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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Umum BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

a. Sejarah Berdirinya 

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sejak berdirinya pada tahun 2002 

silam tumbuh berkembang sangat pesat. Dengan dikeluarkannya 

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Provinsi sebagai daerah otonom, maka daerah memiliki kekuasaan untuk 

melaksanakan kewenangan daerah dengan segala bentuk urusan rumah 

tangga sebagai suatu lembaga dan perangkat-perangkatnya. 

Dalam rangka meningkatkan dan mendayagunakan potensi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 

ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep memerlukan suatu 

lembaga untuk merealisasikan tujuan tersebut, salah satunya adalah 

lembaga keuangan.  

Lembaga keuangan yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan 

Mikro berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai 

upaya membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil 

dan menengah serta mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli 
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Daerah. Hal ini demi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera 

dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya. 

Dimulai dari diakuisisinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana 

Merapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang kemudian hari 

direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan 

kerjasama antara Pemkab Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat 

Indonesia melalui penandatanganan MoU (Memorandum of 

Understanding) tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) di kabupaten Sumenep dengan Nomor 910/608b/435.304/200-

1011/BMI/PKS/XII/2001 pada tanggal 27 Desember 2001. 

b. Komposisi Pemegang Saham 

Akuisisi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep 

terhadap PT. BPR Dana Merapi mendapat angin segar dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dengan 

dikeluarkannya Surat Rekomendasi Nomor 910/953/435.040/2001 

tertanggal 19 Nopember 2001 dan disetujui oleh Bank Indonesia (BI) 

tertanggal 20 Pebruari 2002 dengan nomor surat 4/5/DPBPR/sb. 

Selanjutnya PT BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan 

nama menjadi PT BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 

16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH seorang 

Notaris di Sidoarjo dan berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI) 

No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Serta disahkan 

oleh Departemen Kehakiman RI dan HAM RI Nomor C-19351 NT.01.04 
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tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

Dalam rangka mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar, 

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengesahkan sebuah Peraturan Daerah 

(PERDA) nomor 6 tahun 2003 tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah Bhakti Sumekar yang kemudian 

berubah menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar 

berdasarkan PERDA Nomor 20 tahun 2011. 

Selanjutnya, atas dasar Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa 

Para Pemegang Saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto SH di Sidoarjo 

Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami 

perubahan dengan modal dasar menjadi Rp 160.000.000.000,00 (seratus 

enam puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) 

lembar saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

per lembar saham.  

Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing 

Persero sampai dengan Desember 2016 Pemegang Saham Pemerintah 

Kabupaten Sumenep sebanyak 16.660 lembar saham dengan nominal Rp 

83.300.000.000,- atau 99,999% nilai saham serta Perorangan sebanyak 1 

lembar saham dengan nominal Rp 5.000.000,- atau 0,001%. Maka total 

saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar adalah 

16.661 lembar dengan nilai saham sebesar Rp 83.305.000.000,- atau 

100%. 
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c. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di BPRS Bhakti Sumekar terdapat pada gambar 

2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Umum 

Pemegang Saham 

Dewan  

Komisaris 

Direktur  

Utama 

Dewan  

Pengawas Syariah 

TI/P.D.I 

S.K.A.I 

Corporate 

Secretary 

Direktur  

Bisnis  

Direktur  

Operasional  

Kabag. Marketing 

Funding & 

Konsumtif  

Kabag. Marketing  

Komersial UMKM  
Kantor  

Cabang  

Kabag.  

Operasional  

Kabag. Umum & 

Personalia 

AO Konsumtif 

AAO Konsumtif 

AO Funding 

AAO Funding 

AO Komersial UMKM 

AAO Komersial 

UMKM 

 

AAO Remedial 

AO Remedial 

Kantor  

Kas   

Kas  

Keliling   

Akunting  

Teller  

Customer 

Servise  

Admin Gadai 

Admin  

Pembiayaan  SID 

Pemberkasan & 

Asuransi 

Legal  

Umum & 

Logistik  

Personalia   

Sisdur  

Gambar 2 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar 
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d. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan 

1) Visi dan Misi Perusahaan 

Visi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar 

adalah “Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan 

dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi-misi yang 

dilakukan adalah: 

a) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang 

kurang dalam permodalan berdasar syariah 

b) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil 

dan menengah 

c) Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

2) Budaya Perusahaan 

Budaya Perusahan dalam “BHAKTI” dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

B=  BERKEMBANG 

Dengan etos kerja yang kuat serta memiliki ide kreatif yang 

tinggi dan pengembangan ke masa yang akan datang, 

mengantisipasi tantangan dan kesempatan untuk berkembang 

melakukan inovasi-inovasi. 

H=  HARMONIS 

Rasa persaudaraan, rasa kebersamaan menjadi pedoman 

hidup. Menjadikan kenyamanan dan kekompakan dalam bermitra. 
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A=  AMANAH 

Konsisten dan bertindak adil, bersikap tegas dengan rasa 

tanggung jawab yang besar dengan amanah nasabah. 

K=  KEPUASAN 

Memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

Perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, 

senang melayani dan didukung teknologi unggul. 

T=  TRANSPARAN 

Saling terbuka demi membangun kepercayaan dan 

keyakinan dengan menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik 

sehingga terbentuk suasana bersih dan berwibawa. 

I=    INTEGRITAS 

Bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga nama baik, 

serta taat pada peraturan yang berlaku. 

e. Jejak Langkah Perusahaan 

Dari kurun waktu 1993 hingga 2016 BPRS Bhakti Sumekar terus 

berusaha meningkatkan pelayanan dan pengabdiannya kepada 

masyarakat, hal ini  dilihat dari semakin banyaknya inovasi produk yang 

ditawarkan dan semakin luasnya ekspansi jaringan kantor yang semakin 

luas. Berikut jejak langkah BPRS Bhakti Sumekar dari tahun 1993 

hingga 2016: 



 

 

85 
 

1) Pada tahun 1993 embrio BPRS Bhakti Sumekar lahir dengan nama 

PT BPR Dana Merapi. 

2) Tahun 2001 akuisisi PT BPR Dana Merapi oleh Pemerintah 

Kabupaten Sumenep yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. 

3) Tahun 2002 PT BPR Dana Merapi berubah nama menjadi PT BPR 

Bhakti Sumekar dan direlokasi ke Kabupaten Sumenep yang terletak 

di ujung timur Pulau Madura. 

4) Selanjutnya pada tahun 2003 PT BPR Bhakti Sumekar dikonversi 

menjadi PT BPRS Bhakti Sumekar yang berbasis syariah. Selain itu 

juga pembukaan Kantor Kas Lenteng. 

5) Di tahun 2004 Ijin Operasional PT BPRS Bhakti Sumekar resmi 

dikeluarkan. Pada tahun yang sama dibukalah Kantor Kas Bangkal 

yang berdomisili di Pasar Bangkal. 

6) Di tahun 2006 Gedung Baru PT BPRS Bhakti Sumekar yang 

beralamatkan di Jalan Trunojoyo 137 resmi didirikan. Selain itu juga 

pembukaan Kantor Kas Bluto, Kantor Cabang Pamekasan dan 

Kantor Kas Ambunten. 

7) Tahun 2010 pembukaan Kantor Kas Guluk-Guluk dan Kantor Kas 

Dungkek. 

8) Kantor Kas Pasongsongan resmi dibuka pada tahun 2011. 

9) Tahun 2012 pembukaan tiga kantor baru, yaitu Kantor Kas Pragaan, 

Kantor Kas Kalianget dan Kantor Kas Sapeken. 
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10) Di tahun 2013 dibukalah tiga kantor baru; Kantor Kas Legung, 

Kantor Kas bandaran dan Kantor Kas Waru. Kedua terakhir 

berlokasi di Kabupaten Pamekasan. 

11) Tahun 2014 adalah ditingkatkannya beberapa Kantor Kas menjadi 

Kantor Cabang, yaitu Kantor Cabang Pragaan, Kantor Cabang 

Sapeken, Kantor Cabang Dungkek dan Kantor Cabang Ambunten. 

12) Di tahun 2016 BPRS Bhakti Sumekar melakukan inovasi baru 

dengan meningkatkan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dan 

pembukaan Kantor Kas Baru. Diantaranya Kantor Baru adalah; 

Kantor Cabang Masalembu, Kantor Cabang Manding, Kantor 

Cabang Dasuk, Kantor Cabang Rubaru, Kantor Cabang Gapura, 

Kantor Cabang Saronggi, Kantor Cabang Batu Putih dan Kantor Kas 

Ganding. Sedangkan peningkatan Kantor Kas menjadi Kantor 

Cabang adalah; Kantor Cabang Lenteng, Kantor Cabang Bluto, 

Kantor Cabang Guluk-Guluk, Kantor Cabang Pasongsongan, Kantor 

Cabang Kalianget, Kantor Cabang Waru dan Kantor Cabang 

Bandaran. 

f. Jaringan Kantor Operasional 

Kinerja optimal dan semangat membangun relasi adalah modal 

dasar PT BPRS Bhakti Sumekar melakukan ekspansi dan melebarkan 

sayapnya ke beberapa daerah dari kota hingga desa. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya jaringan kantor  di hampir seluruh wilayah Kabupaten 

Sumenep dan sekitarnya sebagaimana tabel 6 berikut ini: 
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Tabel  6 Jaringan Kantor BPRS Bhakti Sumekar 

 

No. Jaringan Kantor Kecamatan Status 

WILAYAH KABUPATEN SUMENEP 

1. Kantor Pusat Kota Sumenep Kantor Pusat  

2. Kantor Cabang Lenteng Lenteng  Cabang Pratama 

3. Kantor Cabang Bluto Bluto  Cabang Pratama 

4. Kantor Cabang Ambunten Ambunten  Cabang Pratama 

5. Kantor Cabang Guluk Guluk Guluk-Guluk Cabang Pratama 

6. Kantor Cabang Dungkek Dungkek  Cabang Pratama 

7. Kantor Cabang Pasongsongan Pasongsongan  Cabang Pratama 

8. Kantor Cabang Pragaan Pragaan  Cabang Pratama 

9. Kantor Cabang Kalianget Kalianget  Cabang Pratama 

10. Kantor Cabang Sapeken Sapeken  Cabang Pratama 

11. Kantor Cabang Legung Batang-Batang Cabang Pratama 

12. Kantor Cabang Masalembu Masalembu  Cabang Pratama 

13. Kantor Cabang Manding Manding  Cabang Pratama 

14. Kantor Cabang Dasuk Dasuk  Cabang Pratama 

15. Kantor Cabang Rubaru Rubaru  Cabang Pratama 

16. Kantor Cabang Gapura Gapura  Cabang Pratama 

17. Kantor Cabang Saronggi Saronggi  Cabang Pratama 

18. Kantor Cabang Batuputih Batuputih  Cabang Pratama 

19. Kantor Kas Pasar Anom Kota Sumenep Kantor Kas 

20. Kantor Kas Bangkal Kota Sumenep Kantor Kas 

21. Kantor Kas Ganding Ganding  Kantor Kas 

WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN 

1. Kantor Cabang Pamekasan Kota Pamekasan Cabang Madya 

2. Kantor Cabang Waru Waru  Cabang Pratama 

3. Kantor Cabang Bandaran Tlanakan  Cabang Pratama 

Sumber : Laporan Tahunan 2016 

 

g. Mitra Kerja 

Beberapa mitra kerja BPRS Bhakti Sumekar meliputi mitra 

Asuransi, Bank dan Lembaga Keuangan, Lembaga Pemerintah di 

Wilayah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan, Lembaga 

Pendidikan dan Pesantren serta lembaga lainnya.  
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h. Produk dan Layanan 

Secara garis besar produk dan layanan di PT BPRS Bhakti 

Sumekar dibagi menjadi tiga (3) bagian: 

1) Produk Pendanaan 

a) Tabungan Barokah 

Layanan tabungan bagi masyarakat umum sebagai persiapan 

masa depan dengan prinsip al-wadi‟ah (titipan). 

b) Tabungan Simpanan Pelajar iB 

Layanan tabungan khusus bagi para pelajar dengan prinsip 

wadi‟ah (titipan) yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank 

yang berada di Indonesia guna untuk membudayakan menabung 

sejak dini.  

c) Tabungan Qurban 

Layanan tabungan bagi masyarakat umum yang berkeinginan 

untuk persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan 

prinsip mudharabah (bagi hasil).  

d) Tabungan Haji 

Layanan tabungan untuk membantu masyarakat dalam 

merencanakan ibadah Haji dengan prinsip wadi‟ah (titipan). 

e) Tabungan Umrah 

Layanan tabungan untuk membantu masyarakat umum dalam 

merencanakan ibadah umrah dengan prinsip wadi‟ah (titipan). 
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f) Tabungan Hari Raya 

Layanan tabungan yang baru dikeluarkan di tahun 2016 ini 

diperuntukkan bagi masyarakat dalam mempersiapkan dana untuk 

Hari Raya Idul Fitri dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). 

g) Deposito Mudharabah 

Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk 

masyarakat umum yang berkeinginan menginvestasikan dana 

sebagai persiapan jangka panjang dengan prinsip mudharabah 

(bagi hasil). 

2) Produk Pembiayaan 

a) Pembiayaan Serba Guna 

Layanan pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta yang 

memiliki penghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah 

(jual beli) untuk melakukan pembelian barang berbagai keperluan 

nasabah. 

b) Pembiayaan Kendaraan 

Layanan pembiayaan bagi PNS/Karyawan Swasta atau 

institusi yang sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk 

pembelian kendaraan roda dua atau sepeda angin. 

c) Pembiayaan Modal Kerja UMKM 

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk 

perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad 

murabahah (jual beli) atau mudharabah (bagi hasil). 
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d) Pembiayaan Talangan Haji 

Layanan pembiayaan talangan untuk pendaftaran haji untuk 

membantu dan merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah. 

e) Pembiayaan Talangan Umrah 

Layanan pembiayaan talangan umrah untuk membantu dalam 

mewujudkan niat dan impian ibadah umrah. 

f) Pembiayaan Rahn Emas 

Layanan pembiayaan menggunakan prinsip syariah ar-rahn 

dengan jaminan berupa emas yang nantinya menjadi agunan 

disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu 

dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas yang dijaminkan. 

g) Pembiayaan Pensiunan 

Layanan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan 

atau pegawai yang akan pensiun atau janda pensiun dan telah 

memperoleh SK pensiun. 

h) Pembiayaan al-Qordhul Hasan 

Layanan pembiayaan kebajikan untuk usaha mikro tanpa 

mengguakan agunan serta tanpa beban margin dan bagi hasil. 

i) Pembiayaan Elektronik 

Layanan pembiayaan bagi PNS/karyawan swasta atau 

institusi yang mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama untuk 

hal pembelian barang-barang elektronik sehingga membantu dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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j) Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

Layanan pembiayaan bagi PNS dan karyawan swasta yang 

berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah (jual 

beli) untuk hal kepemilikan rumah. 

k) Pembiayaan Pusyar iB 

Layanan pembiayaan modal kerja tanpa pengenaan margin 

yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha 

berskala kecil/mikro dan atau kepada masyarakat yang akan 

memulai usaha baru dengan pola kemitraan antara PT BPRS Bhakti 

Sumekar, Badan Amil Zakat (BAZ), Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (DISPERINDAG) dan Dinas Koperasi Kabupaten 

Sumenep. 

l) Pembiayaan Sadar Bersih 

Layanan pembiayaan diperuntukkan bagi masyarakat yang 

membutuhkan sanitasi dan pengairan yang baik sehingga 

menjadikan keluarga yang sehat dengan menggunakan akad 

murabahah (jual beli) dan bekerjasama dengan pihak water.org. 

m) Pembiayaan Kepemilikan Emas 

Layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin 

berinvestasi dalam hal kepemilikan emas dengan menggunakan 

akad murabahah (jual beli). 
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n) Pembiayaan Linkage UMKM Primer 

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk 

perorangan yang memiliki usaha kecil menengah yang lebih 

dikhususkan golongan usaha yang mengambil bahan baku dari 

alam menjadi barang jadi (industri, peternakan, dan sebagainya). 

3) Produk Layanan 

a) Jasa Kiriman Uang 

Layanan transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam 

satu kota maupun dalam kota yang berbeda. 

b) Pembayaran Gaji/Insentif bagi PNS/Karyawan Swasta/Guru 

Layanan untuk pembayaran gaji karyawan yang bekerja pada 

institusi/perusahaan nasabah.  

i. Kinerja Perusahaan 

1) Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2016 menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah nominal menjadi Rp 334,23 miliar. Sejalan 

dengan itu, jumlah number of account (NOA) sebanyak 70.000 nomer 

rekening pada tahun 2016, yang pada tahun sebelumnya “hanya” 

51.744 nomer rekening. Rincian Dana Pihak Ketiga (DPK) tedapat 

dalam tabel 7 berikut ini: 
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Tabel 7 Rincian Dana Pihak Ketiga (DPK) (dalam miliar) 

 

Keterangan 
2015 2016 

Nominal Rekening Nominal Rekening 

Tabungan  96,44 49.427 97,09 67.441 

Deposito  156,31 2.317 237,14 3.243 

Jumlah  252,75 51.744 334,23 70.684 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

 

Sedangkan kinerja BPRS Bhakti Sumekar pada kategori produk 

tabungan dapat dilihat pada tabel 8 berikut: 

Tabel 8 Kinerja Produk Tabungan (dalam juta) 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuh

an 

Tab. Barokah  95.102 93.160 95,95% -2,04% 

Tab.  Qurban  475 646 0,67% 35,94% 

Tab. Haji  572 949 0,98% 65,85% 

Tab. Umrah  34 117 0,12% 244,60% 

Tab. Siswa  261 1.756 1,81% 572,87% 

Tab. Hari Raya - 460 0,47% - 

Jumlah  96.444 97.087 100,00% 0,67% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

 

Jika dilihat jumlah rekening produk tabungan maka 

pertumbuhan tabungan BPRS Bhakti Sumekar dapat dilihat pada tabel 

9 di bawah ini: 

Tabel 9 Jumlah Rekening Produk Tabungan 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuh

an 

Tab. Barokah  47.730 57.528 85,30% 20,53% 

Tab.  Qurban  340 425 0,63% 25,00% 

Tab. Haji  310 423 0,63% 36,45% 

Tab. Umrah  26 74 0,11% 184,62% 

Tab. Siswa  1.021 8.752 12,98% 757,20% 

Tab. Hari Raya - 239 0,35% - 

Jumlah  49.427 67.441 100,00% 36,45% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 
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Sementara itu, perolehan deposito di tahun 2016 mencapai Rp 

237,14 miliar atau tumbuh 51,71% sebesar Rp 80,83 miliar 

dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 156,31 miliar. Hal ini terdapat 

pada tabel 10 berikut ini: 

Tabel 10 Kinerja Produk Deposito (dalam juta) 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuha

n 

Deposito 1 bulan  12.016 33.160 13,98% 175,96% 

Deposito 3 bulan 8.611 9.923 04,18% 15,24% 

Deposito 6 bulan 5.630 9.509 04,01% 68,90% 

Deposito 12 bulan 130.053 184.550 77,82% 41,90% 

Jumlah  156.310 237.142 100,00% 51,71% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

 

Begitu pun jumlah rekening produk deposito dapat dilihat di 

tabel 11 berikut: 

Tabel 11 Jumlah Rekening Produk Deposito 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuha

n 

Deposito 1 bulan  256 396 12,21% 54,69% 

Deposito 3 bulan 201 262 08,08% 30,35% 

Deposito 6 bulan 154 207 06,38% 34,42% 

Deposito 12 bulan 1.706 2.378 73,33% 39,39% 

Jumlah  2.317 3.243 100,00% 39,97% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

 

 

2) Dana Pembiayaan  

BPRS Bhakti Sumekar terus melakukan inovasi produk-produk. 

Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat 

yang semakin kompleks. Oleh karenanya, BPRS Bhakti Sumekar 

menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk produk-

produk yang menggunakan beberapa akad, yaitu akad murabahah, 
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akad mudharabah, akad musyarakah dan akad qardh. Berikut dapat 

disajikan kinerja pembiayaan berdasarkan akad pada tabel 12 berikut: 

Tabel 12 Kinerja Produk Pembiayaan Berdasarkan Akad (dalam juta) 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuha

n 

Murabahah  322.880 368.603 85,96% 14,16% 

Mudharabah  4.059 3.021 0,70% -25,56% 

Musyarakah  6.932 7.392 1,72% 06,63% 

Qardh  38.734 49.813 11,62% 28,60% 

Jumlah  372.605 428.829 100,00% 15,09% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

 

Jika dilihat dari jumlah rekening pembiayaan berdasarkan akad 

maka kinerja pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar dapat dilihat pada 

tabel 13 berikut: 

Tabel 13 Jumlah  Rekening Pembiayaan Berdasarkan Akad 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuha

n 

Murabahah  8.463 9.641 43,06% 13,92% 

Mudharabah  23 29 0,13% 26,09% 

Musyarakah  27 23 0,10% -14,81% 

Qardh  8.366 12.696 56,71% 51,76% 

Jumlah  16.879 22.389 100,00% 32,64% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

 

Produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat 

sebagaimana disebutkan di atas, memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi perusahaan. Terjadi pertumbuhan sebagaimana 

digambarkan pada tabel 14 berikut: 
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Tabel 14 Kinerja Produk Pembiayaan Berdasarkan Produk (dalam juta) 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuha

n 

Kendaraan  3.701 3.429 0,80% -07,34% 

Serba Guna 258.426 283.83

8 

66,19% 09,83% 

KPR 3.359 8.757 02,04% 160,71% 

UMKM 49.758 63.408 14,79% 27,43% 

Pusyar iB 332 730 0,17% 119,84% 

Pensiunan  7.291 6.758 01,58% -07,31% 

Elektronik  13 645 0,15% 4863,74% 

Rahn  28.139 39.981 09,32% 42,08% 

Mudharabah  4.059 3.021 0,70% -25,56% 

Al-Qard 6.439 3.782 0,88% -41,27% 

Linkage UMKM 

Primer  

- 485 0,11% - 

Sadar Bersih  - 317 0,07% - 

Kemilau Emas - 235 0,05% - 

Talangan Haji 3.663 4.050 0,94% 10,56% 

Talangan Umroh 493 2.001 0,47% 305,86% 

Musyarakah  6.932 7.392 01,72% 06,63% 

Jumlah  72.605 428.82

9 

100,00% 15,09% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

 

Tidak hanya itu, pertumbuhan jumlah rekening nasabah 

pembiayaan juga mengalami peningkatan yang signifikan. 

Sebagaimana tabel 15 berikut: 

Tabel 15 Jumlah Rekening  Produk Pembiayaan Berdasarkan Produk 

 

Keterangan 2015 2016 
Komposisi 

2016 (%) 

Pertumbuha

n 

Kendaraan  319 311 01,39% -02,51% 

Serba Guna 5.122 5.196 23,21% 01,44% 

KPR 20 43 0,19% 115,00% 

UMKM 2.703 3.144 14,04% 16,32% 

Pusyar iB 79 291 01,30% 268,35% 

Pensiunan  217 184 0,82% -15,21% 

Elektronik  3 235 01,05% 7.733,33% 

Rahn  8.105 12.321 55,03% 52,02% 

Mudharabah  23 29 0,13% 26,09% 

Al-Qard 24 23 0,10% -04,17% 

Linkage UMKM - 45 0,20% - 
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Primer  

Sadar Bersih  - 167 0,75% - 

Kemilau Emas - 25 0,11% - 

Talangan Haji 213 265 1,18% 24,41% 

Talangan Umroh 24 87 0,39% 262,50% 

Musyarakah  27 23 0,10% 14,81% 

Jumlah  16.879 22.389 100,00% 32,64% 

Sunber : Laporan Tahunan 2016 

. 

j. Penghargaan-Penghargaan 

Kerja keras BPRS Bhakti Sumekar dalam mengabdi kepada 

masyarakat menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah 

Kabupaten Sumenep ini menuai beberapa prestasi yang ditandai dengan 

beberapa penghargaan yang diberikan oleh berbagai pihak. Diantaranya 

adalah: 

1) Penghargaan Infobank Sharia Finance Award 2012 dengan predikat 

sangat bagus atas kinerja keuangan 2011 (04 Oktober 2012). 

2) Peringkat Kedua The Best Islamic Rural Bank dalam Islamic Finance 

Award oleh KARIM Business Consulting (22 Februari 2013). 

3) Penghargaan Infobank Sharia Finance Award 2013 dengan predikat 

sangat bagus atas kinerja keuangan 2012 (06 November 2013). 

4) Peringkat Pertama The Most Profitable Islamic Rural Bank Asets 

≥IDR 100 Bn dalam Islamic Finance Award oleh KARIM Business 

Consulting (24 Februari 2014). 

5) Penghargaan Infobank Sharia Finance Award 2014 dengan predikat 

sangat bagus atas kinerja keuangan 2013 (30 September 2014). 

6) Pringkat Pertama BUMD Leader dalam Madura Award 2014. 
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7) Penghargaan Infobank Sharia Finance Award 2015 dengan predikat 

sangat bagus atas kinerja keuangan 2014 (16 Oktober 2015). 

8) Peringkat Pertama BUMD Leader dalam Madura Award 2015. 

9) Penghargaan Golden Award 2011-2015 atas kinerja keuangan selama 

5 tahun berturut-turut dengan predikat sangat bagus oleh Sharia 

Finance Award 2016 (30 September 2016). 

10) Penghargaan BUMD Terbaik Se-Madura dalam Madura Award 

2016. 

2. Deskripsi Umum Informan Penelitian 

Nasabah Non Muslim BPRS Bhakti Sumekar yang menjadi informan 

dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan-

perbedaan itu berkenaan dengan usia, jenis kelamin, status pernikahan, 

suku/etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, lama bekerja, penghasilan 

perbulan dan tanggungan keluarga. Peneliti memilih 8 (delapan) orang 

nasabah menjadi informan penelitian yang untuk kemudian peneliti 

mewawancarai mereka secara mendalam dalam rangka mencari informasi 

mengenai penelitian ini. Infroman dalam penlitian ini adalah: 

a. Ibu Alessandra (nama samaran) 

Ibu Alessandra adalah nasabah pertama yang peneliti temui. Beliau 

beragama Katolik. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD). 

Beretnis/suku Tionghoa, saat ini beliau bekerja sebagai Pedagang nasi 

dengan berbagai macam masakan di depan rumahnya. Beliau bergabung 

dengan BPRS Bhakti Sumekar sejak tahun 2015 lalu.  
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b. Bapak Josep (nama samaran) 

Bapak Josep adalah informan kedua yang peneliti temui. Beliau 

beragama Protestan dengan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Beliau 

adalah seorang Pengusaha toko sembako dan segala macam peralatan 

bangunan yang saat peneliti mewawancarai, beliau sedang bersama 

karyawannya. Beliau menjadi nasabah dan menggunakan produk 

simpanan sejak mengambil pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah) untuk tambahan modal usaha tokonya pada tahun 2015. 

Beliau yang beretnis/suku Tionghoa sangat ramah dalam melayani 

peneliti. 

c. Ibu Cristina (nama samaran) 

Informan ketiga yang ditemui oleh peneliti adalah Ibu Cristina. Ibu 

Cristina adalah seorang Katolik berusia 56 tahun yang saat ini berprofesi 

sebagai pedagang ikan asin. Perempuan lulusan SD ini menjadi nasabah 

dan menabung di BPRS Bhakti Sumekar sejak tahun 2014 lalu. Selain 

memiliki tabungan di BPRS Bhakti Sumekar, beliau juga mendapatkan 

suntikan dana pembiayaan untuk tambahan modal usaha ikan asin yang 

menjadi profesinya. 

d. Mas David (nama samaran) 

Informan keempat yang berhasil ditemui oleh peneliti adalah mas 

David. Mas David beretnis/suku Tionghoa yang sejak usia tujuh belas 

tahun menggeluti profesi sebagai pedagang mengikuti jejak ayahnya. 

Agama beliau adalah Protestan dan lulus dari Sekolah Menengah Atas 
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(SMA) pada tahun 2009. Mas David menjadi nasabah dan menabung di 

BPRS Bhakti Sumekar sejak tahun 2013. 

e. Bapak Alex (nama samaran) 

Bapak Alex adalah informan kelima yang berhasil ditemui. Beliau 

lahir di kabupaten Sleman pada tahun 1969 dan pindah ke kabupaten 

Sumenep sejak tahun 1982. Agama beliau adalah Protestan dan aktif 

sebagai Guru PNS di sebuah Sekolah Dasar (SD). Selain itu beliau 

membuka usaha sampingan bengkel di depan samping rumahnya. Selain 

memiliki tabungan beliau juga memiliki pembiayaan berupa Pembiayaan 

Renovasi Rumah (konsumtif). 

f. Ibu Margareta (nama samaran) 

Ibu Margareta adalah informan keenam yang berhasil ditemui oleh 

peneliti. Beliau adalah seorang Guru PNS yang beragama Protestan. 

Pendidikan terkhirnya adalah Sarjana bidang pendidikan. Selain produk 

pembiayaan beliau juga memiliki produk simpanan berupa tabungan dan 

deposito di BPRS Bhakti Sumekar sejak tahun 2009.  

g. Bapak Samuel (nama samaran) 

Bapak Samuel adalah informan ketujuh yang ditemui dan berhasil 

ditemui oleh peneliti. Beliau adalah seorang Pedagang sembako dan juga 

berprofesi sebagai Nelayan. Beliau beragama Konghucu dan berusia 57 

tahun. Beliau menjadi nasabah dan menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

sejak tahun 2010. Saat ini beliau memiliki pembiyaan UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah) dan tabungan. 
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h. Ibu Bertha (nama samaran)  

Ibu Bertha adalah informan kedelapan yang berhasil peneliti 

ditemui. Beliau adalah seorang perempuan beragama Protestan berusia 

34 tahun. Status beliau menikah dan lulusan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Meskipun berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi beliau 

memiliki sabuah toko yang menjual beraneka ragam alat/kebutuhan 

bangunan. Saat ditemui, beliau sedang melayani pelanggannya. 

3. Paparan Hasil Penelitian 

Data penelitian didapatkan dari hasil wawancara yang mendalam 

dengan informan-informan penelitian yang tersebut di atas yang dilakukan 

pada bulan September sampai dengan Desember 2017. Seluruh informan 

adalah nasabah non muslim yang menabung di BPRS Bhakti Sumekar. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Non Muslim 

Menabung di BPRS Bhakti Sumekar  

Setiap orang memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mendorong seseorang untuk 

menentukan pilihannya dalam menggunakan produk/jasa berdasarkan 

keinginan atau kebutuhan masing-masing. Begitu juga dengan nasabah 

non muslim dalam memilih menjadi nasabah dan menabung di BPRS 

Bhakti Sumekar. Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh 

peneliti melalui wawancara yang mendalam dengan beberapa informan 

penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar. Faktor-faktor tersebut dibagi 
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menjadi lima faktor, yaitu faktor fasilitas, pelayanan, ekonomis, promosi, 

dan aksesibilitas. 

Faktor pertama adalah fasilitas. Pertanyaan pertama yang peneliti 

ajukan adalah apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki ruangan yang 

aman dan nyaman?, menanggapi hal ini Ibu Alessandra menjawab,  

“Kalau menurut saya sudah aman”
1
 

Sedangkan jawaban dari Bapak Josep adalah, “Sudah bisa dibilang 

nyaman la mas, ruangannya ber-AC, luas juga, kalau berbicara aman 

saya kira sudah aman, kan dijaga satpamnya”
2
 

Lain halnya dengan Ibu Cristina yang menjawab,  

“Bisa dibilang nyaman, soalnya (ruangan) kantornya luas, nyaman 

kalau menunggu antrian, tidak jenuh mas, kalau aman pasti aman, 

pasti ada yang jaga yaitu bagian keamanannya”
3
 

Mengenai hal ini, Mas David menjawab: 

Nyaman mas, meskipun ruangannya sederhana tapi enak sejuk 

mas, hehe, kalau keamanan sih saya kira sudah aman, pasti aman, 

makanya saya lebih memilih BPRS (Bhakti Sumekar) mas, kan 

milik Pemerintah, jadinya saya merasa aman saja.
4
 

 

Selanjutnya informan atas nama Bapak Alex saat diajukan 

pertanyaan di atas mengatakan:  

Sudah nyaman, kalau aman pasti aman,.
5
 

 

                                                           
1
Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017. 

2
Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  

3
Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  

4
Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017. 

5
Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  
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Berbeda halnya dengan Ibu Margareta, dengan lugas beliau 

menjawab, “Menurut hemat saya sudah aman, dana yang kita 

investasikan sudah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan, 

red) kan, selain itu kantornya juga ruangannya luas”
6
 

Tetapi Bapak Samuel menjawab begini, “Cukup nyaman, ruangan 

kantornya luas, pelayanannya baik”, sedangkan Ibu Bertha 

menjawab,“Sudah nyaman, adem, aman juga, ada security yang 

menjaga”.
7
 

Masih dalam kategori faktor fasilitas, peneliti mengajukan 

pertanyaan kedua tentang apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?, Secara umum, hampir semua 

informan mengatakan tidak ada atau belum ada. Berikut jawaban dari Ibu 

Alessandra, “Tidak ada, saya pernah tanyakan ke karyawannya, katanya 

belum ada, mas”.
8
 Sedangkan Bapak Josep menjawab, “Kalau itu saya 

belum tahu ya, soalnya saya kalau mengambil uang (penarikan uang, 

red) langsung datang saja ke kantornya”.
9
 

Informan selanjutnya yang penulis temui adalah Ibu Cristina, 

ketika peneliti mengajukan pertanyaan seperti di atas beliau menjawab 

dengan singkat, “Tidak ada mas” . Lain halnya dengan Mas David yang 

                                                           
6
Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  

7
Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  

8
Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  

9
Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
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mengatakan, “Tidak ada, atau mungkin belum ada ya mas, saya kurang 

tahu, hehe”.
10

 

Sementara Bapak Alex menjawab begini, “Tidak ada mas”, Begitu 

pun Ibu Margareta, “Setahu saya belum ada itu, karena ATM menunjang 

ketika kita sangat membutuhkan uang, tetapi di BPRS (Bhakti Sumekar) 

kan belum ada”. Sedangkan Bapak Samuel dan Ibu Bertha menjawab 

dengan jawaban yang sama, “Tidak ada”.
11

 

Pertanyaan ketiga dari faktor fasilitas adalah apakah BPRS Bhakti 

Sumekar memiliki sistem internet yang memadai?, mengenai pertanyaan 

ini Ibu Alessandra menjawab, “Sudah bagus, buktinya kalau saya 

melakukan transaksi sudah tidak ada kendala berarti”, sedangkan Bapak 

Josep mengatakan, “Sudah bagus kok, tidak ada kendala berarti”.
12

  

Informan selanjutnya adalah Ibu Cristina yang menjawab, “Sudah 

cukup memadai, itu bisa dilihat pada hari-hari biasa, meskipun ramai 

orang tetapi tetap jalan prosesnya”.
13

  

Selanjutnya, pertanyaan tersebut diajukan kepada Mas David dan 

menjawab, “Sudah memadai, cepat kok mas prosesnya, saya kalau 

transaksi tidak sampai lima menit, nuggu sebentar, sudah”.
14

  

Adapun Bapak Alex menjawab,  

                                                           
10

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
11

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  
12

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
13

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
14

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
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“Sudah lumayan bagus, walaupun kadang terjadi antrean yang 

panjang, karena banyaknya orang (melakukan transaksi, red), 

tetapi secara keseluruhan sudah bagus lah”
15

 

Lain halnya dengan Ibu Margareta, “Sudah, sudah sangat baik, 

tidak ada kendala dalam melakukan transaksi”, adapun Bapak Samuel 

menjawab begini, “Sudah cukup memadai”. Sedangkan  Ibu Bertha 

menjawab, “Sudah sangat memadai, walaupun kadang terjadi mati 

lampu, kalau sudah begitu, internetnya tidak jalan, katanya seperti 

itu”.
16

 

Faktor kedua adalah pelayanan. Pertanyaan pertama yang peneliti 

tanyakan kepada informan penelitian adalah apakah Security BPRS 

Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan baik dan ramah? Begini 

jawaban Ibu Alessandra,  

“Oiya mas, sangat ramah, kalau saya mau masuk ke dalam itu, 

biasanya security BPRS (Bhakti Sumekar)membukakan pintu untuk 

saya”
17

  

Sedangkan Bapak Josep menjawab, “Sangat ramah mas, senyum 

kalau ketemu saya, apalagi kalau saya datang langsung dibukakan pintu 

oleh security-nya”, begitu pun ketika pertanyaan di atas diajukan kepada 

Ibu Cristina, beliau menjawab “Menurut saya sudah baik kok mas, sudah 

sesuai dengan pekerjaannya”.
18

 

                                                           
15

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  
16

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  
17

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
18

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
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Mas David, informan selanjutnya ketika ditanya apakah Security 

BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan baik dan ramah? Beliau 

menjawab,  

“Sudah baik dan ramah mas, membukakan pintu dengan ramah, 

kebetulan saya juga kenal dengan security-nya”
19

  

Begitu pun Bapak Alex, beliau juga menjawab “Sudah, sudah baik 

dan ramah mas, sesuai dengan prosedur”. Ibu Margareta menjawab 

lebih dalam, “Sangat baik dek, kalau dibilang ramah ya ramah, karena 

memang harus seperti itu, kalau security-nya sangar kan takut orang, 

hehe”.
20

  

Bapak Samuel, ketika dosodorkan pertanyaan di atas beliau 

mengatakan, “Iya cukup ramah, baik juga”. Sedangkan Ibu Bertha 

menjawab begini, “Sangat ramah dan baik, menyapa duluan biasanya, 

terus ditanyakan mau apa, atau ada perlu apa, begitu”.
21

 

Pertanyaan kedua dari faktor pelayanan adalah apakah Customer 

Sevice BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan 

santun?, begini tanggapan Ibu Alessandra,  

“Iya sangat sopan santun mas, melayani nasabah dengan baik, 

kalau ditanya tentang produk-produk dijawab dengan baik”
22

 

                                                           
19

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
20

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  
21

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  
22

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
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Sedangkan  Bapak Josep menjawab, “Sangat sopan santun, 

namanya juga karyawan ya, ya sudah seharusnya begitu, bagus 

pokoknya mas”.
23

  

Ibu Cristina juga menjawab, “Iya sudah cukup sopan santun, bisa 

melayani nasabah dengan baik, cekatan juga mas”. Sedangkan  Mas 

David mengatakan, “Sudah bagus mas, sopan santun melayaninya, 

orangnya juga cantik mas, hehe”.
24

 

 Bapak Alex ketika peneliti tanyakan tentang apakah Customer 

Sevice BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan 

santun?, beliau menjawab, “Sudah berbuat sopan santun, tidak ada 

kendala apapun, sudah melayani nasabah dengan benar”.
25

  

Informan selanjutnya yang peneliti temui adalah Ibu Margareta, 

peneliti mengajukan pertanyaan, apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun?, jawaban beliau,  

Iya sudah bagus dek, dalam pelayanan sudah sangat melayani, 

saya seminggu yang lalu dari sana (kantor BPRS Bhakti Sumekar, 

red), rencananya mau ngambil kreditan (pembiayaan, red), ya itu, 

dilayani dengan baik, cukup sopan santun lah
26

 

 

Bapak Samuel juga menjawab, “Iya sangat sopan santun, melayani 

dengan sepenuh hati saya kira”. Lain halnya dengan Ibu Bertha yang 

menjawab, “Sangat bagus lah, sopan santun”.
27

 

                                                           
23

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
24

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.  
25

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.  
26

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017. 
27

Wawancara di Sumenep, tanggal 3 Desember 2017.   
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Masih dengan faktor yang sama, peneliti mengajukan pertanyaan 

selanjutnya, apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah 

dengan ramah dan antusias?  Jawaban dari Ibu Alessandra adalah,  

“Sangat antusias, saya pernah melakukan transaksi, pelayanannya 

ramah, baik sekali”
28

  

Bapak Josep, ketika peneliti menemuinya dan mengajukan 

pertanyaan yang sama, beliau menjawab, 

“Iya ramah, kalau melayani itu cekatan, saya saja kalau 

melakukan penarikan tunai uangnya dihitung sedemikian rupa, 

kalau sudah pas ngitungnya baru diberikan ke saya”
29

  

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Ibu Cristina, secara 

antusias beliau menjawab,  

“Sangat antusias saya kira, nasabah saya lihat sudah dilayani 

dengan baik dan benar mas”
30

  

Mas David, informan termuda dalam penelitian ini memberikan 

jawabannya, “Sangat ramah, bisa melayani nasabah dengan baik, 

antusias juga, pokoknya melayani orang itu bagus mas tellernya”.
31

  

Demikian juga Bapak Alex, beliau mengatakan, “Sangat antusias 

mas, ramah pasti, karena langsung berhubungan dengan nasabah, saya 

lihat sendiri, bagus kok cara kerjanya”. Sedangkan Ibu Margareta ketika 

                                                           
28

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.   
29

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.   
30

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017.   
31

Wawancara di Sumenep, tanggal 2 Desember 2017. 
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diajukan pertanyaan seperti di atas menjawab, “Begitu pun dengan 

tellernya, sudah sangat baik, ramah dan antusias juga”.
32

 

 Sedangkan Bapak Samuel menjawab, “Iya sama dengan karyawan 

lain, penuh antusias, ramah dan telaten dalam melayani nasabah”. 

Begitu pun dengan Ibu Bertha, dengan ramah beliau menjawab “Bagus 

kok, sudah bisa dikatakan ramah dan antusias”.
33

 

Beranjak kepada faktor ketiga adalah faktor ekonomis. Pada 

pertanyaan pertama peneliti mengajukan pertanyaan, apakah BPRS 

Bhakti Sumekar menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan 

nasabah?, “Jelas menguntungkan, walaupun tidak banyak, ya ada la 

mas”, jawab ibu Alessandra
34

. Sedangkan Bapak Josep mengatakan,  

“Saya kira cukup menguntungkan, tetapi tergantung saldo 

tabungannya mas, kalau saldonya banyak bunganya (bagi 

hasilnya, red) juga banyak, kalau sedikit ya sedikit juga hasilnya"
35

 

 

Ibu Cristina juga menjawab, “Sangat menguntungkan, tetapi 

kembali ke kitanya (nasabah, red), kalau kita menabung banyak ya 

banyak juga hasilnya, kalau sedikit ya sesuai juga mas”.
36

  

Sedangkan  Mas David menjawab,  
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“Iya menguntungkan mas, saya bisa melihat bagi hasilnya itu 

setiap bulannya, karena biasanya dimasukkan langsung ke 

rekening saya di akhir bulan, setahu saya begitu mas”
37

 

 Bapak Alex ketika peneliti tanyakan sebagaimana pertanyaan di 

atas, beliau menjawab, “Menguntungkan pasti, walaupun tidak banyak 

sih mas, tetapi tetap menguntungkan, ada bunga (bagi hasil, red) nya 

setiap bulan, saya kadang kalau akhir bulan ngecek itu, ada masuk”.
38

  

Ibu Margareta menjawab begini:  

Oo iya, tentu, saya juga punya deposito di sana, sedikit kok, tapi 

saya bisa lihat bunga (bagi hasil, red) nya itu setiap bulannya, 

karena langsung masuk ke tabungan. Ada walaupun tidak terlalu 

besar.
39

  

 

Bapak Samuel juga mengatakan, “Sangat menguntungkan, ada. Ya 

tergantung berapa uang kita (yang ditabung, red), kalau banyak ya 

banyak juga hasilnya, tapi kalau sedikit masak mau minta banyak, 

hehe”. sedangkan Ibu Bertha menjawab secara diplomatis, “Iya 

menguntungkan, walaupun sedikit”.
40

 

Pertanyaan kedua dari faktor ekonomis yang peneliti ajukan adalah 

apakah setoran awal di BPRS Bhakti Sumekar ringan?  

 “Ketimbang yang lain (bank lainnya, red) saya kira BPRS (Bhakti 

Sumekar) lebih ringan, hanya sepuluh ribu (rupiah, red) saja mas”, 

Jawab Ibu Alessandra. Sedangkan Bapak Josep menjawab begini, 
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“Sudah termasuk ringan mas, dengan sepuluh ribu rupiah, kita sudah 

bisa nabung dan dapat buku (rekening, red) lagi”
41

. 

Ibu Cristina menjawab lebih mendalam tentang pertanyaan 

tersebut: 

Sangat ringan, kemarin saya membukakan tabungan untuk anak, 

tapi saya lupa namanya (tabungan siswa, red), itu malah saldo 

pertamanya hanya seribu (rupiah, red), kalau saya tabungan biasa 

(tabungan barokah, red) sepuluh ribu (rupiah, red).
42

  

 

Begitu pun Mas David, ketika peneliti bertanya tentang apakah 

setoran awal di BPRS Bhakti Sumekar ringan?, begini jawaban beliau: 

 Kalau dibandingkan dengan bank lain, saya kira BPRS (Bhakti 

Sumekar) lebih ringan mas, hanya sepuluh ribu (rupiah) kita sudah 

bisa punya tabungan, itu setoran awalnya mas, kalau setiap bulan 

mau menyetor berapapun boleh saja, tapi minimal sepuluh ribu 

(rupiah) mas.
43

  

 

Sedangkan Bapak Alex juga menjawab,  

Jika dibandingkan dengan yang lain, saya lihat lebih murah lah, 

kalau tabungan, itu hanya sepuluh ribu (rupiah), tapi banyak sih 

mas, nama-nama tabungannya, saya jiga punya tabungan 

TAHARA (Tabungan Hari Raya, red), itu saya buatkan untuk 

karyawan saya yang muslim, untuk lebaran mas.
44

 

  

Ibu Margareta menjawab begini, “Sangat ringan, kalau tabungan 

biasa itu setoran awalnya hanya sepuluh ribu (rupiah), tapi kalau 

deposito minimal satu juta (rupiah)”. Sedangkan Bapak Samuel 

menjawab, “Bisa dibilang ringan sih, hanya sepuluh ribu (rupiah) untuk 
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setoran pertama, selanjutnya bebas berapa saja boleh”. Adapun Ibu 

Bertha, “Ringan mas, tidak sampai seratus ribu (rupiah)”.
45

  

Pertanyaan ketiga dari faktor ekonomis adalah apakah pembukaan 

tabungan di BPRS Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi?  

Mengenai hal ini, Ibu Alessandra menjawab, “Tidak ada sama 

sekali, bebas mas”. Sedangkan Bapak Josep memberikan jawabannya, 

“Gratis mas, tanpa biaya apapun, saya pas buat tabungan itu hanya 

menyetor uang lima puluh ribu (rupiah, red) saja, itu merupakan saldo 

awal saya menabung mas”.
46

  

Ibu Cristina juga menjawab,  

“Tidak ada sama sekali mas, kita cukup menyetor saldo awal saja, 

itu saldo kita, bukan biaya administrasi”
47

  

Sedangkan Mas David mengatakan bahwa:  

Kalau dibandingkan dengan BMT (Baitul Mal wa at-Tamwil, red) 

saya kira lebih bagus mas, kalau di sana (BMT, red) ada biaya 

tabungan lima ribu (rupiah), la kalau di sini (BPRS Bhakti 

Sumekar, red) tidak ada sama sekali” Bapak Alex, “Tidak ada 

sama sekali mas, berapapun nabungnya tidak ada biayanya mas, 

cukup saldo awalnya saja, katanya sepuluh ribu (rupiah) sudah 

bisa nabung, tapi saya kemarin nabung, setoran awalnya saya lima 

ratus ribu (rupiah).
48

 

 

Beda lagi dengan jawaban Ibu Margareta, “Kalau tabungan biasa 

tidak ada sama sekali, perbulannya juga tidak ada, tetapi kalau deposito 

itu ada, itu pun hanya untuk biaya materai satu”. Sedangkan Bapak 
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Samuel mengatakan, “Bebas alias gratis”.  Adapun Ibu Bertha 

menjawab, “Tidak ada, bebas biaya administrasi”.
49

 

Faktor selanjutnya adalah promosi. Bisa dikatakan bahwa promosi 

menjadi salah satu faktor yang dapat menarik minat seseorang 

menggunakan suatu produk atau jasa. Pertanyaan pertama yang peneliti 

ajukan adalah apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan promosi 

melalui media online?, “Kalau itu saya kurang tahu mas, soalnya saya 

tidak bisa pakai internet”,
50

 jawab Ibu Alessandra.  

Sedangkan Bapak Josep memberikan jawaban,  

“Ada, saya tahunya di face book mas, di situ ada pokoknya BPRS 

Bhakti Sumekar, ada informasi-informasi di situ”.
51

  

Adapun jawaban yang diberikan oleh Ibu Cristina, “Kalau promosi 

saya kira sudah ada, tetapi kalau secara online saya kurang tau mas”. 

Wawancara selanjutnya kepada Mas David, beliau menjawab, “Oiya ada 

mas, saya coba browsing si internet ada tuch, tapi kurang update mas, 

maksudnya beritanya jarang ada yang baru”.
52

  

Ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada Bapak Alex, beliau 

menanggapi,  

Ada, saya tahunya dari anak saya, pas mau nabung itu anak saya 

saya suruh nyari di internet untuk tahu apa itu BPRS (Bhakti 

Sumekar), ternyata memang ada, kan sekarang banyak investasi 

abal-abal mas.
53
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 Ibu Margareta juga menjawab, “Kalau itu saya tidak tahu dek, 

ndak pakai internet saya”. Sedangkan Bapak Samuel menjawab begini, 

“Kalau itu saya kurang tahu, tapi zaman sekarang kalau tidak dengan 

itu (media online, red) ya tidak bisa”. Adapun Ibu Bertha, begini 

jawaban beliau, “Mungkin ada, tapi kurang tahu juga ya mas”.
54

 

Masih dalam faktor yang sama, pertanyaan kedua tentang apakah 

BPRS Bhakti Sumekar melakukan sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat?, begini jawaban Ibu Alessandra,  

“Ada, biasanya saya diberi tahu sama pak RT kalau ada sosialisasi 

dari BPRS (Bhakti Sumekar), biasanya kalau ada produk baru”
55

 

Bapak Josep memberikan jawaban, “Secara langsung ada, tetapi 

tidak terlalu sering, hanya saja ada lah mas, biasanya karyawannnya 

yang ke sini”. Sedangkan Ibu Cristina menjawab, “Sosialisasi ada, 

seminggu yang lalu ada karyawan BPRS (Bhakti Sumekar) ke sini, 

menawarkan produk baru, (produk) penyaringan air”.
56

  

Mas David ketika dilontarkan pertanyaan serupa beliau menjawab:  

Kalau sosialisasi pasti ada, la saya ini menabung awalnya ya 

didatangi karyawan BPRS (Bhakti Sumekar), namanya.. (sambil 

menyebutkan nama) dia juga teman saya, dia yang ngajak saya 

menabung di sana (BPRS Bhakti Sumekar, red).
57

  

 

Bapak Alex juga memberikan jawaban, “Kadang-kadang mas, nah 

ini saya tahu BPRS (Bhakti Sumekar) dari orang yang datang ke sini, ya 

mungkin karyawannya”. Sedangkan jawaban yang diberikan Ibu 
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Margareta, “Ada, tapi jarang, biasanya itu kalau ada pas ada acara 

arisan ibu-ibu, biasanya karyawannya yang sosialisasi, biasanya kalau 

ada produk anyar (baru, red)”.
58

  

Bapak Samuel dalam hal ini menjawab:  

“Ada, biasanya kalau ada produk baru itu langsung mendatangi 

kepala desa, nanti kepala desa yang menyuruh kami berkumpul 

dalam rangka sosialisasi itu”.
59

  

 

Sedangkan  Ibu Bertha, “Ada, tapi tidak terlalu sering”.
60

 

 

Pada pertanyaan ketiga, peneliti bertanya apakah BPRS Bhakti 

Sumekar melakukan sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

Begini jawaban Ibu Alessandra, “Kalu aktif sih tidak terlalu, tetapi 

sosialisasi itu ada”. Bapak Josep menanggapi hal ini, “Kalau aktif sih 

tidak terlalu, ya ada lah, biasanya dalam bentuk spanduk atau 

semacamnya mas”.
61

  

Ibu Cristina menjawab, “Saya lihat ada sih, misalnya itu di depan 

kantornya ada spanduk dan semacamnya itu, selain itu ada juga brosur 

yang menarik”. Sedangkan Mas David, “Promosi atau sosialisasi pasti 

ada, biasanya yang saya tahu ya lewat brosur-brosur kecil tuch mas, tapi 

cukup menarik juga, berwarni warni”.
62

  

Bapak Alex juga menjawab,  
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“Kalau kreatif itu relatif mas, tapi ada, seperti spanduk, oiya ada 

juga brosur-brosur tuch mas, biasanya itu adanya di kantor”.
63

 

Ibu Margareta punya jawaban sendiri, “Aktif sih tidak, tapi ada 

lah”. Sedangkan Bapak Samuel menjawab, “Aktif sih tidak terlalu, tetapi 

ada mas”. Sementara Ibu Bertha ketika disodorkan pertanyaan yang 

sama beliau menjawab, “Aktif sih tidak terlalu, tapi ada, biasanya kalau 

sosialisasi itu nyebarkan brosur saja”.
64

 

Faktor berikutnya atau kelima adalah aksesibilitas, pertanyaan 

pertama yang peneliti ajukan adalah apakah lokasi BPRS Bhakti 

Sumekar dekat dengan rumah Anda?. Menanggapi hal ini Ibu Alessandra 

bereaksi dengan menjawab,“Sangat dekat sekali mas, jalan kaki bisa”. 

Bapak Josep juga menjawab, “Sangat dekat sekali, kurang lebih seratus 

meter dari sini (dari rumah yang bersangkutan, red)”.
65

  

Ibu Cristina menjawab begini,  

“Sangat dekat mas, kurang lebih seratus meteran lah, saya biasa 

naik sepeda pancal (sepeda ontel, red) atau kadang naik sepeda 

motor mas kalau terburu-buru”
66

 

Sedangkan Mas David, ketika peneliti menanyakan hal yang sama 

beliau menjawab,  

“Sangat dekat sekali mas, pokoknya enak la mas, bisa kapan saja 

ke sana (BPRS Bhakti Sumekar, red), soalnya kan dekat”
67
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Dalam hal ini Bapak Alex mengatakan,  

Sangat dekat, ini kalau saya mau menabung saya cukup nyuruh 

karyawan saya ke sana (kantor BPRS Bhakti Sumekar, red), jalan 

bisa, tapi kadang saya nyuruh pakai motor saja, biar lebih cepat.
68

 

  

Ibu Margareta menjawab, “Dekat kok, di jalan besar dekat pasar 

itu kantornya, sama kantor saya juga dekat”, sedangkan Bapak Samuel 

begini menjawab, “Tidak terlalu jauh, paling sepuluh menit sampai”. 

Adapun Ibu Bertha, “Bisa dibilang dekat sih, tidak sampai sepuluh menit 

perjalanan”.
69

 

Pertanyaan kedua dari faktor aksesibilitas adalah apakah BPRS 

Bhakti Sumekar terletak di lokasi yang strategis? “Menurut saya sangat 

strategis lah, letaknya dekat pasar, di pinggir jalan juga”.
70

 Jawab Ibu 

Alessandra. 

Sedangkan Bapak Josep mengatakan,  

“Kalau menurut saya cukup strategis la, dekat sini (dari rumah 

yang bersangkutan, red) ada pasar, setelah pasar itu sudah BPRS 

(Bhakti Sumekar)”
71

 

Sementara Ibu Cristina, “BPRS (Bhakti Sumekar) ini letaknya 

sangat strategis, dekat pasar, kalau tidak seperti itu saya kira sulit 

dijangkau, selain itu letaknya juga di persimpangan jalan raya”.
72
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 Mas David punya jawaban sendiri ketika ditanyakan tentang hal 

tersebut,  

Saya kira lumayan strategis, karena dekat dengan pasar 

tradisional mas, banyak orang ke sana (BPRS Bhakti Sumekar, 

red) kalau hari Selasa, soalnya hari pasaran mas, jadinya banyak 

orang.
73

  

 

Beda halnya dengan Bapak Alex yang menjawab,  

“Strategis, dekat dengan pasar dan toko-toko juga, di sini kan 

banyak toko mas, slain saya banyak juga tetangga-tetangga saya 

yang ke sana, karena letaknya yang cukup strategis”
74

 

 Ibu Margareta menjawab sederhana, “Cukup strategis, dekat 

dengan keramaian”. Sedangkan Bapak Samuel menjawab, “Iya, soalnya 

sudah benar ada di dekat keramaian pasar”. Sementara Ibu Bertha juga 

menjawab, “Sangat strategis, terletak di samping pasar, jadi gampang 

nabungnya”.
75

 

Pertanyaan terakhir dari faktor aksesibilitas adalah apakah lokasi 

BPRS Bhakti Sumekar mudah diakses? Begini jawaban dari Ibu 

Alessandra, “Mudah sekali mas, saya saja kalau ke sana (kantor BPRS 

Bhakti Sumekar, red) cukup jalan kaki saja”, sedangkan Bapak Josep 

menjawab, “Mudah sekali mas, saya saja kalau ke sana (kantor BPRS 

Bhakti Sumekar, red) cukup jalan kaki saja”.
76

  

Ibu Cristina menjawab, “Kan letaknya di pinggir jalan, sudah tentu 

sangat mudah diakses mas”, sedangkan Mas David menjawab, “Sangat 
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mudah, saya kalau mau ke sana tinggal jalan saja, dekat kok mas, tidak 

sampai lima menit”.
77

 

Bapak Alex memberikan jawabannya,  

“Saya kira sangat mudah, karena letaknya yang tidak terlalu jauh 

dari masyarakat, toko saya ini kan juga dekat”.
78

  

Sedangkan Ibu Margareta,  

“Ya tentu mudah, kan kantornya dekat rumah, dengan kantor saya 

juga dekat, jadi kapan mau ke BPRS (Bhakti Sumekar) tinggal ke 

sana saja”.
79

 

 Bapak Samuel menjawab begini, “Mudah sekali, tinggal 

mendatangi kantornya, beres”, sedangkan Ibu Bertha, “Ya mudah, 

tinggal ke sana saja, sudah selesai”.
80

 

b. Strategi BPRS Bhakti Sumekar dalam Menghimpun Dana dari Nasabah 

Non Muslim  

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah menyiapkan berbagai 

fasilitas sebagai penunjang kinerja perusahaan. Hal ini ditandai dengan 

penambahan dan peningkatan jaringan kantor untuk mempermudah akses 

masyarakat sebagai mitra, peningkatan dan penambahan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebagai instumen penting dalam suatu perusahaan, dan 

penyempurnaan sistem informasi dan teknologi. 
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Oleh karenanya, BPRS Bhakti Sumekar menempatkan orang-orang 

berkualitas, berintegritas dan berdedikasi tinggi pada bidang marketing 

funding yang berperan penting dalam menentukan perkembangan dan 

kemajuan bank. Selain itu merekalah yang terjun langsung ke lapangan 

dan berinteraksi dengan masyarakat yang kemudian diajak untuk menjadi 

mitra perusahaan. 

Menyangkut strategi, BPRS Bhakti Sumekar berusaha memenuhi 

keinginan nasabah non muslim. Baik secara personal maupun secara 

kelembagaan. Di samping itu, BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

pendekatan secara emosional kepada nasabah non muslim, seperti 

mengajak mereka makan, atau memberi kado istimewa di hari ulang 

tahun nasabah, atau juga membagi-bagikan hadiah dalam rangka 

memperingati Hari Raya mereka, seperti Hari Natal, Hari Galungan, Hari 

Raya Waisak dan lain sebagainya. 

Paparan tersebut di atas sebagaimana hasil wawancara peneliti 

dengan Kepala Bagian Pembiayaan Konsumtif dan Funding tentang 

strategi BPRS Bahkti Sumekar dalam menghimpun dana dari nasabah 

non muslim berikut: 

Jadi strategi kita ini adalah berusaha memenuhi hal-hal apa yang 

mempengaruhi mereka bergabung dengan kita. Salah satunya ya 

itu tadi, misalnya mereka menginginkan sesuatu yang tidak 

didapatkan dari bank lain, kita bisa memberikannya. Mereka 

menginginkan pelayanan dengan cepat, kita berusaha 

memenuhinya.
81
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Lebih lanjut beliau mengatakan: 

Jadi, strategi kita lebih banyak kepada pendekatan secara 

emosional. Kita tawarkan persahabatan kepada mereka. Artinya 

kita berikan pelayanan yang terbaik. Misalnya, mereka ulang 

tahun kita kasih ucapan, kita kasih kue ulang tahun. Kemudian 

ketika mereka merayakan hari Natal, kita memberikan bingkisan 

untuk hari raya mereka.
82

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi yang dilakukan 

BPRS Bhakti Sumekar dalam menghimpun dana dari nasabah non 

muslim adalah melakukan pendekatan secara emosional dengan 

memberikan pelayanan terbaik, memberikan solusi dari suatu 

permasalahan, dan menganggap mereka sebagai mitra atau sahabat, 

bukan sebagai debitur-kreditur 

 

B. Pembahasan   

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Non Muslim 

Menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Hukum menabung dalam Islam sangatlah dianjurkan. Berangkat dari 

sebuah kisah tentang Nabi Yusuf AS di dalam al-Qur‟an ketika diminta 

untuk menjelaskan suatu mimpi tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-

gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh 

gandum yang hijau dan tujuh lainnya kering. Maka Nabi Yusuf berkata 

(sebagaimana Firman Allah SWT)  dalam Surah Yusuf ayat 47 sampai 48: 

ىَت َأ َي ََمََ﴾َثَ ٧٤﴿َنَ وَ لَ كَ أَ اَتَ مََََِ ل َي َلَ َقَ َّلَإ ََوَ لَ ب َنَ سَ َيَ فَ َهَ وَ رَ ذَ فَ َمَ تَ دَ صَ اَحَ مَ اَفَ ب َأ َدَ َنَ ي َنَ سَ َعَ بَ سَ َنَ وَ عَ ر َزَ ت َ َالَ قَ 

 ﴾٧٤﴿ نَ وَ ن َ صَ حَ اَتَ مََََِ ل َي َلَ َقَ َّلَإ ََنََهَ ل ََمَ تَ َِ دََاَقَ َِ َنَ لَ كَ أ َي ََادَ دَ شَ َعَ بَ سَ َكَ ذلَ َدَ عَ ب َ َنَ َِ 
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Artinya: “Yusuf berkata: „Supaya kamu bertanam tujuh tahun 

(lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai (petik) hendaklah 

kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47) kemudian 

sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan 

apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit 

dari bibit gandum yang kamu simpan (48)‟” 

Kisah di atas menunjukkan adanya motif ekonomi sebagai persiapan 

masa depan yang sejahtera, atau mempersiapkan diri untuk masa depan 

yang lebih baik. Motif ekonomi tersebut dalam konteks saat ini adalah 

menabung. Menabung/investasi bisa berupa tabungan atau deposito 

berjangka di bank, serta mengembangkannya melalui bisnis, membelikan 

properti ataupun cara-cara lain yang halal dan berpotensi besar dapat 

menghasilkan keuntungan.
83

 

Ayat lain yang menjelaskan tentang anjuran menabung terdapat dalam 

al-Qur‟an Surah al-Furqan ayat 67: 

ت  ر و اَو ك ان َب  ي نَ  اَو ل م َي  ق  ر ف  و  َي س  اَل م  ِ اََو اَلذ ي ن َإ ذ اَأ ن  ف ق و  َق  و ا َ﴾٧٤﴿ذل ك 

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan 

itu) di tengah-tengah antara yang demikian” 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang sikap tidak boleh berlebihan dalam 

membelanjakan harta serta tidak boleh memiliki sifat kikir. Dengan tidak 

berlebihan maka bisa bermakna sederhana dengan cara menyisihkan 

sebagian harta untuk keperluan di masa mendatang, yaitu dengan menabung 

atau pun dengan investasi lainnya.  

Proses pembelian suatu produk dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian produk perlu diketahui oleh pemasar karena diantara mereka 
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terkadang menjadi faktor pendorong yang sangat kuat bagi pengambilan 

keputusan pembelian.
84

  

Menabung, khususnya dalam bank syariah bukan hanya kaum muslim 

saja yang memiliki hak menabung, tetapi masyarakat non muslim pun 

memiliki hak yang sama untuk menabung. Karena bank syariah memiliki 

prinsip kemitraan (ta‟awun), keadilan (ta‟adul), kemanfaatan (maslahah), 

keseimbangan (tawazun) dan keuniversalan (rahmatan lil „alamin) yang 

berlaku untuk semua, baik muslim maupun non muslim. Selain hal-hal di 

atas, pelarangan riba berlaku di dalam bank syariah sebagaimana juga 

dilarang dalam ajaran-ajaran agama lainnya. 

Kegiatan menabung dalam Islam merupakan konsekuensi logis dalam 

merespon prinsip ekonomi Islam untuk hidup hemat dan tidak menghambur-

hamburkan harta sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‟an, al-Hadits dan 

Jumhurul„ulama. Lalu bagaimana jika prinsip ekonomi Islam justru 

dilakukan oleh masyarakat non muslim dengan berbondong-bondong 

menjadi nasabah di Bank Syariah?.  

Beberapa hal menarik yang peneliti temukan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar, dimana bank yang berprinsip syariah identik dengan nilai-nilai 

agama Islam atau diambil dari kaidah agama Islam, tentu bagi non muslim 

Islam bukanlah agama mereka. Pertama, legalitas bank syariah (dalam hal 

ini BPRS Bhakti Sumekar) telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 
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2008 tentang perbankan syariah. Artinya bahwa bagi mereka syariah atau 

tidak syariah bukanlah persoalan, selama transaksi keuangan dan legalitas 

perusahaan berjalan dengan baik dan dijamin oleh Undang-Undang.  

Kedua, tidak adanya biaya administrasi. Bank Syariah tidak memaksa 

nasabah untuk menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Oleh karena 

itu, tidak ada biaya administrasi bulanan yang harus dibayarkan oleh 

nasabah kepada bank karena menggunakan ATM, beda halnya jika 

menggunakan ATM, maka nasabah wajib membayar biaya administrasi 

penggunaan ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPRS Bhakti 

Sumekar tidak menggunakan ATM, sehingga setiap bulannya nasabah tidak 

perlu mengeluarkan sepersen pun untuk biaya administrasi ATM.  

Ketiga, dalam Bank Syariah terdapat sistem pengeluaran zakat sebesar 

2,5%, bagi non muslim zakat tidaklah dikenal, namun mereka lebih 

mengenal dengan istilah “memberi bantuan kepada sesama” atau memberi 

santunan. Di BPRS Bhakti Sumekar nasabah tidak diwajibkan 

mengeluarkan zakat secara otomatis sebesar 2,5 persen dari tabungan, tetapi 

lebih kepada pilihan dan keinginan nasabah.  

Keempat, keuntungan finansial. Sistem bagi hasil yang diterapkan 

Bank Syariah dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Keuntungan yang 

didapatkan dari sistem ini adalah bagi hasil yang bagi mereka tetaplah 

“bunga” yang bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya.   

Kelima, Bank Syariah tidak pernah menyatakan dirinya eksklusif 

untuk kalangan masyarakat muslim saja, tetapi juga untuk kalangan 
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masyarakat non muslim. Hal ini mematahkan anggapan bahwa Bank 

Syariah secara eksklusif memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu orang-orang 

yang hanya beragama Islam saja.  

Berdasarkan hasil kategorisasi jawaban dari beberapa informan 

penelitian dapat disajikan suatu temuan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

adalah faktor fasilitas, faktor pelayanan, faktor ekonomis, faktor promosi 

dan faktor aksesibilitas.  

a. Faktor Fasilitas  

Fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara atau 

kemudahan.
85

 Kotler mengatakan bahwa fasilitas merupakan segala hal 

yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk 

mendukung kenyamanan konsumen.
86

  

 Selain itu, fasilitas bisa diartikan sebagai penampilan, kemampuan 

sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik berupa 

gedung, perlengkapan dan peralatan. Fasilitas bisa berupa alat, benda-

benda, perlengkapan, uang, atau ruang tempat kerja.
87

  

                                                           
85

Kamus Besar Indonesia. 2001:314).  
86

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Edisi tiga belas Bahasa Indonesia, Jilid 1 dan 2), 

(Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 65.  
87

Chatrin Surya Wijayaningratri dan Budiyanto, “Pengaruh Fasilitas, Lokasi dan Pelayanan 

Terhadap Keputusan Kepuasan Pelanggan Nasabah Bank Mega Syariah Walikukun”, Jurnal Ilmu 

dan Riset Manajemen, (April 2015), Vol. 4 No. 4, hlm. 4.  
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Fasilitas berperan penting dalam suatu perusahaan seperti Bank 

Syariah. Hal ini sebagai penunjang untuk memudahkan nasabah dalam 

melakukan transaksi.  

Mengenai hal ini, dapat disajikan hasil wawancara dengan 

informan penelitian, Bapak Josep, ketika ditanya apakah BPRS Bhakti 

Sumekar memiliki ruangan yang aman dan nyaman?, jawaban beliau 

adalah, “Sudah bisa dibilang nyaman la mas, ruangannya ber-AC, luas 

juga, kalau berbicara aman saya kira sudah aman, kan dijaga 

satpamnya”
88

 Lain halnya dengan Ibu Cristina yang menjawab,  

“Bisa dibilang nyaman, soalnya (ruangan) kantornya luas, nyaman 

kalau menunggu antrian, tidak jenuh mas, kalau aman pasti aman, pasti 

ada yang jaga yaitu bagian keamanannya”
89

 

Tjiptono mengatakan bahwa desain dan tata letak fasilitas jasa erat 

kaitannya dengan pembentukan persepsi pelanggan. Semakin bagus 

fasilitas yang diberikan, maka nasabah merasa puas dan nyaman dalam 

melakukan teransaksi. Jika hal itu terjadi maka akan berdampak baik 

pada keberlangsungan hubungan yang baik antara nasabah dan Bank 

Syariah.
90

 Mengenai hal ini, dapat dibuktikan dengan hasil wawancara 

dengan salah satu informan, Mas David yang menjawab: 

“Nyaman mas, meskipun ruangannya sederhana tapi enak sejuk 

mas, hehe, kalau keamanan sih saya kira sudah aman, pasti aman, 
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makanya saya lebih memilih BPRS (Bhakti Sumekar) mas, kan milik 

Pemerintah, jadinya saya merasa aman saja”.
91

 

  Pemberian fasilitas memegang peranan penting dalam 

perkembangan dan kemajuan perusahaan di masa mendatang. Oleh 

karena itu perusahaan seperti Bank Syariah sudah selayaknya 

memberikan fasilitas-fasilitas yang baik dan memadai untuk dapat 

mempengaruhi dan mempertahankan nasabah menabung di Bank 

Syariah. 

Menggunakan fasilitas dengan baik seperti ruangan yang aman dan 

nyaman, adanya ATM dan fasilitas-fasilitas lainnya telah diisyaratkan 

Allah SWT dalam Surah al-A‟raf ayat 179: 

اَهَ ب ََنَ وَ رَ صَ بَ َي َ ّل ََنَ يَ عَ أ ََمَ هَ لَ اَوَ هَ ب ََنَ وَ هَ قَ فَ َي َ ّل ََبَ وَ لَ ق َ َمَ هَ ل ََسَ نَ ال َ وَ َنٍَّجَ الَ َنَ اََِ رَ ي َ ثَ كَ ََمَ نََهَ جَ اَلَ ن َأ َرَ ذَ َدَ قَ ل َوَ 

َ﴾٩٤١﴿َنَ وَ لَ افَ غَ الَ َمَ ىَ َكَ ولئَ اَأَ هَ ب ََنَ وَ عَ مَ سَ َيَ ّل ََانَ أذَ َمَ هَ ل َوَ 

 

Artinya: “Dan sungguh akan Kami isi neraka Jahannam banyak 

dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak 

dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 

memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-

tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti 

hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang 

lengah” 

 

Ayat di atas adalah ilustrasi seringkali terjadi penyalahgunaan 

fasilitas yang telah diberikan. Oleh karenanya BPRS Bhakti Sumekar 

memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk digunakan nasabah 
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sebagai penunjang dalam kelancaran bertransaksi di BPRS Bhakti 

Sumekar. 

Tjiptono mengatakan bahwa dengan fasilitas yang baik maka dapat 

dibentuk persepsi di mata nasabah. Fasilitas yang dimaksud terdiri dari 

beberapa faktor.
92

 Pertama, BPRS Bhakti Sumekar memiliki ruangan 

yang aman dan nyaman. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan 

salah satu informan Ibu Margareta, ketika ditanya tentang apakah BPRS 

Bhakti Sumekar memiliki ruangan yang aman dan nyaman?, beliau 

menjawab: 

“Ya, fasilitas di BPRS (Bhakti Sumekar) sebenarnya sudah 

memadai, ruangan ber-AC, sangat nyaman, karyawannya ramah-

ramah, baik, sopan. Pelayanannya cepat juga mas”
93

  

Dengan demikian, adanya ruangan yang aman dan nyaman menjadi 

indikator yang mempengaruhi keputusan nasabah non muslim menabung 

di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

 Kedua, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki fasilitas 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Ketika ditanya tentang hal tersebut Ibu 

Margareta yang mengatakan bahwa: 

“Setahu saya belum ada itu, karena ATM menunjang ketika kita 

sangat membutuhkan uang, tetapi di BPRS (Bhakti Sumekar) kan 

belum ada”
94
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Meskipun sebagian besar informan penelitian menjawab bahwa 

BPRS Bhakti Sumekar belum mempunyai fasilitas ATM, tetapi nasabah 

bisa menggunakan fasilitas berupa transaksi langsung di kantor-kantor 

terdekat. Dengan demikian, fasilitas ATM tidaklah berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep. Dengan catatan bahwa nasabah tetap memerlukan ATM 

sebagai sarana penunjang untuk kelancaran transaksi nasabah. 

Ketiga, BPRS Bhakti Sumekar memiliki sistem internet yang 

memadai. Internet merupakan sarana penunjang demi kelancaran sebuah 

transaksi, terutama di lembaga-lembaga keuangan sebagaimana BPRS 

Bhakti Sumekar sebagai lembaga keuangan syariah. Hal ini ketika salah 

satu informan ditanyakan tentang apakah BPRS Bhakti Sumekar 

memiliki sistem internet yang memadai?. Maka dijawab oleh Mas David, 

 “Sudah memadai, cepat kok mas prosesnya, saya kalau transaksi 

tidak sampai lima menit, nuggu sebentar, sudah.”
95

 

Dengan demikian, indikator yang mempengaruhi keputusan 

nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

adalah adanya sistem internet yang memadai. 

Fasilitas-fasilitas tersebut terintegrasi dengan nasabah sehingga 

membentuk pola pikir yang baik tentang BPRS Bhakti Sumekar yang 

kemudian menjadi suatu keuntungan dalam menambah nasabah 

menabung di dalamnya.     
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Penelitian ini konsisten dengan penelitian Nuraini (2006) yang 

menyatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi keputusan nasabah 

menggunakan jasa Bank Syariah pada PT. BPRS PUDUARTA INSANI 

adalah faktor agamis, fasilitas pelayanan, promosi dan produk. Begitu 

juga dengan penelitian Evi Yupitri dan Raina Linda Sari (2012) 

menyatakan bahwa variabel fasilitas berpengaruh sedang terhadap 

nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

Dengan demikian faktor fasilitas berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

dengan indikator bahwa BPRS  Bhakti Sumekar Sumenep memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman dan memiliki penggunaan sistem 

internet yang memadai. Sementara ada atau tidaknya ATM tidak 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar Sumenep, akan tetapi tetap dibutuhkan untuk mempermudah 

nasabah melakukan transaksi. 

b. Faktor Pelayanan 

Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam kaitannya 

dengan nasabah. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor penting 

untuk menunjang suksesnya suatu pelayanan dalam suatu perusahaan. 

Pelayanan yang berkualitas bertujuan agar konsumen atau nasabah 

merasakan kepuasan yang berdampak positif kepada perusahaan. 

Sebagaimana hadits nabi: 
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إَِضاَعتَُها يَا َرُسْوَل هللاِ قَاَل إَِذا أُْسنَِد  إَِذا ُضيَِّعْت اْْلََمانَةُ فَاْنتَِظْر السَّاَعةَ قَاَل َكْيفَ 

 اْْلَْمُر إِلَى َغْيِر أَْهلِِه فَاْنتَِظْر السَّاَعةَ 

Artinya: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran 

terjadi.” (Ada seorang sahabat) bertanya, „bagaimana maksud amanat 

disia-siakan?‟ Nabi menjawab; „Jika urusan diserahkan bukan kepada 

ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.‟”
96

  

 

Hadits di atas berkaitan dengan profesionalitas, komitmen, 

dedikasi, dan integritas seseorang dalam bekerja melayani orang banyak. 

Oleh karenanya BPRS Bhakti Sumekar dalam hal pelayanan memiliki 

SDM yang sangat mumpuni, SDM yang dimaksud adalah karyawan-

karyawan yang bekerja secara profesional dapat melayani nasabah 

dengan baik, ramah, sopan, santun, dan mempunyai integritas yang tinggi 

sesuai kewajiban dan kapasitasnya masing-masing.  

Kotler mengatakan bahwa pelayanan atau service dapat 

didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kinerja yang diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain.
97

 

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang tidak hanya 

sebatas melayani. Akan tetapi lebih kepada mengerti, memahami, dan 

merasakan (empati) sehingga penyampaiannya pun dapat mengenai hati 

nasabah yang berbuah kepada persepsi baik nasabah kepada perusahaan. 

Dengan demikian loyalitas nasabah pada suatu produk/jasa perusahaan 

tidak akan diragukan lagi.
98
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Buruknya pelayanan bisa berakibat pada kegagalan bisnis antara 

perusahaan dengan nasabah. Sebagaimana dapat diambil hikmah dari 

makna Surah Ali Imron ayat 159: 

َو ل و ََ َل ه م  َاهلل َل ن ت  م ٍةَِ ن  اَِ نَ ف ب م اَر ح  َن  ف ضُّو  َّل  َال ق ل ب  َف ظًّاَغ ل ي ظ  ه م ََك ن ت  َع ن   َف اع ف  ل ك  ح و 

َال م ت  و كٍّل ي ن َو اسَ  بُّ َي ح  َاهلل  َإ َن َاهلل  َع ل ى َف  ت  و َكل  ِ ت  َع ز  َف إ ذ ا َاْل  ِ ر  َف ى َو ش او ر ى م  َل ه م  ت  غ ف ر 

﴿٩٥١َ﴾َ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.” 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa selayaknya setiap manusia 

bersikap baik dan lemah lembut kepada manusia lainnya. Begitu juga 

dalam memberikan pelayanan kepada nasabah perusahaan haruslah 

memberikan pelayanan terbaik agar nasabah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan dan berdampak pada loyalitas mereka kepada 

bank syariah. 

Pada umumnya, menurut Tjiptono masyarakat mengharapkan 

pelayanan yang baik dari suatu perusahaan sebagai upaya memuaskan 

keinginan mereka.
99

 Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan 

yang diharapkan dapat memenuhi keinginan pelanggan.  
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Menurut Kotler kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, dimana persepsi 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh 

atas keunggulan suatu layanan.
100

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah non muslim menabung di 

BPRS Bhakti Sumekar. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Margareta sebagai 

informan penelitian ketika diajukan item pertanyaan apakah Security 

BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan baik dan ramah?, beliau 

menjawab: 

“Sangat baik dek, kalu dibilang ramah ya ramah, karena memang 

harus seperti itu, kalau security-nya sangar kan takut orang, 

hehe”
101

 

Dengan demikian, pelayanan Security yang baik dan ramah 

menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan nasabah non muslim 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.  

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan tentang apakah 

Customer Sevice BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan sopan 

dan santun? Maka dijawab oleh Ibu Alessandra: 

“Iya sangat sopan santun mas, melayani nasabah dengan baik, 

kalau ditanya tentang produk-produk dijawab dengan baik”
102

 

                                                           
100

Philip Kotler, Manajemen…, 
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Dengan demikian, pelayanan Customer Service yang sopan dan 

santun menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan nasabah non 

muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

Pertanyaan selanjutnya dari variabel pelayanan adalah apakah 

Teller BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan ramah dan 

antusias?, dalam hal ini Bapak Alex menjawab: 

“Sudah berbuat sopan santun, tidak ada kendala apapun, sudah 

melayani nasabah dengan benar”
103

 

Dengan demikian, pelayanan Teller yang ramah dan antusias 

menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan nasabah non muslim 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

Memberikan pelayanan terbaik adalah perintah Allah yang sangat 

mulia dan mengandung kebajikan. Perintah ini tidak terlepas dari nilai-

nilai ketakwaan dan kebajikan dalam membantu sesama. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah ayat 2: 

َش د ي دَ ...وَ  َاهلل  َإ َن َاهلل  َو اتَ ق وا ون  َو ال ع د  ث م  َال   َع ل ى ا َت  ع او ن  و  َو ّل  َو التَ ق و ى َال ب رٍّ اع ل ى َت  ع او ن  و 

َ َ﴾٢﴿ال ع ق اب 

Artinya: “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” 

BPRS Bhakti Sumekar dalam memberikan pelayanan berupa sikap 

yang ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan menjadi hal 

penting yang harus dilakukan. Dengan demikian nasabah akan merasa 
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puas dalam menabung di BPRS Bhakti Sumekar. Inilah yang dapat 

mempengaruhi nasabah non muslim menabung.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dimana Arifin dan 

Khotimah (2014) menyatakan bahwa variabel pelayanan berpengaruh 

terhadap keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah. Demikian 

halnya dengan penelitian Kurniati (2011), yang menjelaskan bahwa 

faktor kualitas pelayanan SDM yaitu penilaian nasabah terhadap kualitas 

layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah menjadi alasan nasabah 

memilih Bank Syariah. Sementara Abdullah et, al., (2012) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan dan produk syariah 

diterima dengan baik oleh masyarakat non muslim terutama di Klang 

Valey, wilayah kota Malaysia. 

Dengan demikian, faktor pelayanan berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep dengan indikator bahwa Security BPRS  Bhakti Sumekar 

Sumenep melayani nasabah dengan baik dan ramah, Customer Service 

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep melayani nasabah dengan sopan dan 

santun, serta Teller BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah dengan 

ramah dan antusias. 

c. Faktor Ekonomis  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekonomis bisa 

berarti bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang atau penggunaan 

barang. Sebagai contoh dari produk perbankan syariah berupa tabungan 
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atau deposito mudharabah yang perputarannya dilakukan berdasarkan 

prinsip syariah, salah satunya digunakan untuk modal usaha yang 

bermanfaat dan tidak mengandung gharar yang sangat merugikan bagi 

nasabah. Dengan demikian ekonomis dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan untuk memperoleh barang/jasa yang berkualitas optimal dengan 

tingkat harga yang sangat minimal. 

Firman Allah dalam al-Qur‟an Surah al-Baqarah ayat 275: 

 َ﴾٢٤٥﴿...َابَ الرٍََّمَ رََحَ وَ َعَ يَ ب َ الَ َاهللَ َلََحَ أ َوَ 
Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”  

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat membedakan mana 

yang haram dan mana yang halal. Islam mengharamkan praktik riba yang 

sangat merugikan. Baik dalam Islam maupun dalam agama-agama 

lainnya riba sangatlah di larang. 

Di BPRS Bhakti Sumekar pengelolaan produk-produknya 

berdasarkan syariah Islam. Salah satunya adalah produk tabungan 

berdasarkan prinsip wadiah (titipan), sedangkan deposito berdasarkan 

prinsip mudharabah (bagi hasil). Bagi hasil merupakan pembagian atas 

hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil 

usaha di bank syariah ditetapkan berdasarkan nisbah.
104
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Pada produk tabungan nasabah diberikan keuntungan berupa bonus 

sedangkan pada produk deposito diberikan bagi hasil yang keduanya 

diberikan pada setiap bulannya. Di samping itu untuk pembukaan 

keduanya tidaklah dikenakan biaya administrasi sedikitpun. Hal ini 

memicu ketertarikan nasabah menabung di BPRS Bhakti Sumekar. 

Rasulullah SAW bersabda: 

 ََوَ تَ اجَ حَ َيَ فَ َاهللَ َانَ كَ ََوَ يَ خَ أ ََةَ اجَ حَ َيَ فَ َانَ كَ ََنَ َِ وَ 

Artinya: “Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka 

Allah senantiasa menolongnya dalam hajatnya”
105

 

 

Hadits tersebut menjelaskan betapa mulianya membantu hajat 

orang lain, hingga Allah akan memberikan pahala pertolongan kepada 

orang tersebut. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar mencoba 

memberikan solusi taraf hidup yang baik dan bermanfaat melalui nilai-

nilai ekonomis dalam produk tabungan dan deposito mudharabah dengan 

sistem bonus dan bagi hasil. Seperti setoran awal yang ringan, bebas 

biaya administrasi, dan bagi hasil yang menguntungkan adalah contoh 

dimana BPRS Bhakti Sumekar mencoba memberikan solusi terbaik 

dalam mengangkat taraf hidup ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. 

Irawan mengatakan bahwa nasabah akan merespon Bank Syariah 

atau berminat menjadi nasabah di Bank Syariah jika ada produk yang 

menguntungkan dirinya.
106

  

                                                           
105

Hadits Riwayat Bukhori no. 6951 dan Muslim no. 2580.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomis yang 

terkandung dalam proses menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

berpengaruh terhadap keputusan menabung. Tidak adanya biaya 

administrasi dalam membuka tabungan, setoran awal yang ringan, serta 

sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah dapat mempengaruhi 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan penelitian Ibu 

Margareta. ketika ditanya apakah BPRS Bhakti Sumekar menggunakan 

sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah?, beliau menjawab: 

Oo iya, tentu, saya juga punya deposito di sana, sedikit kok, tapi 

saya bisa lihat bunga (bagi hasil, red) nya itu setiap bulannya, karena 

langsung masuk ke tabungan. Ada walaupun tidak terlalu besar.
107

 

Dengan demikian, penggunaan sistem bagi hasil yang 

menguntungkan nasabah menjadi indikator yang mempengaruhi 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep. 

Faktor lain yang mempengaruhi nasabah non muslim menabung di 

BPRS Bhakti Sumekar adalah setoran awal yang ringan. Pada item ini 

peneliti menanyakan pada Bapak Alex tentang apakah setoran awal di 

BPRS Bhakti Sumekar ringan?, beliau menjawab: 

Jika dibandingkan dengan yang lain, saya lihat lebih murah lah, 

kalau tabungan, itu hanya sepuluh ribu (rupiah), tapi banyak sih mas, 

nama-nama tabungannya, saya jiga punya tabungan TAHARA 
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(Tabungan Hari Raya, red), itu saya buatkan untuk karyawan saya yang 

muslim, untuk lebaran mas.
108

 

 

Dengan demikian, setoran awal yang ringan menjadi indikator yang 

mempengaruhi keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS 

Bhakti Sumekar Sumenep. 

Selain itu, pembukaan tabungan yang bebas dari biaya administrasi 

juga menjadi daya tarik nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar. Ketika peneliti menanyakan langsung kepada Bapak Josep 

salah satu informan penelitian tentang apakah pembukaan tabungan di 

BPRS Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi? “Gratis mas, tanpa 

biaya apapun, saya pas buat tabungan itu hanya menyetor uang lima 

puluh ribu (rupiah, red)saja, itu merupakan saldo awal saya menabung 

mas” 

Dengan demikian, bebas biaya dalam pembukaan tabungan 

menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan nasabah non muslim 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sangatlah 

menguntungkan nasabah. Selain itu, setoran awal yang ringan pada setiap 

pembukaan tabungan atau deposito mudharabah. Selanjutnya adalah 

bebas biaya administrasi. Pada setiap pembukaan tabungan, BPRS Bhakti 

Sumekar membebaskan nasabah dari bentuk biaya administrasi.   
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Penelitian ini konsisten dengan penelitian Hidayat dan Nouf K 

(2012) tentang persepsi non muslim terhadap layanan perbankan Islam di 

kerajaan Arab Saudi. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

alasan utama nasabah non muslim di kerajaan Arab Saudi menggunakan 

jasa Bank Syariah karena biaya yang lebih murah dan kualitas layanan 

yang lebih baik.  

Juga penelitian yang dilakukan oleh Hasan, Syed et al (2012)   

tentang Consumer Criteria for the Selection of Islamic Bank: Evidence 

from Pakistan. Dengan menggunakan t-test penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa high profit and low service, religious motives, 

service quality berpengaruh pada keputusan nasabah memilih bank Islam, 

dan yang sangat mempengaruhi adalah faktor high profit and low service. 

Begitupun dengan penelitian Machmudah (2009) tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi minat nasabah non muslim menjadi nasabah 

di Bank Syariah. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa nilai-nilai 

ekonomis yang terkandung dalam bagi hasil (profit sharing) merupakan 

faktor dominan yang mempengaruhi minat nasabah non muslim menjadi 

nasabah bank CIMB Niaga Syraiah cabang Semarang. 

Dengan demikian, faktor ekonomis berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep dengan indikator bahwa BPRS  Bhakti Sumekar Sumenep 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah, setoran 
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awal yang ringan dan bebas biaya administrasi pada pembukaan 

tabungan. 

d. Faktor Promosi 

Dalam Islam promosi dikenal dengan “al-hawaafiz al-

muraghghibah fi al-shira‟” yang berarti segala sesuatu yang mendorong 

atau menarik minat orang lain untuk membeli.
109

 Promosi adalah suatu 

pesan yang dikomunikasikan kepada calon pembeli melalui berbagai 

unsur yang terdapat dalam program.
110

  

Kotler dan Armstrong mengatakan bahwa pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai 

dari pelanggan sebagai imbalannya.
111

 

Promosi yang dimaksud adalah praktek promosi yang berdasarkan 

nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Qur‟an dan as-Sunnah. Dengan 

demikian bank syariah dalam praktek-praktek pemasarannya sesuai 

dengan hukum Islam yang berlaku, baik dari unsur produknya maupun 

unsur Sumber Daya Manusia-nya. Berkenaan dengan produk Islam sudah 

jelas membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah ayat 90: 

َأَ يَ  َالََهَ ي ُّا َِ َنَ يَ ذَ ا َوَ ن َ أ َالَ مَ َنَإَ ا َ وَ َرَ سَ يَ مَ الَ وَ َرَ مَ خَ ا َ وَ َابَ صَ نَ اْل  َانَ طَ يَ الشَََلَ مَ عَ َنَ َِ َسَ جَ رَ َمَ ّل َزَ اْل 

َ﴾١٩﴿ نَ وَ حَ لَ فَ ت َ َمَ كَ لََعَ ل ََهَ وَ ب َ ن َتَ اجَ فَ 
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Erlangga, 2012), hlm. 27.  
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  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi 

nasib adalah perbuatan keji termasuk pebuatan setan, maka jauhilah 

perbuatan perbuatan itu agar kamu beruntung.
112

”  

 

Ayat di atas dengan tegas mengatakan bahwa produk yang menjadi 

konsumsi haruslah terhindar dari hal-hal yang haram, hasil judi dan 

mengandung “maisir”.  

Demikian juga terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 168: 

ََياَ  َف ى َما  َِ ا َك ل و  َالَناس  َط يٍّبَ أ ي ُّه ا ّل  َح ل  َع د وٌَّاْل  ر ض  َل ك م  َإ نَو  َالَشي ط ان  َخ ط و ات  ا َت  َتب ع و  َو ّل  ا

َ﴾٩٧٤﴿ِ ب ي ن َ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu” 

 

Kendati pun demikian, orang yang melakukan kegiatan promosi 

haruslah mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifaف 

dapat dipercaya, memiliki sifat simpati (shiddiq), professional, kredibel, 

dan bertanggung jawab (amanah), cerdas dalam menyampaikan 

(fathonah) dan transparan dan senantiasa menjalin komunkasi dengan 

baik (tabligh). 

Selain itu jual beli yang didahului oleh promosi haruslah terhindar 

dari penipuan (gharar) yang berdampak pada ketidakrelaan pembeli 

terhadap suatu produk yang ditawarkan. Sebagaimana hadits Nabi 

berikut: 
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143 
 

َال غ ر ر َن َ  َب  ي ع  َال ح ص اة َو ع ن  َب  ي ع  َلم َع ن  ع ل ي و َو س  َاهلل َص َلىَاهللَ  َ﴾رواهَِسلم﴿ه ىَر س و ل 

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli hashah dan jual 

beli gharar”
113

  

Jelas BPRS Bhakti Sumekar cukup aktif dalam melakukan 

promosi, baik melalui media online, media cetak, brosur, maupun terjun 

langsung kepada masyarakat. Informasi tentang BPRS Bhakti Sumekar 

dapat dibrowsing  di internet pada https://bhaktisumekar.co.id atau di 

Face Book (FB) dengan akun BPRS Bhakti Sumekar atau Grup WatsApp 

(WA) BPRS BS 2016 dan lainnya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor promosiberpengaruh 

terhadap keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan penelitian Bapak 

Josep ketika ditanya apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan promosi 

melalui media online?, beliau menjawab: 

“Ada, saya tahunya di face book mas, di situ ada pokonya BPRS 

Bhakti Sumekar, ada informasi-informasi di situ”
114

 

Dengan demikian, promosi yang dilakukan melalui media online 

menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan nasabah non muslim 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 
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Selain itu promosi yang dilakukan dengan terjun langsung kepada 

masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap minat nasabah menabung. 

Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Cristina tentang apakah 

BPRS Bhakti Sumekar melakukan sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat?, 

“Sosialisasi ada, seminggu yang lalu ada karyawan BPRS (Bhakti 

Sumekar) ke sini, menawarkan produk baru, (produk) penyaringan air”, 

jawab beliau.
115

 

Dengan demikian, melakukan sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan nasabah 

non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

Mas David, salah satu informan penelitian menambahkan, bahwa 

promosi kreatif sangatlah diperlukan, sebagaimana kata beliau ketika 

ditanya apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan sosialisasi dan 

promosi secara aktif dan kreatif?, beliau menjawab: 

“Promosi atau sosialisasi pasti ada, biasanya yang saya tahu ya 

lewat brosur-brosur kecil tuch mas, tapi cukup menarik juga, berwarni 

warni”
116

 

Dengan demikian, sosialisasi dan promosi yang dilakukan dengan 

aktif dan kreatif menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan 

nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 
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Kotler & Keller mengatakan bahwa perusahaan modern mengelola 

suatu sistem komunikasi pemasaran yang kompleks. Perusahaan 

berkomunikasi dengan perantaranya dengan konsumennya dan dengan 

masyarakat luas. Para konsumen berkomunikasi melalui mulut ke mulut 

antar mereka.
117

 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Evi 

Yupitri dan Raina Linda (2012) yang dalam penelitiannya berkesimpulan 

bahwa variabel promosi memiliki pengaruh kuat dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,730 dengan taraf signifikan. Tetapi pada penelitian 

Fithri Tyas Hapsari dan Irfan Syauqi Beik (2014), variabel promosi tidak 

berpengaruh nyata terhadap keputusan nasabah non muslim 

menggunakan jasa bank syariah. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

non muslim cenderung menghiraukan promosi tentang bank syariah, baik 

secara langsung maupun dari media sosial. 

Dengan demikian, faktor promosi berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

dengan indikator bahwa BPRS  Bhakti Sumekar Sumenep melakukan 

promosi melalui media online, melakukan sosialisasi secara langsung 

kepada masyarakat, dan melakukan sosialisasi dan promosi secara aktif 

dan kreatif. 
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e. Faktor Aksesibilitas   

Leksono dkk (2010) yang mengatakan bahwa aksesibilitas 

merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi 

atau hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut 

dicapai melalui transportasi. Demikian Kotler (2009) mengatakan bahwa 

place (tempat) merupakan segala sesuatu yang menunjukkan berbagai 

kegiatan bisnis untuk membuat agar mudah diperoleh oleh pelanggan dan 

selalu tersedia bagi pelanggan.  

Lokasi yang tepat dan mudah diakses menjadi pertimbangan 

tersendiri bagi nasabah agar mendapat keuntungan, baik langsung 

maupun tidak langsung. Harding (1978) menyebutkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pemilihan lokasi bisnis yaitu lingkungan 

masyarakat, sumber daya alam, tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, 

fasilitas dan biaya transportasi, tanah untuk ekspansi dan pembangkit 

tenaga listrik.  

Lokasi menjadi salah satu hal yang mempengaruhi nasabah 

menabung di Bank Syariah dikarenakan adanya kedekatan antara rumah 

nasabah dengan lokasi bank dan lokasi yang mudah dijangkau oleh 

kendaraan serta kondisi gedung dengan adanya pengatur ruangan dan 

pemeliharaan gedung sehingga membuat nasabah merasa nyaman.  

Rasulullah SAW bersabda: 
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ََوَ نَ عَ َاهللَ َسَ فََاَن َ يَ ن َ الدََُّبَ رَ كَ ََنَ َِ َةَ ب َرَ كَ ََنٍََِ ؤَ َِ َنَ عَ َسَ فََن َ َنَ َِ َمَ لََسَ وَ َوَ ي َلَ عَ َىَاهللَ لََصَ َاهللَ َلَ وَ سَ رَ َالَ قَ 

َِ يَ قَ الَ َمَ وَ ي َ َبَ رَ كَ ََنَ َِ َةَ ب َرَ كَ  َِ لَ عَ َرَ سََي ََنَ َِ وَ َةَ ا ..َ)أخرجوَة َرَ خَ اْل َاَوَ يَ ن َ ىَالدَُّفَ َوَ ي َلَ عَ َاهللَ َرَ سََي ََرٍَسَ عَ ىَ

َِسلم(

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda „Barang siapa membebaskan 

seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Dan barang 

siapa member kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, 

maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat..‟”
118

 

 

Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya seorang muslim 

membantu saudaranya yang sedang ditimpa kesusahan. Atau 

mempermudah urusan saudaranya dalam urusannya. Hal ini tidak hanya 

berlaku kepada sesama muslim saja, tetapi juga berlaku kepada saudara 

non muslim.  

Dalam kaitannya dengan hal di atas, BPRS Bhakti Sumekar 

membuka layanan kantor kas atau cabang yang dekat dengan rumah 

masyarakat, dekat dengan keramaian, seperti pasar, jalan raya, dan yang 

lebih penting dari itu adalah kemudahan akses untuk mencapai lokasi. 

Dengan lokasi yang strategis membuat nasabah dengan mudah mencapai 

lokasi dan melakukan transaksi dengan baik dan lancar sehingga 

berdampak kepada kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh BPRS Bhakti Sumekar. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor aksesibilitas 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah non muslim menabung di 

BPRS Bhakti Sumekar. 

Lokasi yang strategis dan dekat dengan keramaian atau rumah 

nasabah membuat akses menuju kantor BPRS Bhakti Sumekar sangatlah 

mudah. Karena adanya akses yang cukup baik, disamping dekat dengan 

rumah nasabah dan keramaian sehingga nasabah dengan mudahnya dapat 

mengunjungi kantor BPRS Bhakti Sumekar dengan sangat mudah dan 

cepat. Hal ini berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di 

BPRS Bhakti Sumekar. 

Seperti pernyataan Bapak Alex, salah satu informan penelitian 

ketika ditanya apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat dengan rumah 

Anda?, beliau menjawab: 

“Sangat dekat, ini kalau saya mau menabung saya cukup nyuruh 

karyawan saya ke sana (kantor BPRS Bhakti Sumekar, red), jalan bisa, 

tapi kadang saya nyuruh pakai motor saja, biar lebih cepat”
119

  

Dengan demikian, lokasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang 

dekat dengan rumah nasabah menjadi indikator yang mempengaruhi 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep. 

Demikian halnya lokasi yang strategis membuat nasabah mudah 

mencapai lokasi kantor BPRS Bhakti Sumekar. Sebagaimana hasil 
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wawancara dengan Mas David, informan penelitian lainnya ketika 

ditanya apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di lokasi yang strategis? 

“Saya kira lumayan strategis, karena dekat dengan pasar 

tradisional mas, banyak orang ke sana (BPRS Bhakti Sumekar, red) 

kalau hari Selasa, soalnya hari pasaran mas, jadinya banyak orang”
120

 

Dengan demikian, lokasi yang strategis menjadi indikator yang 

mempengaruhi keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS 

Bhakti Sumekar Sumenep.Di samping itu, yang terpenting dari lokasi 

adalah akses yang mudah dicapai. Hal ini berpengaruh terhadap 

kenyaman nasabah dalam mencapai lokasi secara cepat dan efektif. 

Sebagaimana penuturan Ibu Cristina ketika ditanya apakah lokasi BPRS 

Bhakti Sumekar mudah diakses? 

“Kan letaknya di pinggir jalan, sudah tentu sangat mudah diakses 

mas”, jawab beliau.
121

 

Dengan demikian, akses yang mudah untuk mencapai lokasi BPRS 

Bhakti Sumekar Sumenep menjadi indikator yang mempengaruhi 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep.  

Tidak hanya itu, dalam menentukan lokasi kantor, BPRS Bhakti 

Sumekar mempertimbangkan tiga hal, mudah diakses, terletak di tempat 

yang strategis dan dekat dengan keramaian. 
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Aksesibilitas menjadi bagian penting suatu perusahaan perbankan 

atau yang lainnya agar menjadi daya tarik bagi calon nasabah atau 

pelanggannya. Bambang Susantono menambahkan bahwa aksesibilitas 

merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk 

mencapai tujuan dalam suatu perjalanan.
122

 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Abduh et, al., (2012) 

tentang kepuasan nasabah dan perilaku berpindah ke bank syariah di 

Indonesia. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa kepuasan nasabah 

ditentukan oleh lima faktor utama, yang salah satunya adalah 

aksesibilitas dan biaya transaksi. Juga terdapat dalam penelitian Toni 

(2014) yang menunjukkan adanya faktor lokasi/aksesibilitas dalam 

mempengaruhi keputusan nasabah memilih jasa perbankan syariah. 

Sementara Fithri Tyas Hapsari dan Irfan Syauqi Beik (2014)
123

 

tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non 

Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta”, 

penelitian ini berkesimpulan bahwa keputusan menggunakan jasa bank 

syariah pada nasabah non muslim di Jakarta dipengaruhi oleh Variabel 

lokasi dengan nilai odd ratio sebesar 1.450. Hal ini karena lokasi bisnis 

yang strategis mampu mendukung aktifitas bank sebagai penghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. 
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Dengan demikian, faktor aksesibilitas berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah non muslim menabung di BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep dengan indikator bahwa lokasi BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep dekat dengan rumah nasabah, lokasi BPRS  Bhakti Sumekar 

Sumenep yang strategis, dan lokasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

mudah diakses. 

2. Strategi BPRS Bhakti Sumekar dalam Menghimpun Dana dari Nasabah Non 

Muslim 

Berbicara tentang menghimpun dana sama halnya dengan membahas 

marketing funding, hal ini karena bagian funding bertugas untuk 

memobilisasi atau mengunpulkan dana dari masyarkat. Baik dalam bentuk 

tabungan atau pun deposito.  

Oleh karenanya, petugas funding menjadi bagian penting dalam 

menentukan perkembangan dan kemajuan bank dan mediator antara bank 

dengan masyarakat, sehingga kemudian terjalin antara keduanya dalam 

bentuk mitra. 

Untuk itu, BPRS Bhakti Sumekar lebih dulu menyiapkan berbagai 

fasilitas sebagai penunjang kinerja perusahaan. Satunya adalah peningkatan 

dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sebagai 

instumen penting dalam suatu perusahaan.  

Di BPRS Bhakti Sumekar petugas atau bagian funding dipimpin oleh 

kepala bagian yang berkoordinasi langsung kepada Direktur Bidang Bisnis 

sebagaimana digambarkan dalam gambar 3 berikut: 
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Menyangkut strategi, BPRS Bhakti Sumekar berusaha memenuhi 

keinginan nasabah non muslim. Baik secara personal maupun secara kelem 

bagaan. Salah satunya adalah pendekatan emosional yang dilakukan oleh 

karyawan BPRS Bhakti Sumekar kepada nasabah non muslim, seperti 

memberikan kado istimewa di hari Natal, atau ikut berpartisipasi dalam 

rangka hari ulang tahun mereka dengan memberikan ucapan selamat dan 

memberikan kue ulang tahun. 

Pendekatan di atas dalam rangka menarik minat nasabah non muslim 

menjadi mitra BPRS Bhakti Sumekar yang secara prinsip beda keyakinan. 

Dengan demikian, nasabah non muslim menjadi tertarik dan menjalin kerja 

sama satu dengan yang lainnya dalam bentuk mitra. 

Paparan tersebut di atas sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan 

Kabag. Pembiayaan Konsumtif dan Funding tentang strategi BPRS Bahkti 

Sumekar dalam menghimpun dana dari nasabah non muslim berikut: 

Jadi strategi kita ini adalah berusaha memenuhi hal-hal apa yang 

mempengaruhi mereka bergabung dengan kita. Salah satunya ya itu 

tadi, misalnya mereka menginginkan sesuatu yang tidak didapatkan 

Gambar 3 Struktur Organisasi Bagian Funding 

Kabag. Marketing 

Konsumtif & Funding  

AO/AAO Funding 

Direktur Bisnis 
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dari bank lain, kita bisa memberikannya. Mereka menginginkan 

pelayanan dengan cepat, kita berusaha memenuhinya.
124

 

 

Sesuai apa yang dikatakan Kotler (2002), bahwa marketing 

merupakan proses sosial yang di dalamnya ada individu atau kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan menciptakan, menawarkan 

atau bebas mempertukarkan produk yang bernilai kepada orang lain.
125

 

Strategi yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dalam hal 

menghimpun dana dari masyarakat non muslim tidak memandang latar 

belakang yang berbeda, baik agama, etnis, dan suku budaya. Karena 

berdasarkan penelitian di atas ditemukan fakta bahwa nasabah non muslim 

di BPRS Bhakti Sumekar sebagian besar berlatar belakang agama Kristen 

Katolik dan Protestan, di samping juga beretnis China walaupun sudah lama 

tinggal di kabupaten Sumenep dan sekitarnya. 

Lebih lanjut, Ibu Saptari Winedar mengatakan: 

Jadi, strategi kita lebih banyak kepada pendekatan secara emosional. 

Kita tawarkan persahabatan kepada mereka. Artinya kita berikan 

pelayanan yang terbaik. Misalnya, mereka ulang tahun kita kasih 

ucapan, kita kasih kue ulang tahun. Kemudian ketika mereka 

merayakan hari Natal, kita memberikan bingkisan untuk hari raya 

mereka.
126

 

 

Sebagaimana dikatakan oleh Hermawan Kartajaya dan Muhammad 

Syakir Sula (2006) bahwa  karakteristik syariah marketing menjadi 

pedoman seorang marketing yang salah satu karakteristiknya adalah 
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humanistis (al-insaniyyah),
127

 dimana menurut pandangan peneliti bahwa 

obyektifitas marketing kepada nasabah tanpa melihat latar belakang yang 

berbeda merupakan realita yang harus diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Tidak peduli apa agamanya, apa sukunya, apa bangsanya, 

selama itu baik kita boleh mengajaknya dalam kebaikan.    

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi yang dilakukan 

BPRS Bhakti Sumekar dalam menghimpun dana dari nasabah non muslim 

adalah melakukan pendekatan secara emosional sebagai sesama manusia 

(human being), yaitu dengan memandang mereka sebagai makhluk sosial 

yang bisa berpikir dan memiliki perasaan, dengan memberikan pelayanan 

terbaik, memberikan solusi dari suatu permasalahan, dan menganggap 

mereka sebagai mitra atau sahabat, bukan sebagai debitur-kreditur.  
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