
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang berdampak pada pesatnya kemajuan industri perbankan 

dan jasa keuangan beberapa tahun terakhir ini, menuntut masyarakat untuk 

memilih perbankan yang sesuai dengan kebutuhan, baik perseorangan maupun 

pada organisasi. Industri perbankan indonesia saat ini telah menjadi lebih luas 

dengan adanya dan semakin berkembangnya industri perbankan syariah. 

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang 

memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar dalam kegiatan utamanya 

dibandingkan dengan perbankan konvensional, yang mana bank syariah lebih 

mengutamakan kerjasama yang manfaatnya dapat diterima melalui bagi hasil yang 

disepakati bersama antara nasabah dengan pihak bank, sebagaimana yang 

tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, 

tentang Bank Syari’ah,  “Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syari’ah, termasuk unit usaha syari’ah dan kantor cabang 
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bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah” 

(www.bi.go.id, diakses 25 Januari 2014).  

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air sungguh luar biasa, yaitu 

mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan 

ekonomi konvensional yang hanya mencapai 19 persen setiap tahunnya. 

Perkembangan ekonomi syariah nasional tercermin dari pertumbuhan aktivitas  di 

sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga 

keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Perkembangan ini juga memberi 

imbas yang cukup besar bagi pembangunan nasional khususnya di sektor riil 

seperti mendorong usaha mikro dan kecil, peningkatan pendapatan 

masyarakat, social security, social inclusivity, perluasan pasar lapangan kerja dan 

memperkokoh fundamental ekonomi nasional (www.setkab.go.id, diakses 07 

februari 2014). 

 

Pangsa pasar perbankan syariah di Lampung lebih dominasi pembiayaan modal 

kerja dengan proporsi 44,10 persen atau Rp1,07 triliun dan pertumbuhan tahunan 

24,98 persen. Sedangkan pangsa pasar pembiayaan investasi baru 13,57 persen 

atau Rp329,59 miliar. Menurut Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

(KPBI) Lampung Amanlison Sembiring, sejak kelahiran bank syariah pertama di 

Indonesia pada 1992, sistem keuangan syariah telah berkembang cukup pesat. Di 

sisi perbankan, pada September 2013 total aset-aset di Lampung Rp2,7 triliun. 

Pencapaian ini didorong perhimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp1,4 

triliun atau tumbuh 17,87 persen. Juga realisasi pembiayaan perbankan syariah di 

Lampung pada September mencapai Rp2,43 triliun dengan pertumbuhan tahunan 

http://(www.bi.go.id/
http://(www.setkab.go.id/
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mencapai 31,90 persen. Atau relatif lebih tinggi dari pertumbuhan kredit atau 

pembiayaan sebesar 28,31 persen periode sama. ’’Namun, pada periode sama 

tahun lalu, aset perbankan syariah Lampung secara keseluruhan hanya mengalami 

pertumbuhan sebesar 24,38 persen,” ungkapnya. Angka ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perbankan syariah di Lampung sangat pesat. Bahkan senantiasa 

melakukan akselerasi dalam perkembangan aset-aset berbasis pembiayaan 

syariah(www.radarlampung.co.id, diakses 09 Juni 2014). 

Awal perkembangan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah adalah sekitar 

tahun 1990-an. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-19 Agustus 1990 

menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, 

Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah 

Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 

1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk 

mendirikan bank Islam di Indonesia (Antonio dalam Syafaat, 2013). Namun 

demikian, pada kenyataannya peluang ini diambil oleh para pebisnis untuk 

mengambil bagian dalam rangka memenuhi keinginan pasar, dibentuklah Bank 

syariah, termasuk diantaranya lembaga keuangan syariah Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT).  

 

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi 

hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat 

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan 

atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan 

berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan 

http://www.radarlampung.co.id,/
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keadilan), kedamaian dan kesejahteraan (PKES, 2008). BMT pada umumnya 

memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, 

yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. 

(www.puskopsyahlampung.com, diakses 07 februari 2014). 

 

Melihat uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga 

keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. 

BMT merupakan gabungan dari Baitul Maal (Non Komersil) dan Baitut Tamwil 

(komersil). Baitul Maal merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya 

mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari 

zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), atau sumber lain yang halal, kemudian 

disalurkan kepada mustahiq atau yang berhak. Adapun Baitul Tamwil adalah 

lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan 

kepada masyarakat yang bersifat profit motive (mencari keuntungan). 

 

Provinsi Lampung terdiri dari beragam lapisan masyarakat dengan segala kegiatan 

bisnisnya, dari yang bersekala kecil hingga sekala besar, tidak akan terlepas dari 

jasa perbankan. KJKS BMT Fajar menjadi salah satu lembaga keuangan yang 

yang berprinsip syari’ah. KJKS BMT Fajar memiliki kantor pusat BMT FAJAR 

kota Metro pada tahun 2009 telah memiliki 1 kantor Cabang yang berlokasi di 

Bogor, Jawa Barat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada umat dan 

masyarakat dalam bertransaksi syariah di wilayah Propinsi Lampung maka pada 

tahun 2010 BMT FAJAR membuka 2 kantor Cabang di Propinsi Lampung, yaitu 

di Kabupaten Pringsewu pada bulan Februari 2010 dan di Kotamadya Bandar 

Lampung pada pertengahan tahun 2010. Salah satu lembaga keuangan ini 

http://www.puskopsyahlampung.com/


5 
 

menawarkan berbagai produk layanan keuangan dengan sistem syariah. Sistem 

syariah yang diterapkan oleh KJKS BMT Fajar ini telah menjadi kompetitor untuk 

lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Hal ini ditunjukan dengan jumlah 

anggota KJKS BMT Fajar Pringsewu yang selalu menunjukan peningkatan yang 

signifikan setiap tahunnya.  

 

Tabel 1.Jumlah Anggota KJKS BMT Fajar Pringsewu 

 

Tahun Jumlah Anggota KJKS BMT Fajar Pringsewu 

2010 377 Orang 

2011 875 Orang 

2012 1019 Orang 

2013 1501 Orang 

Sumber : KJKS BMT Fajar Pringsewu 

Pada perkembangannya tujuan dariBaitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai sebuah 

Lembaga Keuangan Syariah pada awal berdirinya untuk bisa bermuamalah dalam 

bidang ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam juga harus bersaing dengan para 

pesaing  untuk merebut nasabah. Dalam memenangkan persaingan, BMT juga 

harus unggul dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Oleh karena itu BMT perlu melihat faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam keputusan menjadi nasabah. Meskipun agama 

merupakan salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan konsumen untuk mau 

menjadi nasabah  BMT, masih banyak alasan dan faktor-faktor lain yang mampu 

memengaruhi pertimbangan konsumen untuk mau menjadi nasabah BMT. Salah 

satunya yang berasal dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak Baitul 

Mal Wa Tamwil (BMT) melalui strategi bauran pemasaran.  

Bauran pemasaran meliputi kebijakan produk, harga, promosi, tempat dan saluran 

distribusi, pelayanan pegawai, proses pelayanan, dan bentuk fisik kantor BMT itu 
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sendiri. Sehingga dari bauran pemasaran tersebut nasabah dapat terpengaruh 

untuk menjadi nasabah BMT. Bauran pemasaran dinilai dapat memengaruhi 

pertimbangan konsumen untuk mau menjadi nasabah BMT. Bauran pemasaran, 

Menurut Kotler (2002), bauran pemasaran (marketing mix) merupakan 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Dalam hal ini, bagaimana strategi 

bauran pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga Keuangan 

syariah, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam dunia perbankan syariah yang 

mana saat ini sudah sangat bersaing, dalam menyampaikan maksud dari strategi 

pemasaran mereka untuk dapat diterima dan dimengerti oleh konsumen atau 

nasabah untuk mau memilih berhubungan dengan bank syariah melalui kelebihan-

kelebihan yang dimiliki bank syariah. Dengan demikian, hal ini akan selalu 

berhubungan dengan perilaku konsumen dalam melakukan proses pengambilan 

keputusan dalam memilih bank syariah ini. Faktor-faktor apa saja yang 

dipertimbangkan, faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menarik perhatian 

konsumen dalam memilih bank syariah apabila dilihat dari sisi strategi bauran 

pemasaran bank syariah yang diterima oleh konsumen.  

 

Berawal dari kondisi tersebut, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti 

dan dicermati faktor apa saja yang memengaruhi konsumen dalam keputusan 

untuk menggunakan jasa pada KJKS BMT Fajar di Kabupaten Pringsewu. 

Mengingat banyaknya faktor yang memengaruhi keputusan untuk menggunakan 

jasa, maka dalam penelitian ini faktor yang memengaruhi keputusan untuk 

menjadi anggota dibatasi pada variabel lingkungan dan variabel stimuli pemasaran 



7 
 

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  perlu  dilakukan  penelitian  yang berjudul: 

“Faktor – Faktor yang memengaruhi konsumen dalam menggunakan jasa 

KJKS BMT Fajar Pringsewu” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Seberapa besar pengaruh variabel pengaruh lingkungan terhadap 

keputusan konsumen dalam menggunakan jasa KJKS BMT Fajar 

Pringsewu? 

2. Seberapa besar pengaruh variabel stimuli pemasaran terhadap keputusan 

konsumen dalam menggunakan jasa KJKS BMT Fajar Pringsewu? 

3. Seberapa besar pengaruh variabel pengaruh lingkungan dan variabel 

stimuli pemasaran terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan 

jasa KJKS BMT Fajar Pringsewu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pengaruh lingkungan 

(nilai religius, kelompok referensi, kepercayaan dan sikap, pengaruh 

pribadi) terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa KJKS 

BMT Fajar Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel stimuli pemasaran 

(product, price, promotion, place) terhadap keputusan konsumen dalam 

menggunakan jasa KJKS BMT Fajar Pringsewu. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pengaruh lingkungan 

(nilai religius, kelompok referensi, kepercayaan dan sikap,pengaruh 
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pribadi) dan variabel stimuli pemasaran (product, price, promotion, 

place) terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa KJKS 

BMT Fajar Pringsewu 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan secara teoritis, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman bagi penulis, pembaca dan 

masyarakat bahwa ada berbagai macam faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam keputusan untuk menggunakan jasa KJKS BMT Fajar 

Pringsewu. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian dari segi praktis diharapkan penelitian yang 

dilakukan ini dapat memberikan masukan pemikiran dan masukan bagi 

BMT dalam hal kegiatan pemasaran.  

 

 

 

 

 

 
 


