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ABSTRAK  

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahaya 

berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Dilihat dari sisi perkembangannya bank syariah saat ini tidak ketinggalan 

dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional, tetapi masih ada salahsatu 

Permasalahan yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya pemahaman 

masyarakat tentang produk perbankan syariah terutama yang disebabkan oleh 

dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap 

sebelah mata oleh sebagian masyarakat, berdasarkan survey yang peneliti 

lakukan di Desa Sumber Jaya,yang cukup luas dan mayoritas penduduknya 

adalah muslim, namun pemahaman tentang produk bank syariah sangat 

kurang, dari hasil pra riset yang peneliti lakukan dilapangan, yang menjadi 

kelemaham Masyarakat Desa Sumber Jaya untuk memahami produk bank 

syariah yaitu kurangnya pengetahuan tentang bank syariah, kurangnya 

informasi yang berkaitan dengan prduk bank syariah, sosialisai yang dilakukan 

oleh bank syariah belum optimal terutama sosialisasi untuk masyarakat yang 

ada didesa, serta kurannya pengalaman masyarakat dalam melakukan 

pembiayaan ataupun transaksi lain dengan bank syariah. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka dapat ditemukan rumusan masalah yaitu apakah 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemhaman masyarakat Desa Sumber 

Jaya terhadap produk perbankan syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pemaahaman masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap produk perbankan 

syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) 

dengan metode kualitatif yang berlokasi di Desa Sumber Jaya, adapun data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, 

data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. hasil yang 

dperoleh dari penelitian ini berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah 

diukur melalui indkator faktor tingkat pemahaman, yang digambarkan pada 

garis kontinum dapat diketahui bahwa, pengetahuan berada pada kategori 

sedang yaitu 51,29%, pengalaman terdahulu berada pada kategori sedang yaitu 

52,7%, ekonomi berada pada kategori baik yaitu 68,75%, sosial/lingkungan 

berada pada kategori sedang yaitu 52,55%, informasi berada pada kategori 

tidak bik yaitu 41,70%, pendidikan berada pada kategori baik yaitu 62,04% 

dan pekerjaan berada pada kategori sedang yaitu 55,00%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman 

masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap produk perbankan syariah adalah 

faktor ekonomi (68,75%) dan faktor pendidikan (62,04%,) karena berdasarkan 

penyebaran kuesioner hanya dua indikator tersebut yang paling dominan 

diantara kelima indikator yang lain yaitu berada pada kategori baik yang dapat 

dilihat pada garis kontinum.  
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MOTTO 

 

 

                        

                       

             

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. AL-Mujadalah 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan sebuah gambaran yang jelas 

dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan 

terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap 

sekripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Tingkat 

Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah  (Sutudi 

Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)” maka perlu adanya 

penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul tersebut sehingga 

diperlukan suatu gambaran yang jelas, utuh dan dapat dipahami sesuai dengan 

arah penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 

1. Pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan 

menginterprestasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah 

memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu 

menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain 

itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu 

memberikan interprestasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan 

keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi 

yang ada saat ini dan yang akan datang.
1
 

                                                           
1
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 
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2. Masyarakat  adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai 

kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari 

kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang 

sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, 

norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Menurut 

Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya 

bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya 

berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi 

masyarakat.
2
 

3. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, dalam 

marketing produk adalah apapun yang bisa ditawarkan kesebuah pasar 

dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. 

4. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi 

perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta 

menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki 

orientasi pencapaian kesejahteraan.
3
  

 

                                                                                                                                                               
Prenada Media Group, 2013), h. 7. 

2
 Abdulsyani, Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 

h.30. 
3
 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis 

Praktis, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 99. 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditegaskan kembali 

bahwasannya maksud dari penulisan sekrpsi ini adalah untuk mengetahui 

Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa 

Tehadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung 

Lampung Selatan). 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan  peneliti untuk memilih  judul sekripsi ini didasari pada 

pemilihan judul secara obyektif dan secara subyektif seperti penjelasan 

berikut ini:  

1. Secara obyektif 

a. secara umum, bentuk produk dan jasa pelayanan bank syari’ah, prinsip-

prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara 

berusaha yang halal dalam bank syari’ah, masih belum dipahami oleh 

masyarakat terutama yang ada dipedesaan.
4
 

b. berdasarkan survey yang peneliti lakukan di Desa Sumber Jaya Jati 

Agung Lampung Selatan, sebagai objek penelitian  yang cukup luas 

dan mayoritas penduduknya adalah muslim, namun masih ada 

masyarakat yang belum memahami tentang produk maupun 

mekanisme yang ditawarkan oleh bank syariah. 

 

                                                           
4
 Anita Rahmawati, “pengaruh persepsi tentang bank syari‟ah terhadap minat 

menggunakan produk di bni syari‟ah semarang”. Jurnal ADDIN, Vol.8, No.1. 2014, h. 9. 
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2. Secara subyektif 

a. Sepengetahuan dari penulis bahwa penelitian ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung pada umumnya dan khususnya mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, 

mengingat  adanya ketersediaan  bahan literatur yang  cukup memadai 

serta data dan informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik 

data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses 

letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis. 

C. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam undang-

undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
5
 Bank Syariah adalah 

Bank yang menjalankan kegiatan usahaya berdasarkan prinsip Syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah yang terdiri dari 

BUS, UUS, serta BPRS melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.
6 Selain 

sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan  syariah, sebagaimana 

disebutkan diatas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga 

                                                           
5
 Andri Soemitra, Bank  dan Lembaga Keuangan  Syariah  (Jakarta:Kencana, 2009),  h. 

58. 
6
ibid, h. 96. 
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didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) yang secara aktif memberikan fatwa- fatwa hukum terkait aktivitas 

umat di bidang ini. fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari 

Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi  

industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai 

jawaban atas berbagai persoalan umat.
7
 

Bank syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak 

ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak 

sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank 

konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggaet 

nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan 

konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya 

adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam 

dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara 

Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis.
8
 

Karena masih dalam tahap pengembangan, dapat dimaklumi bahwa 

pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan 

prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi  

islam telah jelas yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi 

kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara 

                                                           
7
 Yuli Andriyansyah, “Islamic Banking Performance in Indonesia and Its Contribution to 

National Development”, jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol.3, No.2, 2009,  h.182. 
8
 Fahriah, Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan, 

(Skripsi: IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), h. 4 dalam idr.uin-antasari.ac.id diunduh pada 27 april 

2019. 
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praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan 

antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank 

syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.
9
 Bank-bank Islam 

dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan 

antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini 

mengharuskan kepatuhan kepada syari’ah sebagai dasar dari semua aspek 

kehidupan.
10

 Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga 

(riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan 

sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada 

jumlah pokok pinjaman dan jumlah pinjamannya.
11 Hal ini dijelaskan dalam 

Al-Qur`an surat Ali Imron ayat 130 :  

                            

     

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Ali Imran :130). 

 Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar 

ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat 

ganda. Riba itu ada dua macam yaitu nasi‟ah dan fadhl. Riba nasi‟ah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba 

                                                           
9
 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani Press,2001),h.266 

10
 Ibid, h.200. 

11
 Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Serambi 

Ilmu Semesta, 2001), h.11. 
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fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 

banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba 

yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi‟ah yang berlipat ganda yang umum 

terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 

Wahab Al Zuhaily didalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini 

adalah ayat periode ketiga yang berbicara tentang marahil tadaruj al-tasyri‟ fi 

tahrim al-riba (fase ketiga dalam proses pengharaman riba yang berlangsung 

secara geradual). Ayat in menegaskan baik riba itu sedikit (sekitar 1%) atau 

lebih dari itu hukumnya haram. Penting ditegaskan bahwa larangan tersebut 

bertujuan untuk kemaslahatan umat baik secara pribadi ataupun dalam 

konteks berjamaah.
12

 Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas 

melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu 

secara tidak adil. Namun secara umum, bentuk produk dan jasa pelayanan 

bank syari’ah, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta 

cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari’ah, masih belum dipahami dan 

dimengerti oleh sebagian besar masyarakat sehingga munculah persepsi yang 

keliru terhadap bank syari’ah, seperti mempersepsikan produk dan jasa bank 

syari’ah itu sama saja dengan bank konvensional, bank syari’ah menggunakan 

sistem bunga seperti bank konvensional, dan sebagainya.
13

 

                                                           
12

 Wahab Al-Zuhaily, tafsir al-munir, (Damaskus , Dar Al-Fikr, 2005), h.409. 
13 Anita Rahmawati, “pengaruh persepsi tentang bank syari‟ah terhadap minat 

menggunakan produk di bni syari‟ah semarang”. Jurnal ADDIN, Vol.8, No.1. 2014, h. 9. 
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Jika dilihat dari awal pembentukannya hingga kini, diperkirakan 

pertumbuhan perbankan syariah akan tumbuh semakin pesat, meski hal 

tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. 

Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi 

mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, sehingga 

masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan 

berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap 

bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang 

ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai kenginan 

kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. 

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan 

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. 

Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung 

dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah 

rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.  

Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan 

sistem perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas yang disebut 

sebagai dampak dari kurangnya pengetahuan nasabah tentang lembaga 

keuangan syariah atau bank syariah. Hal ini didukung oleh data yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia, bahwa hingga tahun 2017, perbankan 

syariah hanya memiliki 5% dari total pangsa pasar perbankan secara nasional. 

Selain itu anggapan nasabah yang menilai lembaga keuangan syariah sama 

dengan lembaga keuangan konvensional yang membedakan hanya namanya 



9 
 

 
 

saja.
 14

  Literasi keuangan syariah di Indonesia dinilai masih rendah yakni 

sekitar 8,1%, jauh tertinggal dibanding perbankan konvensional sebesar 

29,5%. Rendahnya literasi membuat total aset perbankan syariah hanya 

merengguk pangsa pasar 5,85%. Berdasarkan data OJK per Mei 2019 

diketahui bahwa komposisi total aset perbankan syariah secara nasional hanya 

mencapai Rp484,62 triliun dengan pangsa pasar perbankan syariah 5,85 

persen. 

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Lmpung Selatan merupakan sebuah desa yang terletak 

tidak jauh dari kota Bandar lampung, dimana kota Bandar lampung 

merupakan kota yang banyak berdirinya perbankan syariah maupun 

konvensional dan didesa Sumber Jaya juga terdapat lembaga keuangan 

syariah yaitu BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) yang kegiatan usahanya 

menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan syariah seperti layaknya 

perbankan syariah. Desa Sumber Jaya juga merupakan Desa yang cukup luas 

dan mayoritas penduduknya adalah muslim, namun masih ada masyarakat 

yang belum memahami tentang produk maupun mekanisme yang ditawarkan 

oleh bank syariah dimana hal ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam 

mengambil keputusan untuk menjadi nasabah perbankan syariah yang juga 

berdampak pada perkembangan bank itu sendiri. Dari hasil pra riset yang 

peneliti lakukan dilapangan, yang menjadi kelemaham Masyarakat Desa 

Sumber Jaya untuk memahami produk bank syariah yaitu kurangnya 

                                                           
14

 Penelitian ini merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dan center for banking 

research (CBR) , Uiversitas Andalas, tersedia di: https://www.bi.go.id. 
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pengetahuan tentang bank syariah, kurangnya informasi yang berkaitan 

dengan produk bank syariah, sosialisai yang dilakukan oleh bank syariah 

belum optimal terutama sosialisasi untuk masyarakat yang ada didesa, serta 

kurannya pengalaman masyarakat dalam melakukan pembiayaan ataupun 

transaksi lain dengan bank syariah.
15

 

Hasil wawancara dengan bapak Asep selaku kepala Desa Sumberjaya 

ia mengatakan bahwa secara umum masyarakat Desa Sumber Jaya lebih 

banyak menggunakan jasa perbankan konvensional dibanding menggunakan 

jasa perbankan syariah seperti salah satunya yaitu produk tabungan, mayoritas 

penduduk di Desa Sumber Jaya rata-rata menabung di bank BRI konvensional 

karena jarak tempuh untuk menuju kantor cabang dai Desa Sumberjaya 

tidaklah jauh selain itu di Desa tersebut terdapat agen BRI link yang 

memudahkan masyarakat setempat untuk bertransaksi seperti tarik tunai 

ataupun  ternsaksi lain. Menurut bapak Asep hal ini juga merupakan dampak 

dari kurangnya pemahaman tentang bank syariah sehingga masyarakat lebih 

memilih bank konvensional dibanding bank syariah. Hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti di Desa Sumberjaya  masih ada masyarakat yang benar-

benar tidak mengetahui bank syariah, jadi sangat jelas bahwa sosialisasi dan 

promosi yang dilakukan bank syariah terhadap masyarakat terutama masyarakat 

yang ada di pedesaan masih kurang sehingga ada masyarakat yang tidak 

mengetahui dan tidak paham mengenai bank syariah.
16

 

                                                           
15

 Obsevasi, juli 2019.  
16

 Wawancara Dengan Bapak Asep Sudarmansyah , 10 Juli 2019. 
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Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Kecamatan Jati 

Agung merupakan sebuah kecamatan yang memiliki 21 Desa/Kelurahan yang 

sebagaian masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi 

seperti pertanian, perdagangan dan peternakan. Desa Sumberjaya merupakan 

salah satu dari 21 Desa di Wilayah Kecamatan Jati Agung, yang terletak 5 

Km ke arah Utara dari  kota Kecamatan Jati Agung Desa Sumber Jaya 

mempunyai luas wilayah seluas 1 117 Hektar, Iklim Desa Sumberjaya, 

sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia  mempunyai Iklim Tropis 

yaitu Musim Kemarau dan Penghujan,  hal tersebut  mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sumber Jaya dimana 

mayoritas penduduk berpenghasilan dari pertanian, baik tanaman pangan, 

Holtikultura dan perkebunan. Karena Desa Sumber Jaya merupakan Desa 

Pertanian, maka sebagian besar  penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani.
17

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis bertujuan untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah 

(studi di desa sumber jaya jati agung lampung selatan). 

 

 

 

                                                           
17

 Dokumentasi Arsip Desa Sumber jaya, 2018. 
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D. Batasan Penelitian 

Agar peneliti ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah yang akan diteliti. Penelitian ini di fokuskan kepada apa saja faktor-

faktor  yang mempengaruhi tingkat pemhaman masyarakat di Desa Sumber 

jaya Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang 

dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu Apakah 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman Masyarakat Desa 

Sumber jaya terhadap produk perbankan syariah? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan 

ini secara umum adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang 

mempengaruhi tingkat pemahaman Masyarakat Desa Sumber jaya terhadap 

produk perbankan syariah. 

G. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat 

dijadikan Bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki 

keinginan untuk membahas topik permasalahan  yang sama. 
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b. Secara Praktis 

Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah, 

Sebagai masukan bagi lembaga keuangan pada umumnya, dan lembaga 

perbankan syariah khususnya, dalam   mengembangkan dan memajukan 

pemasaran produk perbankan syariah di masa mendatang. 

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu  pengetahuan serta  menambah pemahaman terkait dengan faktor apa 

saja yang mempengaruhi tingkat pemaham masyarakat desa terhadap 

produk perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Sebagai sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa Sumber 

jaya khususnya. 

H. Kerangka Pemikiran 

Alasan masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan antara 

lain balas jasa dari modal yang disetor, keamanan, fasilitas/kemudahan, 

pemerolehan jasa pembiayaan, dan pertimbangan system perbankan yang 

berlaku. Namun disamping itu pemahaman dan sosialisasi terhadap 

masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia 

masih sangat terbatas yang disebut sebagai dampak dari kurangnya 

pengetahuan nasabah tentang lembaga keuangan syariah atau bank syariah.  

Menurut survey yang peneliti lakukan didesa sumberjaya yang 

cukup luas dan mayoritas penduduknya adalah muslim namun pemahaman 

tentang produk perbankan syariah sangat kurang. Adapun faktor yang 

memepengaruhinya berdasarkan penelitian terdahulu antara lain: faktor 

pengetahuan, faktor pengalaman-pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, 
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faktor sosial/lingkungan, faktor informasi, faktor pendidikan dan faktor 

pekerjaan.  

Dari pemaparan diatas maka peneliti dapat menggambarkan suatu 

kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka penelitian atau kerangka pemikiran merupakan wujud 

dari penggambaran pemecahan masalah peneliti dapat digambarkan 

dalam bentuk skema. Skema tersebut merupakan kerangka pemikiran 

penelitian yang merupakan rangkuman dari penelitian terdahulu dan 

landasan teori kedalam suatu bagan.
18

 

                                                           
18 Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press 2005),h.164-
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Dari kerangka pemikiran yang digambarkan diatas merupakan 

pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang sekaligus 

mencerminkan jenis dan jumbalah rumusan masalah yang perlu dijawab 

melalui penelitian. Maka penulis dapat memberi penjelasan terkait dengan 

gambar diatas yaitu sebagai berikut: 

1. Kotak bagian atas yang terdiri dari faktor pengetahuan, pengalaman 

terdahulu, ekonomi, sosial/lingkungan, informasi, pendidikan, dan 

pekerjaan, merupakan indikator faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pemahaman, yang akan diukur menggunakan angket ketika 

terjun kelapangan untuk dilakukannya penelitian. 

2. Kotak bagian kedua dan ketiga merupakan penemuan setelah 

dilakukannya penelitian atau jawaban dari rumusan masalah yaitu 

apakah faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman 

masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap produk perbankan syariah. 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh 

melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria 

tertentu yitu valid.
19

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pemdekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat porpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

                                                                                                                                                               
165. 

19
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 

2016),h. 2. 
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sebagai instrument kunci teknik penggunaan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. 
20

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) 

yang berlokasi di Desa Sumberjaya. Penelitian lapangan bermaksud 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

inteksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
21

 Penelitian 

lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian terhadap respon yang ada di Desa Sumber Jaya 

kemudian dianalisa dan dijadikan bahan  pembahasan.  

b. Sifat Penelitian 

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.
22 Menurut Husein Umar deskriptif adalah 

menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab- sebab dari suatu gejala.
23  

                                                           
20

 Ibid., h.9. 
21

 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), h.46.  
22 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2012), h. 4. 
23 Husein Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2009), h. 22. 
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Dalam penelitian ini akan menggali tentang apakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pemahaman Masyarakat Desa terhadap 

produk perbankan syariah yang ada di Desa Sumber Jaya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data 

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, ada dua metode yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data primer yaitu: metode survei dan metode observasi 

berupa data jawaban responden dari kuesioner yang diberikan.
24

 

b. Data Sekunder 

Data sakunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan, berupa profil Desa 

Sumber Jaya. 

 

 

 

                                                           
24

 Nur Sindriyanto, Bambang Supono, Metode Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, 

(Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 146-147. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah  sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, 

atau hal-hal yang menarik bagi peneliti untuk ditelaah. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sumber Jaya Kec.Jati Agung 

Kab.Lampung Selatan yang berusia 18 tahun keatas yang terdiri dari 

pelajar, petani, guru dan pedagang. Berdasarkan definisi tersebut, maka 

populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Sumber Jaya yang 

berjumblah 4 127 Jiwa, 1196 KK, yang terdiri dari 2127 laki-laki dan 

2000 perempuan, terbagi menjadi 6 Wilayah Dusun dan 20 RT.
25

 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian subset dari populasi yang terdiri dari 

anggota-anggota populasi yang terpilih.
26

 Mengingat kemampuan 

penulis yang sangat terbatas baik dari segi biaya, waktu dan tenaga 

maka penulis menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus slovin yaitu: 

n = 
 

      
 

keterangan: 

N = Populasi 

n  = Banyak Sampel 

e = Toleransi Kesalahan 10%
27

 

                                                           
25

 Dokumentasi, Arsip Desa Sumberjaya.  
26

 Zulganef, Metode Penelitian Soslal Dan Bisnis, (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2013), h. 

134. 
27

 Husein umar, Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis, ( Jakarta: Rajawali 

pers,2009), edisi-ke2 h.78 
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sehingga dapat dihitung sebagai berikut: 

n= 
    

           
 

n= 97,63 (jika dibulatkan menjadi 98 orang) 

Sampel yang akan peneliti gunakan adalah 98 orang Dengan teknik 

pengambilan sampel dengan cara accidental sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel berdasarkan kebetulan.
28

 

4. Teknik pengumpulan data  

a. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses 

pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut 

pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku. Observasi 

nonperilaku meliputi (l) catatan (record), (2) kondisi fisik 

(physicalcondition), dan (3) proses fisik (physical process). Observasi 

perilaku terdiri atas (1) nonverbal, (2) bahasa (linguistic), dan (3) ekstra 

bahasa (extralinguistic).Observasi terhadap catatan dimaksudkan untuk 

mengamati secara cermat mengenai catatan-catatan yang dibuat oleh 

instansi pemerintah maupun swasta. Catatan ini bisa berupa tulisan, 

cetakan, foto, atau rekaman dalam peralatan elektronik tertentu.
29

 

Observasi yang akan peneliti lakukan yaitu dengan melihat langsung 

keadaan Masyarakat yang ada di Desa Sumber Jaya. 

                                                           
28

 Muhamad, Metodologi penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,  2008), 

h. 174-175. 
29

Anwar Sanusi, Metodologi penelitian bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2016),  h. 111. 
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b. Wawancara (Interview). 

Wawancara digunakan sebagai teknik penggumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

respondennya sedikit/kecil. Dalam hal ini, wawancara ditujukan kepada 

Masyarakat Desa Sumber Jaya. 

c. Kuesioner  

kuesioner disini yaitu penulis mengajukan daftar pertanyaan berupa 

angket kepada masyarakat yang menjadi sampel untuk memperoleh 

jawaban yang penulis butuhkan dalam hal ini peneliti menggunakan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap , pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala Likert maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan.
30

 Skala Likert merupakan sejumblah pernyataan yang 

bergradasi dari positif sampai ke negatif. Check list/pengecekan 

tersusun dalam satu garis kontinum yang didasarkan atas kata sifat 

bipolar tersebut.
31

 Skala Likert mempunyai empat atau lebih butir-butir 

pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai 

                                                           
30

 Sugiyono, op.cit, h.93. 
31

 Tustiyana Windiyani,” instumen untuk menjaring data interval, nominal dan data 

tentang kondisi keadaan tertentu”. Jurnal pendidikan dasar, Vol.3, No.5, 2012, h. 204. 
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yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku.
32

  

Bentuk skor/nilai dari skala Likert tersebut adalah sebagai berikut: 

SS = Sangat Setuju     skor : 5    

S = Setuju    skor : 4    

RG = Ragu-Ragu     skor : 3    

TS = Tidak Setuju    skor : 2    

STS = Sangat Tidak Setuju   skor : 1 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data 

diinteprestasikan.
33

 Tehnik  analisis data yang digunakan adalah tehnik 

kualitatif analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan.
34

 Dalam penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Oktavia, yang dijadikan rujukan 

oleh penulis untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data, 

analisis data yang dilakukan ialah dengan cara mendeskripsikan hasil 

kuesioner yang digambarkan kedalam garis kontinum, dalam penelitian ini 

pernyataan yang diberikan kepada responden yaitu berjumblah 19 

pernyataan.  

 

                                                           
32

 Weksi Budiaji,”Skala Pengukuran Dan Jumblah Respon Skala,”Jurnal Ilmu Pertanian 

Dan Perikanan, Vol. 2, No.2, 2013, h. 127-133. 
33

 Sofian Effendi & Tukiran, metododogi penelitian suvey, (Jakarta : LP3ES, 2012), h. 

250. 
34

 Sugiono, Metopen Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 245. 
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Berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden berdasarkan skor yang  

telah  ditetapkan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus 

persentase sebagai berikut: P = F/n x 100 

Ket :  

P = persentase  

F = jawaban responden  

n = sampel  

kemudian perhitungan skala Likert dapat dirumuskan seperti berikut ini: 

1. Nilai maksimum  = skala terbesar x pernyataan x responden 

2. Nilai minimum  = skala terkecil x pernyataan x responden 

3. Jarak interval   = (nilai maks – nilai min) / jumblah skala 

4. Persentase skor  = (total skor : nilai maks) x 100% 

5. Garis kontinum   

       Sangat tidak  baik  tidak baik   sedang        baik      sangat baik 

 

     

Pemilihan indikator sangat tidak baik, tidak baik, sedang, baik dan 

sangat baik merupakan konversi skala likert dari sangat tidak setuju, tidaak 

setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju yang berarti jika responden rata-

ra menjawab sangat setuju maka pemahaman responden tentang produk 

bank syariah berada pada kategori sangat baik, jika responden rata-rata 

menjawab setuju maka pemahaman responden tentang produk bank 

syariah berada pada kategori baik, jika responden rata-rata menjawan ragu 

ragu maka pemahaman responden tentang produk bank syariah berada 

pada kategori sedang dan seterusnya.
35

 

                                                           
35

 Eka Oktavia,” Analisis Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Nasabah Terhadap 

Keberadaan Bank Syariah” (Sekripsi: Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung), 2018. 
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Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang 

diobservasi dari manusia. Dalam penggunaan data kualitatif terutama 

dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yng 

bersifat menerangkan dalam bentuk uraian maka data tersebut tidak dapat 

diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan bentuk suatu 

penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, pristiwa tertentu, 

meskipun dalam penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula 

bentuk angka yang merupakan rangkaian penjelasan.
36

 

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berpkir yang 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, pristiwa konkrit, 

kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut 

ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.
37

 Pendekatan 

induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan 

dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang 

diikhtisarkan dari data kasar. Melaluai cara berpikir induktif ini peneliti 

gunakan untuk menguraikan kemudin ditarik kesimpulan secara umum.

                                                           
36

 P Joko Subagio,Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Melton Putra, 

1991), h.94. 
37

 Sutrisno Hadi, metode research jilid 1, (Yogyakarta: fakultas psikologi UGM, 

1984),h.42. 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pemahaman  

1. Pengertian Pemahaman 

Menurut W. S. Winkel, yang dimaksud dengan pemahaman adalah 

mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang 

dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok 

dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke 

bentuk lain, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kata-kata, membuat 

perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu, seperti 

dalam grafik.
38

 Sedangkan menurut Ahmad Susanto Pemahaman  merupakan  

kemampuan  untuk  menerangkan  dan menginterprestasikan sesuatu, ini 

berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah 

memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan 

kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah 

memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interprestasi atau 

menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia 

mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan 

datang.
39

 Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran 

terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelejensi. Intelejensi adalah 

kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan 

                                                           
38

 W.S Winkel, Psikologi Pengajaran,  Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia, 1996, h. 246. 
39

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), h. 7. 



 
 

 
 

menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.
40

 

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian 

bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian 

masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-

beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah 

lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam 

cara.
41

  pemahaman sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Menurut  suatu  terjadinya, pemahaman dapat dibedakan menjadi dua 

macam: 

1. Dengan sengaja ialah dengan sadar dan sungguh-sungguh 

memahami,hasilnya akan lebih mendalam. 

2. Tidak sengaja ialah dengan tidak sadar ia memperoleh suatu 

pengetahuan, hasilnya tidak mendalam dan tidak teratur. 

b. Menurut cara memahaminya, pemahaman dapat dibedakan menjadi dua  

macam : 

1. Secara mekanis ialah menghafal secara mesin dengan tidak 

menghiraukan apa artinya, hasil dari pemahaman ini biasanya 

tidakakan tahan lama dan akan cepat lupa. 

2. Secara logis ialah menghafal dan mengenal artinya, hasil dari 

pemahaman ini akan lebih bertahan lama dan tidak akan cepat lupa. 

Dengan demikian jelaslah, bahwa comprehension atau pemahaman 

merupakan  unsur  psikologi  yang  sangat penting dalam belajar. Dari  

pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah 

pengertian dan pengetahuan yang mendalam serta beralasan mengenai  

reaksi-reaksi pengetahuan atau kesadaran untuk dapat memecahkan 

masalah suatu problem tertentu dengan tujuan mendapatkan kejelasan.
42

 

2. Indikator Pemahaman 
                                                           

40
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 52. 

41
 Susilo Rahardjo, Pemahaman Individu: Teknik Nontes, (Jakarta: Kancana Prenada Media 

Group, 2013), h. 2. 
42

 Farah Azizah, Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan 

Kecerdasan Spiritual, Terhadap Pemahaman Akuntansi, (sekripsi: Studi Empiris Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi Universitas Jember,2013), h.18-19. 



 
 

 
 

Menurut Benyamin Bloom dalam Muthya menyatakan bahwa ada 

tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif 

pemahaman yaitu: 

a.  interpretasi (Interpreting) 

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada 

pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari 

objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya 

menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-

kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, 

kata terhadap angka, notasi terhadap nada. Istilah lain dari interprestasi 

adalah menerjemahkan,mengklarifikasikan dan menggambarakn. 

b. Mencontohkan (Exemplifying)  

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri 

seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari 

dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang 

memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. 

Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general 

atau prinsip. 

c. Mengklarifikasikan (Clasification) 

Clasification (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan 

yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal 

dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian 

seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan 

mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh 



 
 

 
 

seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri 

yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah 

pelengkap proses examfliying. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini 

adalah menggolongkan dan mengkategorikan. 

d. Meringkas (summarizing) 

Summarizing merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri 

seseorang untuk mengembangkan pernyataanyang mampu menggambarkan 

isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau 

abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, 

seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk 

tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi 

atau abstrak. 

e. Menyimpulkan (Inferring) 

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri 

seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang 

diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan 

membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang 

relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan 

keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek. 

f. Membandingkan (Comparing) 

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang 

ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara 

dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti 



 
 

 
 

menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari 

satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, 

peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk 

kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari comparing adalah 

membedakan, menyesuaikan. 

g. Menjelaskan (Explainig) 

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar 

seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah 

penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari 

explaining adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model 

pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun 

dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin 

diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau 

percobaan.
43

 

3. Pemahaman Masyarakat 

Pemahaman masyarakat adalah semua informasi yang dimiliki 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan 

lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang 

berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen 

mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau 

penggunaan produk atau jasa. Semakin paham seorang konsumen terhadap 
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produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam 

memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan 

lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun 

kegiatan sehari-hari masyarakat.
44

 

B. Perbankan Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Kasmir dalam buku Andri Soemitro yang berjudul Bank 

dan Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan lembaga keuangan adalah 

setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, 

menyalurkan dana atau kedua-duanya.
45

 Perbankan syariah adalah 

lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) 

dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan 

kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah 

tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian 

kesejahteraan.
46

  

Bank islam atau bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan AL- Qur’an dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain 

bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam alu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan prinsip syariat islam. 
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Antonio dan Perwataatmadja memebedakan menjadi dua pengertian yaitu 

pertama Bank islam adalah bank yang beroprasi dengan prinsip syariat 

islam, kedua Bank islam adlah bank yang tata cara beroprasinya mengacu 

pada ketentuan-ketentuan AL- Qur’an dan Hadis.
47

  

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 

1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum 

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 

syariah
48

 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syariah dalam system 

serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum 

atau norma agama Islam. Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah 

bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur’an yaitu: 
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Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 

itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.(QS. Al-Baqarah 275). 
 

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan  riba,  “wa  ahalla  allah  al-bay‟a  waharrama  ar-riba”, 

dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian 

yang seimbang yaitu barang dari pihak  penjual kepada pembeli, sedangkan 

pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan 

pemanfaatan uang.  Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah 

seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan 

transaksi  riba  akan  masuk  ke dalam  neraka,  “waman„ada fa‟ula‟ika 

ashhabu an-nari hum fiha khaliduna.” Sebagai ganti riba supaya tidak 

termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli.
49
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2. Fungsi Bank Syariah 

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan 

umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan 

fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini 

berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank 

syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi 

yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization 

for Islamic Financial Institution) sebagai berikut:  

a. Manajer  investasi,  Bank  Syariah  dapat  mengelola  investasi  dana 

nasabah. 

b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan 

sebagaimana lazimnya. 

d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk 

mengeluarkan dan mengelola dan zakat dan dana-dana lainnya.
50

 

3. Tujuan Bank Syariah 

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki 

tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari 

keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara 

yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. 

Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut: 
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a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 

b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. 

c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis 

agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya. 

d. Melalui produk perbankan syariah yang  ada, akan menyadarkan 

masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya 

masyarakat tidak lagi melakukan riba.
51

 

 

4. Produk Bank Syariah 

Kedudukan  bank  syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam 

kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya.
52

 

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi 

menjadi tiga bagian besar, yaitu: 

a. Produk Penghimpun Dana (Funding) 

1. Giro Wadi’ah 

Wadi‟ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada 

pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis 

pendanaan dengan prinsip wadi‟ah yaitu giro wadi‟ah dan tabungan 

wadi‟ah.
53

Giro wadi’ah adalah produk pendanaan bank syari’ah berupa 

simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan 

kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro wadi’ah ini mirip 

dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpanan 
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diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan 

menggunakan berbagai  fasilitas  yang  disediakan  bank,  seperti  cek,  

bilyet, giro,kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana pemerintah 

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.
54

 

Sebagaimana firman Allah dalam AL-Qur’an surat AL-Baqarah ayat 283 

yaitu: 

                            

  

Artinya : ...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....” 

(QS. AL-Baqarah 283) 

 

Dalam Tafsir Ibnu kasir maksud ayat diatas adalah hendaklah 

orang-orang ang dipercaya (untuk memegang jaminan) bertakwa kepada 

Allah Tuhannya.
55

 Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-

amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas 

kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini 

bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam 

memelihara barang titipan (karena fakto-faktor diluar batas 

kemampuan).
56

  Dalam Islam mengenai titipan atau wadi‟ah ini dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

 

a. Wadi’ah yad Amanah 
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Secara umum Wadi‟ah yad  Amanah adalah titipan murni dari 

pihak penitip (muwaddi) yang mempunyai bang atau asset kepada pihak 

penyimpan (mustawda‟) yang diberi amanah , baik individu maupun 

badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, 

kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja 

penyimpan menghendaki.
57

 Dengan konsep wadi‟ah yad al- amanah, 

pihak yang menerima amanah atau titipan tidak boleh menggunakan dan 

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan 

dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
58

 

b. Wadiah Yad Dhamanah 

Dari prinsip yad amanah‟ tangan amanah, kemudian berkembang 

yadh dhamanah‟ tangan penanggung, yang berarti bahwa pihk penyimpan 

bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi 

pada barang atau asset titipan.
59

Dengan konsep al- wadi‟ah yad 

dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan 

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam 

hal ini mendaat hasil dari pengguna dana, bank dapat memberikan 

insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.
60

 

 

 

2. Tabungan  
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Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya. Nasabah jika hendak 

mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan 

membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. 

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai 

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu: 

wadi‟ah dan mudharabah.
61

 

3. Deposito  

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjuk 

untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga 

dalam perbankan syari’ah akan memakai prinsip mudharabah. Dalam 

perbankan syari’ah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan 

adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati 

diawal akad, bank dan nasabah masing-masing mendapatkan 

keuntungan.
62

 

b. Produk Penyaluran Dana (leanding) 
 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of proferty). 

Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga 

atas barang yang dijual. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-

Qur’an: 
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Artiinya :  Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang 

Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi.”(QS. Al-Fathir: 29)  
 

Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat diatas adalah Allah swt 

berfirman tentang hamba-hambanya yang mukmin yang selalu membaca 

kitab Allah dengan tekunnya, beriman bahwasannya kitab itu adalah 

wahyu dari sisinya kepada Rasulnya dan mengerjakan apa yang terkandug 

didalamnya seperti perinah shalat dan menafkahkan sebagin dari rezeki 

yang allah karuniakan kepadany untuk tujuan-tujuan yang baik yang 

membawa ridho Allah dan restunya, menafkahkannya secara diam-diam 

tidak diketahui orang lan atau secara terang-terangan. Mereka itulah dapat 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
63

 Transaksi jual beli 

dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu 

penyerahan barang yaitu: 

a. Pembiayaan murabahah 

Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah 

transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank 

bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli dari 

keduanya harga dijual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

keuntungan (margin). Dalam murabahah, penyerahan barang  dilakukan  

setelah  akad  dan  pembayaran  dapat dilakukan secara cicil.
 64
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b. Pembiayaan Bai as-Salam 

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah 

berarti penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai 

persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual, 

dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan 

penyerahan dilakukan setelahnya. 
65

Dalam pengertian yang sederhana bai 

as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
66

 

c. Pembiayaan istishna 

Produk istishna menyerupai salam tetapi istisna’ pembayarannya 

dapat dilakuan oleh bank beberapa kali (cicilan). Istishna‟ adalah 

pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual 

membuat barang yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat 

dicicil. Ketentuan umum pembiayaan istishna‟ adalah spesifikasi barang 

pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga 

jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna‟ dan tidak 

boleh berubah selama berlakunya akad.
 67

 

2. Pembiayaan dengan prinsip Ijarah 

Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada 

dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek 
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transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. 

Pada masa sewa, bank. dapat menjual barang yang disewakannya kepada 

nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah 

bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga 

sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
68

 

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil  

a. Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan 

para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang 

mereka miliki secara bersama-sama.
69

 Keuntungan dan resiko ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana firman Allah dalam 

Al-Qur’an yaitu: 

                     

    

 

Artinya: dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh. (Q.S Shaad:24) 

 

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. 

Lafadz Al-khulata dalam ayat ini biasa diartikan saling bersekutu, 

bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak 

untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.
70
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Dalam tafsir An-Nur maksud ayat diatas adalah kebanyakan 

orang yang berserikat selalu menganiaya terkecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang shalih, merekalah yang tidak mau 

melalaikan orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya orang-orang yang 

demikian itu. 
71

 syirkah terbagi menjadi lima bagian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Syirkah al-Inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih 

memberikan porsi modal yang berbeda dan ikut kerja sama rugi dan 

untung ditanggung bersama sesuai porsi modal. 

2. Syirkah mufawaddah adalah kontrak kerjasama antara dua orang 

atau lebih setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan 

berpartisifasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keunt.ungan dan 

kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al- 

musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, 

tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing - masing pihak. 

3. Syirkah A‟maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi 

untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan 

dari pekerjaan itu. 

4. Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang 

memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka 

membeli  barang  secara  kredit  dari  suatu  perusahaan  dan  menjual 

barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan 

kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan 

oleh titip mitra. 

5. Syirkah al-mudharabah dengan sistem bagi hasil.
72 
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b. Pembiayaan mudharabah  

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih 

dimana pihak pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolah apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

sipengelolah. Seandainya kecurangan atau kelalaian diakibatkan oleh 

sipengelola sipengelola harus bertanggung jawab atas  kerugian  tersebut.
73

  

Jenis-jenis mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Mudharabah muthlaqah, adalah bentuk kerja sama antara shahibul 

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

2. Mudharabah muqayyadah, adalah kebalikan dari mudharabah 

muthlaqah yaitu terikat oleh waktu.
74

 

c. Pembiayaan Al-Muzara‟ah 

Al-Muzara‟ah adalah kerjasama pengelolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan 

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 

imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
75

 

d. Pembiayaan Al-Musaqah 

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah 

dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 

pemeliharaan. 
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4. Pembiayaan dengan akad pelengkap  

Akad pelengkap yaitu mempermudah pelaksanaan pembiayaan 

tidak mencari keuntungan namun dibolehkan meminta pengganti biaya-

biaya yang hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Akad 

pelengkap dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Hiwalah (Alih Utang-Piutang) 

Hiwalah Adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang 

kepada orang lain yang wajib menanggunggnya. Dalam istilah para ulama 

hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang 

berutang) menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban 

membayar utang.secara sederhana hal itu dapat dijelaskan bahwa A 

(muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih 

mempunyai utang kepada C (muhal alaih). Begitu B tidak mampu 

memebayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utangnya kepada 

C, dengan demikian C yng harus membayar utang B kepada A, sedangkan 

utang C sebelumna pada B dianggap selesai.
77

 

2. Ar-Rahn (Gadai) 

Ar-Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik 

sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan 

demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
78
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3. Al-Qard 

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharapkan imbalan.
79

 Dalam aplikasinya di perbankan salah 

satunya diterapkan sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang 

mempunyai loyalitas dan bonafitnya, yang  membutuhkan  dana  talangan  

segera  untuk masa yang relative pendek.
80

 

4. Wakalah (Perwakilan) 

wakalah atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan 

kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-

haal yang boleh diwakilkan . atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat 

meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
81

 Wakalah  dalam  

aplikasi  perbankan  terjadi  apabila nasabah memberikan kuasa kepada 

bank untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti 

pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
82

 

5. Al-kafalah ( Garansi Bank ) 

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 

(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 

yang ditanggung (makful). kafalah juga berarti mengalihkan tanggung 

jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab 

orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta 

                                                           
79

 Ibid, h. 131. 
80

 Ibid, h. 133. 
81

 Ascarya., Op.Cit, h.104. 
82

 Adiwarman A. Karim., Op.Cit, h. 107. 



 
 

 
 

imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi secaaa singkat kafalah 

berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain 

dengan imbalan.
83

  Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu 

sebagai berikut: 

                           

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala 

Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"(QS. 

Yusuf: 72) 

 

Kata za‟im yang berarti penjamin dalam surat yusuf tersebut adalah 

gharim, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.
84

 Dalam tafsir 

Ibnu Katsir tentang ayat diatas adalah para penyeru berkata kami 

kehilangan piala raja.”yakni sha’ yang biasa digunakan untuk menakar.” 

Barang siap yang dapat mengembalikannya, maka dia akan memperoleh 

bahan pangan sebeban unta. Perbuatan demikian dikenal dengan ji‟alah. 

Dan akan menjamin terhadapnya.”sedangkan perbuatan ini termasuk 

dhiman dan kafalah.
85

 

c. produk Jasa ( Service ) 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries 

(penghubung) antara pihak  yang membutuhkan  dana (defecitunit)  

dengan  pihak  yang kelebihan dana (surplus unit), bank syari’ah juga 

dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah 

dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan 

tersebut anatara lain berupa: 
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1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. 

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan 

pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli 

valuta asing ini. 

2. Al-Ijarah (Sewa) 

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Jenis 

kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) 

dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat 

imbalan sewa dari jasa tersebut.
86

  

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman 

Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah 

Pemahaman merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang  

untuk mengetahui ataupun menginterprestasikan sesuatu dalam halini 

pemahaman tentang produk perbankan syariah, yang dapat berpengaruh 

pada perkembangan bank itu sendiri dalam memajukan perekonomian 

masyarakat baik yang ada diperkotaan maupun yang ada dipedesaan 

karena semakin banyak masyarakat yang paham akan produk-produk yang 

ditawarkan oleh bank syariah maka akan semakin banyak juga nasabah 

yang sebelumnya menjadi nasabah bank konvensional akan berpindah ke 

bank syariah untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhannya.  
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Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan 

adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang 

dapat dinyatakan paham akan suatu hal.Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan 

syariah berdasarkan penelitian terdahulu ada tujuh faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pemahaman yaitu sebagai berikut: 

a. Pengetahuan  

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap  

sesuatu  atau segala perbuatan manusia untuk  memahami sesuatu objek 

yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami  suatu  

objek  tertentu. Pengetahuan  dapat  diperoleh melalui pengalaman diri 

sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui 

media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang 

dianggap benar. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang 

untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada 

orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas 

keilmuan pada bidang tertentu). Pengetahuan pada hakikatnya meliputi 

semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui 

pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini 

pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang 

memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka 

masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah. 

 



 
 

 
 

b. Pengalaman-Pengalaman Tedahulu 

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang 

mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, 

tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau 

saudara kita di pedalaman Iran. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, 

seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga 

hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. 

c. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi 

minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi 

masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa 

menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. 

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu 

fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.Pekerjaan juga 

mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut 

andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini 

dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial 

dan kebudayaan. 

d. Faktor Sosial/Lingkungan 

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. 

Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam 

masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. 

Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok 



 
 

 
 

yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang 

akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir 

seseorang. 

e. Faktor Informasi 

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada  

pemahaman  seseorang.  Meskipun  seseorang  memiliki pendidikan yang 

rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai 

media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat 

meningkatkan pemahaman seseorang.
87

 

f. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian  

dan  kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur 

hidup. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk 

mendapatkan informasi. baik dari orang lain maupun dari media massa. 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan 

yang didapat.  

g. Pekerjaan  

Dengan pekerjaan yang layak tentunya masyarakat dapat 

mengetahui tentang adanya produk-produk bank syari’ah, karena 

seseorang dapat berfikir realistis tentang apa yang harus mereka ketahui. 
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Sedangkan mereka yang kurang layak dalam. pekerjaan akan malas dalam  

mencari informasi tentang adanya bank syariah dan produk bank syariah.
88

 

h. Tinjauan Pustaka 

Muhammad Dayyan (2016), hasil kajian ini telah mengungkapkan 

bahwa masyarakat yang tidak mau atau sepenuhnya mau menjadi nasabah 

lembaga keuangan syariah dikarenakan mereka masih mempersepsikan 

bahwa masih terdapatnya riba dalam sistem lembaga keuangan Islam. Hal ini 

juga tidak terlepas dari masih banyak masyarakat yang kurang memahami 

produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah terutama kelompok 

mahasiswa, politisi, akademisi.
89

 

Kridawati Sadhana (2012), hasil kajiannya adalah hanya sedikit 

yang memahami nilai universalisme dan inklusifitas bank syariah. Sebab 

berdasarkan kajian dan analisis dari beberapa penelitian terdahulu dan 

wawancara dengan beberapa masyarakat di Kota Malang, terlihat bahwa 

pengetahuan masyarakat tentang bank syariah sangat terbatas yaitu bank 

syariah adalah bank Islam, ada sebagian masyarakat yang pernah mendengar 

namanya saja, kebanyakan masyarakat tahu bank syariah dari media masa 

dan dari rekan atau masyarakat lain, pengetahuan mengenai sistem manajemen 

dan produk pelayanan bank syariah juga masih rendah, konsep yang sering 

dibicarakan adalah penolakan riba dan penerapan sistem bagi hasil.
90

 

Rahmawati Daylla Handida dan Maimun Sholeh (2018), hasil yang  
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dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

positif tingkat pengetahuan terhadap pengambilan keputusan masyarakat 

muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY, terdapat pengaruh 

positif kualitas layanan terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim 

menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY, terdapat pengaruh positif 

tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan 

masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY, serta 

terdapat pengaruh positif tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat 

literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat 

muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY. Selain itu hasil 

pengujian regresi ganda menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, kualitas 

layanan, dan tingkat literasi keuangan syariah mempengaruhi 27,8% 

pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan 

syariah di DIY.
91

 

Muhammad Isa (2017), dalam penelitian ini, peneliti menuliskan 

hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Desa Hutatonga 

Kecamatan Panyabungan Barat tentang bagaimana pengetahuan masyarakat 

tentang perbankan syariah. Dalam wawancara yang dilaksanakan peneliti 

dengan tiga puluh orang yang ditarik menjadi informan diketahi bahwa 

pengetahuan masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat 

tentang perbankan syariah sangat bervariatif (berbeda-beda), mengenai 
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pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga perbankan syariah di 

Kota Panyabungan/Kabupaten Mandailing Natal diperoleh informasi bahwa 

sebagian besar masyarakat Desa Hutatonga mengetahui tentang keberadaan 

lembaga bank syariah di kota Panyabungan/Kab. Mandailing Natal.
92

 

Angga Dwi Saputra dan Abdul Ghani (2016), hasil penelitiannya 

adalah bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap pengetahuan masyarakat (y). Dari hasil uji t hanya 

pendidikan (x1) yang berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan 

masyarakat (y), sedangkan variabel independen faktor sosial (x2) bernilai 

positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan  

masyarakat (y). Dari hasil uji F diperoleh kesimpulan bahwa variabel 

pendidikan (x1) dan faktor sosial (x2) secara serentak berpengaruh 

signifikan terhadap pengetahuan masyarakat (y), yang ditunjukkan 

oleh nilai signifikasi F sebesar  0,016 pada α sebesar  0,05.
93

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika 

penelitian terdahulu meneliti tentang pemahaman dan pengetahuan 

masyarakat terhadap perbankan syariah sedangkan penelitian sekarang ialah 

apakah fakto-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat 

Desa terhadap produk-peroduk perbankan syariah, yang dalam hal ini 

Masyarakat Desa Sumber Jaya menjadi subjek penelitian 
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DAFTAR PERNYATAAN KUESIONER 

Kuesioner disini yaitu penulis mengajukan daftar pertanyaan berupa angket 

kepada masyarakat yang menjadi sampel untuk memperoleh jawaban yang penulis 

butuhkan dalam hal ini peneliti menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan 

sejumblah pernyataan yang bergradasi dari positif sampai ke negatif. Check 

list/pengecekan tersusun dalam satu garis kontinum yang didasarkan atas kata 

sifat bipolar tersebut. Skala likert mempunyai empat atau lebih butir-butir 

pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang 

merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. 

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa 

Sumberjaya Jati Agung Lampung Selatan)”. Berdasarkan penelitian terdahulu ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman yaitu : faktor 

pengetahuan, penglaman terdahulu, ekonomi, sosial/lingkungan, informasi, 

pendidikan dan pekerjaan, faktor-faktor tersebut merupakan indikator faktor 

tingkat pemahaman yang akan diukur untuk mengetahui apakah faktor-faktor 

yang mempengarui tingkat pemahaman masyarakat Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terhadap produk perbankan 

syariah, yang pernyataan dalam quisionernya mengembangkan teori-teori 

terdahulu. Agar lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut: 

 

 



KUESIONER PENELITIAN 

FAKTO-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI TINGKAT PEMAHAMAN 

MASYARAKAT DESA TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH 

(Studi Di Desa Sumberjaya Jati Agung Lampung Selatan) 

 

Assamualaikum Wr Wb.  
 

 

 

Dalam rangka menunjang  kegiatan penelitian yang akan saya lakukan untuk 

meraih gelar sarjana program Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan 

Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL), saya 

sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan pendapat dan pengalaman mengenai pemahaman terhadap produk- 

produk  perbankan syariah  melalui  kuesioner  yang  tersedia. Hal ini berkaitan 

dengan skripsi saya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Tingkat 

Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa 

Sumberjaya Jati Agung Lampung Selatan). 

Bapak/Ibu/Saudara/i kami harapkan bisa memberikan informasi yang 

sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan   

jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I saya jamin penuh), sehingga dapat memberikan 

sumbangan yang berarti pada penelitian ini. 

Atas bantuan dan kerjasama yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Hormat Saya, Bandar Lampung 12 desember 2019 
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1. Identitas Responden : 
Isilah data anda dengan memilih salah satu jawaban dengan memberi tanda 

silang (X) 
 

1) Nama lengkap responden : …………………………(boleh dikosongkan) 

 

2) Jenis Kelamin  

a. Pria  b. Wanita 

 

3) Umur 

a. 15 – 25 tahun  d. 46 – 55 tahun  

b. 26 – 35 tahun  e. 56 – 65 tahun 

c. 36 – 45 tahunn  f. Lebih dari 65 tahun 

 

4) Pendidikan Terakhir  

a. Tidak Sekolah  d. SMU/SMK/MAN Sederajat 

b. SD/MI Sederajat  e.  Diploma I/Diploma III 

c. SMP/MTs Sederajat f.  Sarjana (S1/DIV Sederajat, S2, S3) 

 

5) Pekerjaan  

a. PNS/ABRI/Polisi    c. Wiraswasta  e. Pelajar 

b. Karyawan BUMN/Swasta  d. Petani            f. Lainnya .......... 

 

6) Pendapatan per bulan  

a. Kurang dari Rp 1.000.000  

b. Rp 1.000.001 – Rp 2.500.000 

c. Rp 2.500.001 – Rp 5. 000.000 

d. Rp 6. 000.000 – Rp 10.000.000 

e. Lebih dari Rp 10.000.000 

 

7) Apakah anda adalah salah satu nasabah bank syariah atau bank konvensional  

a. Ya  

b. Bukan 

 

8) Jika iya, berapa lama anda telah menjadi nasabah dibank tesebut  

a. 0 tahun    c. 2 tahun   e. 4 Tahun 

b. 1 tahun    d. 3 tahun   f. 5 tahun atau lebih 

 

9) Ada berapakah Jumlah rekening bank yang anda miliki  

a. Tidak ada    c. 2    e. lebih dari 3  

b. 1     d. 3 

 

 



2. Petunjuk pengisian kuesioner  

Cara menjawab pertanyaan dibawah ini yaitu dengan cara memberi 

tanda benar (√) pada kotak yang merupakan pendapat anda : 

Keterangan: 

 SS = Sangat Setuju     

 S = Setuju    

 RG = Ragu-Ragu    

TS = Tidak Setuju   

STS = Sangat Tidak Setuju    

3. Kuesioner penelitian 

 

1. Pengetahuan  

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Tiga tugas utama bank syariah yaitu 

sebagai penyaluran dana, penghimpun 

dana, dan penyedia jasa 

7 15 18 30 28 

2 Produk penghimpun dana yang ada 

pada perbankan syariah yaitu giro, 

Tabungan dan deposito  

5 20 27 21 25 

3 prinsip jual beli yang ada pada bank 

syariah yaitu pembiayaan murabahah, 

salam dan istishna 

8 10 25 35 20 

4 prinsip bagi hasil yang ada pada bank 

syariah yaitu musyarakah, 

mudharabah, muzara’ah, musaqah 

1 7 40 31 19 

5 Produk  jasa yang terdapat pada bank 

syariah yaitu dapat berupa ATM 

(Automated Teller Machine),ijaroh 

(sewa), Kartu kredit, E banking 

(internet banking, phon, sms banking), 

Transfer 

5 29 38 17 9 

6 Penghimpun dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatwa dewan 

pengawas syariah 

0 0 50 43 5 

 



Pernyataan dalam tabel diatas merupakan pengembangan teori dari buku 

Ascarya yang berjudul Akad Dan Produk Bank Syaraiah/Ascarya Jakarta: 

Rajawali Pers,2015 dan pengembangan teori dari buku DR. Andri Soemitra, M.A 

yang berjudul Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,Jakarta: kencana,2016. 

2. Pengalaman terdahulu 

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Pelayanan yang diberikan terhadap 

nasabah sangat memuaskan 

2 13 36 39 8 

2 Kecepatan pelayanan yang diberikan 

pegawai bank syariah dilakukan 

dengan baik 

5 21 25 27 20 

3 Dalam memproses transaksi yang saya 

lakukan petugas selalu berkomunikasi 

dengan baik kepada saya 

4 10 41 28 15 

 

Pernyataan dalam tabel diatas merupakan pengembangan teori dari buku 

Zainuddin Ali,yang berjudul  Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 

2009. 

3. Ekonomi  

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Untuk menambah modal usaha dapat 

mendorong seseorang untuk menerima 

penyaluran pembiayaan bank syariah  

0 67 13 7 11 

 

Pernyataan dalam tabel diatas merupakan pengembangan teori dari 

penelitian oleh septian irwanto Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman 

Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah 

dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2015). 



4. Sosial/lingkung 

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Munculnya lembaga perbankan syariah 

sebagai lembaga keuangan yang 

mempermudah masyarakat dalam 

menjalankan aktivitasnya 

7 8 12 55 66 

2 Lembaga Pemerintah Desa sebagai 

perantara masyarakat dalam berintraksi 

dengan perusahaan 

2 10 26 48 12 

 

Pernyataan dalam tabel diatas merupakan pengembangan teori dari 

penelitian oleh septian irwanto Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman 

Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah 

dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2015). 

5. Informasi  

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Dengan adanya media masa (internet), 

pameran,iklan buku, teman/keluarga 

dll, saya dapat memperoleh informasi 

tentag perbankan syariah 

8 10 21 42 17 

2 Bank syariah sering melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat  

0 0 15 26 57 

3 Sosialisasi perbankan syariah yang 

dilakukan sudah efektif dan tepat 

sasaran 

1 3 22 60 12 

 

Pernyataan dalam tabel diatas merupakan pengembangan teori dari 

penelitian oleh Septian Irwanto Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman 

Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah 

dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2015). 



6. Pendidikan  

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Dengan pendidikan tinggi masyarakat 

akan cenderung lebih mudah untuk 

mendapatkan informasi tentang produk 

perbankan syariah  

5 19 32 29 13 

2 saya mengenal produk perbankan 

syariah melalui lembaga pendidikan  

0 10 25 37 26 

 

Pernyataan dalam tabel diatas merupakan pengembangan teori dari jurnal  

oleh Musyafiq Hasyim dan Abdullah Salam Volume V, No.1 Juni 2015/1436 H, 

yang berjudul Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pekerjaan Terhadap 

Pengetahuan Produk Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh 

Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun 2013). 

7. Pekerjaan  

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Pekerjaan saya saat ini sering 

berhubungan dengan bank syariah 

sehingga mengerti tentang produk 

perbankan syariah 

0 4 27 30 26 

2 Dengan pekerjaan yang layak mampu 

membuka pola pikir masyarakat 

tentang apa yang harus mereka ketahui 

2 68 10 14 4 

 

Pernyataan dalam tabel diatas merupakan pengembangan teori dari 

penelitian oleh Wirdatul Hasanah, Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap 

Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten 

Kampar, (Riau: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syriah Dan Ilmu Hukum, 

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2013). 



DOKUMENTASI LAPANGAN 

 

1. Dokumentasi Monografi Desa Sumberjaya Jati Agung Lampung Selatan 

 

Tabel 1 

Nama-Nama Kepala Desa Dari Awal Hingga Sekarang  

Desa Sumberjaya Jati Agung Lampung Selatan 

 

NO NAMA KEPALA 

DESA 

TAHUN 

MEMERINTAH 

KETERANGAN 

1. Hasan Raden Putra 1988-1991 
Kepala Desa Persiapan 

2. Zulkarnain 1991-1993 Pjs Kades 

3. Sungkono 1993-2001 Kades Definitif 

4. Ibrahim 2001-2002 Pjs Kades 

5. Supriyono 2002-2006 Kades Definitif 

6. Misbah 2006 Pjs Kades 

7. Ibrahim 2007 Pjs Kades 

8. Sungkono 2007 – 2013 Kades Definitif 

9 Sungkono 2013 – 2014 Pjs Kades 

10 Asep 

Sudarmansyah 

2014 – 2020 Kades Definitif 

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

 

 

 

 

 



Tabel 2 

Jumlah Penduduk Desa Sumberjaya Jati Agung Lampung Selatan 

 

NO Nama Wilayah Jumblah penduduk 

KK Laki-

laki 

Perempuan Jumblah 

      1 Dusun 1A 173 315 309 624 

  RT 01 57 101 100 201 

  RT 02 56 103 102 205 

  RT 03 60 111 107 218 

2 Dusun IB 138 277 265 542 

  RT 01 45 93 90 183 

  RT 02 46 81 86 167 

  RT 03 47 103 89 192 

3 Dusun IIA 291 504 449 953 

  RT 01 71 123 112 235 

  RT 02 48 77 75 152 

  RT 03 62 102 98 200 

  RT 04 54 106 86 192 

  RT 05 56 96 78 174 

4 Dusun IIB 157 269 254 523 

 RT 01 50 81 85 166 

 RT 02 58 102 89 191 

 RT 03 49 86 80 166 

5 Dusun III 268 480 442 922 



 RT 01 86 145 137 282 

 RT 02 76 136 126 262 

 RT 03 65 121 106 227 

 RT 04 41 78 73 151 

6 Dusun IV 169 282 281 563 

  RT 01 72 131 123 254 

  RT 02 97 151 158 309 

Jumblah 20 RT 1196 2127 2000 4127 

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumberjaya 

 Jati Agung Lampung Selatan 

 

No Jumlah 

Penduduk 

Jenis Pendidikan 

SD/

MI 

SLT

P 

SLTA SI/Diplom

a 

Belum/Tid

ak 

Sekolah 

Buta 

huruf 

1 4180 1496 848 735 127 860 114 

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

 

 

 

 



Tabel 4 

Prasarana Tempat Ibadah Desa Sumberjaya 

Jati Agung Lampung Selatan 

 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid/Musholla 20 

2 Gereja 1 

3 Pura - 

4 Vihara - 

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

Tabel 5 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sumberjaya  

Jati Agung Lampung Selatan 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 620 

2 Pedagang 42 

3 PNS 17 

4 Tukang 42 

5 Guru 26 

6 Bidan 4 

7 Perawat 2 

8 TNI/POLRI - 

9 Angkutan(sopir) 12 

10 Buruh 358 

11 Pensiunan 7 

12 Jasa Persewaan 2 



13 Swasta 110 

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

Tabel 6 

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa SumberjayaKecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Nama Jabatan  Pendidikan Tamat 

1 Asep Sudarmansyah Kepala Desa S L T A 2014 

2 Heru Purnomo Sekretaris Desa S L T A 2015 

3 Nur Baiti KASI Pemerintahan S 1 2015 

4 Imam Saputra KASI KESRA D III 2015 

5 Siswanto KASI Pelayanan D I 2016 

6 Agus Nur Prasetyo KAUR Perencanaan S 1 2008 

7 Titin sulistya. N KAUR Keuangan S L T A 2016 

7 Maryadi KAUR Umum S L T A 2014 

8 Aris Ristono KADUS IA S L T P 2015 

9 Musidal KADUS IB S L T P 2013 

10 Slamet KADUS IIA S L T P 2013 

11 Seman Gumanti KADUS IIB S L T P 2012 

12 Karsan KADUS III S D 2002 

13 Ngadimin KADUS IV S D 2014 

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

 

 

 



Tabel 7 

Susunan Organisasi BPDDesa Sumberjaya Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Nama Jabatan 

1 Budi Waluyo, S.Pd.I, MM Ketua  

2 Sayuti Wakil Ketua 

3 Aji Setiabudi, S. Sos Sekretais 

4 Kasno Anggota 

5 Purwadi Anggota 

6 Sujud Diharjo Anggota 

7 Suherman Anggota 

7 Eko Mulyono Anggota 

8 Rusliwin Anggota 

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

Tabel 8 

Susunan Organisasi LPM Desa Sumberjaya Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Nama Jabatan 

1 Nur Rohim Ketua 

2 Seman Gumanti Wakil ketua 

3 Anandar Nakir Sekretaris 

4 Keri Saputra Bendahara 

5 Muhadi, S. Pd. I Kabid Agama dan Kerukunan 

Masyarakat 

6 Pendeta Suyatno Kabid Agama dan Kerukunan 

Masyarakat II 

7 Latif Setiadi, S. Ag. Kabid Hukum dan Perundang-

undangan 



8 M. Syukur Kabid SDM dan Tekhnologi 

Tepat Guna  

9 Sriyani Kabid Pemberdayaan Perepuan 

dan Keluarga 

10 Paryono Kabid Pembinaan Ekonomi 

Kerakyatan 

11 Mulyasir Kabid Pemuda dan Olah Raga 

12 Teguh Wiyono Kabid Komunikasi dan Budaya  

(Sumber: Data Monografi Desa Sumberjaya 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dokumentasi Pengisian  Quisioner 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


