK: case study of Albaraka 
International Bank UK”, unpublished PhD thesis, Economics 
Department. Loughborough University, Loughborough

Philip Kotler dan Gary Armstrong. 1997. Dasar-Dasar Manejemen. Jakarta: 
Prenhalindo.

Pius A. Purtanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994 . Kamus Ilmiah Populer. 
Surabaya: Arloka, 1994.

Suardji D dan Sri Harjanti. 1989 . “ Memilih Pasar Sasaran “, edisi revisi, 
cetakan 2. Yogyakarta: FE-UII.

Suharsimi Arikonto. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Renika Cipta.

Supardi. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: 

Vermon A. Moselman dan John.h.Jackson. 1998. Pengantar  Ekonomi 
Perusahaan, Edisi kesembilan jijid satu. Jakarta: Erlangga.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking. Jakarta: Bumi 
Aksara.

Winarno Soemarta. Bantuan Permodalan Bagi Usaha Kecil dan Koperasi oleh 
BUMN serta Kaitanya dengan deregulasi Seminar Nasional “ Cara 
Pembinaan Usaha Kecil yang dapat Mencapai hasil Terbaik”.  tanggal 
5-6 Agustus 1995 di Palembang .

World Bank, Indonesia. “ Selected Issues of Industrial development and Trade 
Strategy”. Main report east Asia and Pasific regional office.

Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds) (1996), “Money and 
Banking In Islam”, International Center for Research In Islamic 



Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy 
Studies Islamabad, Pakistan.

Referensi Internet:

http: WWW.hidayatullah.com/ Sahid/ 9903/ kolom.htm/diakses tgl 16 Maret 

2012

http://www.bps.go.id/hasilSP2010/jateng/3322.pdf  diakses tgl 16 Maret 2012.



LAMPIRAN 1

Kuesioner



Kepada Yth:

Bapak/ Ibu/ Saudara/ I Responden

Di tempat

Assalamuallaikum WR.WB

Dengan kerendahan hati, saya mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ I 

responden untuk ikut membantu dalam mengisi daftar pertanyaan yang telah saya buat 

ini. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelancaran penelitian tentang “ Preferensi 

Pengusaha UKM Untuk Menjadi Nasabah Perbankan Syariah di Semarang Tahun 

2012 “ jawaban dari daftar pertanyaan ini tidak akan saya publikasikan.

Atas kesedian Bapak/ Ibu/ Suadara/ I saya selaku pribadi mengucapkan banyak 

terimakasih.

Wassalamuallaikum WR.WB

Hormat saya

    Avivah



A. UMUM

a. Nama:………………………………………………………………………….

b. Agama:………………………………………………………………………...

c. Jenis Kelamin:…………………………………………………………………

d. Alamat/ Kecamatan:………………………………………………...................

e. Jenis Usaha yang dijalankan:…………………………………………………..

B. POTENSI 

Berilah tanda centang ( √ ) pada salah satu angka ( 5-1 ) yang ada pada masing-

masing pertanyaan berikut. Semakin basar angka yang anda pilih maka akan 

semakin sesuai peryataan tersebut dengan sikap ataupun pendapat anda. Adapun 

keterangan angka sebagai berikut:

5. Selalu

4. Sering

3. Kadang 

2. Jarang Sekali

1. Tidak pernah

No Pertanyaan 5 4 3 2 1

1 Dalam sehari semalam, apakah anda 

melaksanakan shalat wajib (shalat 5 waktu) 

diawal waktu

2 Apakah anda setiap akan dan sesudah 

mengerjakan shalat wajib anda juga 

mengerjakan shalat rawatib

3 Apakah anda mengerjakan shalat tahajjud

4 Apakah anda membaca kitab suci Al-Qur’an

5 Apakah anda mengerjakan puasa sunah hari 

senin dan kamis atau puasa sunah yang lain



6 Apakah anda menanamkan nilai agama dalam 

kehidupan keluarga anda 

7 Apakah anda mengikuti organsasi social 

keagamaan yang ada dilingkungan daerah 

anda setiap kali diadakan kegiatan tersebut 

seperti pengurus masjid (bagi umat muslim)

8 Apakah anda ikut serta aktif di masyarakat 

seprti yasinan, pengajian dan lain sebagainya 

(kalau dalam Islam)  

9 Apakah anda bersekah atau zakat kalau harta 

anda sudah mencapai nisab (batas nilai 

minimal harta terkena pajak) dan haul (batas 

waktu minimal kepemilikan harta kena pajak)

C. PREFERNSI

Berilah tanda centang ( √ ) pada salah satu angka (5-1) yang ada pada masing-

masing pertanyaan berikut. Adupun keterangan angka sebagai berikut:

5. Sangat Setuju

4. Setuju

3. Sangat Tidak Setuju

2. Tidak Setuju

1. Tidak Tahu

No Pertanyaan 5 4 3 2 1

10 Produk-produk yang ditawarkan bank 

syariah sesuai dengan kebutuhan saya

11 Bank syariah menarik untuk dicoba 

sebagai perbandingan dengan bank 

konvensional



12 Bank syariah menggunakan nama-

nama Islami

13 Biaya administrasi untuk produk 

tabungan / deposit dibank syariah 

murah

14 Biaya administrasi untuk pengambilan 

pembiayaan dibank syariah murah

15 Bagi hasil atas jasa pembiayaan yang 

diminta bank syariah kepada nasabah 

pembiayaan lebih rendah dibanding 

dengan bunga kredit bank 

konvensional

16 Bank syariah didaerah saya berada 

dilokasi yang mudah dijangkau

17 Bank syariah tidak ketinggalan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi
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Rekapitulasi Kuesioner



5 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4

3 1 1 2 2 4 1 4 1 4 5 5 4 4 4 4 4

3 1 1 2 2 4 1 3 2 5 4 5 4 4 4 3 3

5 5 4 4 3 5 1 4 2 4 4 5 4 4 4 3 4

4 1 1 2 2 4 1 2 2 5 4 4 4 4 4 3 4

5 5 3 4 3 5 1 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4

5 4 3 2 2 4 1 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4

5 5 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4

5 3 3 4 3 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4

4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4

4 2 1 2 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5

5 3 2 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 3 3 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4
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Panduan Wawancara



Panduan wawancara:

1. Dari mana anda tahu tentang bank syariah?

2. Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?

3. Apakah ada pihak bank syariah yang mensosialisasikan/ promosi didaerah anda?

4. Seberapa penting pelayanaan bank bagi anda untuk melakukan pembiayaan?

5. Jika anda mengajukan pembiayaan, fasilitas apa yang anda inginkan?

6. Apabila anda diberikan pembiayaan oleh bank syariah, apa yang anda lakukan 

dengan pembiayaan tersebut?

7. Faktor apa yang mempengaruhi anda untuk membuka tabungan di bank syariah?

8. Keterbukaan dalam suatu bank apakah mempengaruhi anda dalam membuka 

tabungan?



Panduan wawancara:

1. Dari mana anda tahu tentang bank syariah?

2. Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?

3. Apakah ada pihak bank syariah yang mensosialisasikan/ promosi didaerah anda?

4. Seberapa penting pelayanaan bank bagi anda untuk melakukan pembiayaan?

5. Jika anda mengajukan pembiayaan, fasilitas apa yang anda inginkan?

6. Apabila anda diberikan pembiayaan oleh bank syariah, apa yang anda lakukan 

dengan pembiayaan tersebut?

7. Faktor apa yang mempengaruhi anda untuk membuka tabungan di bank syariah?

8. Keterbukaan dalam suatu bank apakah mempengaruhi anda dalam membuka 

tabungan?
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