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ABSTRAK
ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK MURABAHAH
TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH PEMBIAYAAN MIKRO STUDI
PADA BANK SYARIAH KANTOR CABANG PRINGSEWU
Oleh
Niken Ayu Wulandari
Seiring perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan maka
masyarakat ingin mendapatkan dana yang disediakan oleh lembaga keuangan
khususnya perbankan syariah tanpa harus menyulitkan bahkan merugikan
nasabah.Oleh karena itu, penelitian ini di lakukan untuk mengetahui seberapa
besar keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan mikro di BSM KC
Pringsewu terhadap harga jual yang ditawarkan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran
yang digunakan, bagaimana ketetapan harga jual produk murabahah terhadap
keputusan nasabah pembiayaan mikro, serta bagaimana strategi ketetapan harga
jual produk murabahah pada pembiayaan mikro di Bank Syari‟ah Mandiri
Kantor Cabang Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Islam. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga jual
produk murabahah terhadap minat nasabah pembiayaan mikro, untuk
mengetahui strategi ketetapan harga jual produk murabahah pada pembiayaan
mikro di Bank Syari‟ah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu dalam Perspektif
Ekonomi Islam.
Penelitian ini dilakukan pada Bank Syari‟ah Mandiri KC Pringsewu, dan
menggunakan metode kualitatif,dengan metode pengumpulan data seperti
kepustakaan dan ke lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi dan wawancara.
Hasil penelitian bahwa penetapan harga jual produk murabahah yang
diterapkan oleh pihak bank itu mampu menarik minat nasabah pembiayaan
dengan seperti adanya harga diskon atau promo, strategi harga pembiayaan
murabahah yang diterapkan oleh BSM KC Pringsewu telah berdasarkan pada
syariat islam dengan di kuatkannya dalam bertransaksi pihak bank menyebutkan
harga pokok dan keuntungan yang telah di ketahui pihak nasabah hingga
terjadinya akad, disini tidak ada paksaan, adanya sikap ridho dengan ridho atau
suka sama suka antara keduanya.
Kata kunci :Penetapan harga jual,Produk Murabahah,Keputusan Nasabah,
Pembiayaan Mikro.
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sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. [an Nisa : 29].
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu
untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.1
Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan
pendapatan,sedangkan semua elemen bauran pemasaran yang lainnya
merupakan biaya. Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barangkalau
mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari
barangbeserta pelayanannya. Definisikan hargasebagai sejumlah uang yang
dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah nilai yangkonsumen tukarkan
dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakanbarang
atau jasa.2
Produk Murabahah adalah Murabahah berasal dari kata ribhu
(keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah
keuntunganya.3 Ba‟i al murabahah adalah jual beli barang pada harga
1

NugrohoEko, DibalikSejarahPerekonomian Indonesia (Jakarta :BalaiPustaka, 2002),

h. 65.
2

Kotler, Philip, et. al. Dasar-dasar Pemasaran Edisi Kesembilan Jilid 1(Jakarta : PT
Indeks, 2007), h. 430.
3
Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2010), h. 98.

awal dan keuntungan disepakati bersama. Dalam hal ini bank harus
memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagai tambahannya kepada nasabah.4
Pembiayaan Mikroadalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.5 Menurut UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, bahwa
usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan
badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur
dalam UU ini, usaha mikro memiliki aset maksimal 50juta dan omzet
sebesar 300juta.6
Keputusan adalah proses interaksi antara sikap efektif, sikap kognitif
dan sikap behavioral dan faktor lingkungandengan mana manusia
melakukan pertukaran dalam semua aspek kehidupannya. 7
Nasabah adalah orang yang bisa menjadi pelanggan atau konsumen
bank (dalam hal keuangan).8

4

M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. (Bandung: Alfabeta.2012),

h. 43.
5

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah (Jogjakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan, 2005), h. 17.
6
Ade Ihwan Anshori,”Strategi Pemasaran Produk Pemviyaan Warung Mikro Dalam
Upaya Menarik Minat Nasabah”. (Skripsi Program Konsentrasi Perbankan Syariah UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 27.
7
MulyadiNitisusastro, PerilakuKonsumenDalamPerspektifKewirausahaan, (Bandung : Alfabeta,
2012), h. 195.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif
dan secara subyektif adalah sebagai berikut :
1. Secara Objektif
Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan dalam harga
yang ditawarkan oleh pihak bank syaria‟ah dalam produk murabahah ke
nasabah cukup tinggi daripada bank konvensional, walaupun harga pada
produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan kecalon nasabah
cukuplah besar, akan tetapi tidak mengurangi minat nasabah/ calon
nasabah di BSM tersebut setiap bulannya selalu mengalami peningkatan
apalagi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu.
Maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang “Analisis Penetapan
Harga Jual Produk Murabahah Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan
Mikro” guna melihat pengaruh penetapan harga jual yang ditawarkan oleh
pihak BSM tersebut terhadap keputusan nasabah yang tiap bulan semakin
meningkat dan peneliti ingin mengetahui seberapa besar mengetahuan
nasabah terhadap harga jual produk pembiayaan murabahah tersebut.
Aspek yang peneliti akan bahas permasalahannya cukup memungkinkan
diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi yang

8

SupriyonoMaryanto , BukuPintarPerbankan,(Cv. Andi Offset: Yogyakarta, 2011), h. 45

diperlukan cukup menunjang dan relevan dengan ilmu yang penulis
pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Secara Subjektif
a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas
sebelumnya oleh para mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung
khususnya untuk 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
Bank merupakan lembaga keuangan yang berarti bank adalah badan
usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial
assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari
keuntungan saja. Bank juga menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran
transaksi komersial dan finansial dari pembayar ke penerima.9 Sedangkan
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank

9

Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi(
Jakarta : Bumi Aksara, 2009) h. 2.

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara
keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang
membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di antara
prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya
perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya. Bank
syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi
bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah,
murabahah, ijarah,istishna dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip
bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional.
Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya
berdasarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktivitasnya menjadi
halal, tetapi sifatnya yang terbuka dan tidak mengkhususkan diri bagi nasabah
muslim saja, tetapi juga bagi non muslim.10
Dalam persaingan industri perbankan yang sedemikian kompetitif,
perbankan syariah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatannya
melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah
meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan, yaitu contohnya pada pembiayaan
mikro produk murabahah, dan terdapat dalam DSN No. 04/DSN10

Ahmad Roziq dan Rinanda Fitri, “VariabelPenentuDalamKeputusanMemilih
Tabungan
MudharabahPada
Bank
SyariahMandiriCabangJember”.
JurnalJurusanAkuntansiFakultasEkonomiUniversitasJember,Vol XII No. 1 (2013), h. 2.

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah dan sekarang yang tebaru
terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang
pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan.11
Bai’ al-murabahah sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah jual
beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
Terdapat dalam Al Qur‟an dan Hadist Sebagai berikut:
QS. Al Baqarah ayat 275:12

...  وََأحَوَ اهللُ ا ْى َبٍْعَ َوحَزًََ اى ِزبَا...
Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
HR. Bukhari, Kitab Al Buyu‟:13

ٌََعشَزَ َوٌَ ْأخُذُ ىِيَْفَقَتِ ِر ْبحًا وَقَاهَ اى َْ ِبًُ صَيَى اهللُ عََيٍْهِ َوسَي
َ َعَِْ ٍُحَََدٍ الَ بَأْسَ اىْ َعشَزَةُ بَِأحَد
)ىِ ِه ْدٍ خُذٌََِا ٌَنْفٍِلِ وَوَىَ َدكِ بِاىََْعْزُوفِ (صحٍح اىبخاري
Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia
mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun:”
Mengambillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu
dengan sesuatu yang baik.”
Dalam bai’ al-murabahah, penjual menyebutkan dengan jelas harga
pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas keuntungan
11

Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2009), h. 79.
12
Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemaah.
13
UlinNa‟im,
“PengaruhPrice
PembiayaanMurabahahTerhadapMinatNasabah(StudiKasus Di BmtArthaSalsabilNgaliyan
Semarang)”.
(SkripsiJurusanEkonomiIslamFakultasSyari‟ahInstitut
Agama
Islam
NegeriWalisongo, Semarang, 2012), h. 6.

(laba) dalam jumlah tertentu.14Murabahah dalam perbankan syari‟ah
didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi
jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran.
Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset
yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok
barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan
menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan.
Dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih
simple dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih
disebabkan kemiripan oprasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif
yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah
terbiasa dengan hal ini. Namun selain faktor kualitatif diatas, terdapat juga
faktor-faktor kuantitatif yang turut

mempengaruhi tinggi rendahnya

permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah. 15
Kontrak dalam pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk
Natural certainty contract karena dalam murabahah ditentukan berapa
required rate profitnya. Natural certainty contract merupakan kontrak dalam
bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah
(amount) maupun waktu (timing)-nya. Cash flow–nya bisa diprediksi dengan
14

Anita Rahmawati, “TinjauanKritisProdukMurabahahDalamPerbankanSyariah Di
Indonesia”,Jurnal Ekonomi, Vol. I, No. 2 ( Desember 2007), h. 4
15
Jihad dan M.Nadratauzzaman Hosen, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004 Desember 2008)”. Jurnal UIN Jakarta Syarief Hidayatulloh, Vol. 6 No. 2 (Agustus 2009), h.
2.

relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi
di awal akad. Kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek
pertukarannya, biasanya berupa barang dan jasa, harus ditetapkan di awal
akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya dan waktu
penyerahannya (time of delivery). Produk perbankan syari‟ah yang termasuk
dalam kategori ini adalah pembiayaan bai’ al-murabahah dan ijarah.
Penentuan harga pada sebuah kontrak yang menghasilkan keuntungan pasti
(natural centainty contract), pada kebanyakan perusahaan atau bank, biasanya
menggunakan salah satu dari metode. Metode yang biasanya dipakai untuk
menentukan harga pada pembiayaan murabahah adalah :16
a) Mark-up Pricing
Metode mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan memark-up biaya produksi (product’s cost) komoditas yang bersangkutan.
Pada metode ini, sebuah perusahaan atau bank akan menjual produknya
pada tingkat harga biaya produksi ditambah mark-up atau margin yang
diinginkan.
b) Target-Return Pricing
Target-Return pricing merupakan penentuan harga jual produk yang
bertujuan mendapatkan return atas besarnya modal yang diinvestasikan,
dalam bahasan keuangan dikenal dengan istilah Return on Investment
16

Anita Rahmawati, “TinjauanKritisProdukMurabahahDalamPerbankanSyariah Di
Indonesia”,Jurnal Ekonomi, Vol. I, No. 2 ( Desember 2007), h. 12-13.

(ROI). Dalam hal ini, perusahaan atau bank akan menentukan berapa
return yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan.
Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah
pada bank syariah,tidak terlepas dari teori akan permintaan barang dan jasa,
Permintaan dalam teori konsumen adalah keinginan konsumen membeli suatu
barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Secara
umum terdapat delapan faktor, yang mempengaruhi permintan suatu barang
(harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan
perkapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga dimasa
mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan
penjualan)17.
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Tabel 1.2
Angsuran Pembiayaan BRI Syariah (KUR Mikro iB)
Nominal
Jangka
Jangka
Jangka
Jangka
Jangka
pembiayaan waktu 3 waktu 6 waktu 12 waktu 24 waktu
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
36
Bulan
5.000.000
1.693729 855.345
437.257
288.424
158.999

Jangka
waktu
48
Bulan
124.425

Jangka
waktu
60
Bulan
103.792

7.500.000

2.537.593 1.283.017 655.886

342.636

238.498 186.638 155.688

10.000.000

3.383.458 1.710.689 874.515

456.847

317.997 248.850 207.584

12.500.000

4.229.322 2.138.361 1.093.143 571.059

397.497 311.063 259.479

15.000.000

5.075.187 2.566.034 1.311.772 685.271

476.996 373.276 311.375

17.500.000

5.921.051 2.993.706 1.530.401 799.483

556.495 435.488 363.271

20.000.000

6.766.916 3.421.378 1.749.030 913.695

635.995 497.701 415.167

22.500.000

7.612.780 3.849.050 1.967.658 1.027.907 715.494 559.913 467.063

25.000.000

8.458.645 4.276.723 2.186.287 1.142.119 794.993 622.126 518.959
Sumber primer dari BRI Syariah KC Pringsewu tahun 2017
Penelitian ini berfokus pada BSM dan BRIS KC Pringsewu, yang
kedua bank tersebut menawarkan pembiayaan mikro. Nasabah memilih
pembiayaan di BSM KC Pringsewu karna harga yang ditawarkan cukup
beragam, dari nominal Rp. 30.000.000 sampai Rp. 200.000.000 dan dengan
jangka waktu mulai dari 12 bulan sampai 96 bulan. Jadi memudahkan nasabah
bahkan calon nasabah untuk mempertimbangkan jumlah nominal yang akan
di pinjam. Di bandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh pihak BRIS KC

Pringsewu hanya yang terlihat jelas oleh brosur pembiayaan hanya dengan
nominal pembiayaan maksimal 25jt, sedangkan nominal lainnya tidak terlihat
jelas berapa harga-harga yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut, maka dari
itu mengurangi minat nasabah untuk mengambil pembiayaan di BRIS tersebut
karna tawaran harga yang tidak beragam.
Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, karena dengan penetapan
harga jual yang ditawarkan pihak bank syariah pada umumnya relatif tinggi
terkhusus pembiayaan mikro produk murabahah, akan tetapi di sisi lain tidak
mengurangi keputusan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan dan
masyarakat lebih cenderung memilih pembiayaan di Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pringsewu daripada bank syariah lainnya yang ada di karenakan
faktor banyaknya nasabah yang sudah dulu atau berpengalaman melakukan
transaksi pembiayaan di bank tersebut.18
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penetapan harga jual produk murabahah terhadap keputusan
nasabah pembiayaan mikro pada Bank Syari‟ah Mandiri Kantor Cabang
Pringsewu ?
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2. Bagaimana strategi penetapan harga jual produk murabahah pada
pembiayaan mikro di Bank Syari‟ah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu
dalam perspektif Ekonomi Islam ?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimanapenetapan harga jual produk murabahah
terhadap keputusan nasabah pembiayaan mikro pada Bank Syari‟ah
Mandiri Kantor Cabang Pringsewu.
b. Untuk mengetahui bagaimana strategi penetapan harga jual produk
murabahah pada pembiayaan mikro di Bank Syari‟ah Mandiri Kantor
Cabang Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Kegunaan penelitian
a. Secara Teoritis
Pembahasan terhadap permasalahan-pemasalahan sebagaimana
yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman
bagi pembaca mengenai strategi penetapan harga jual produk
murabahah pada pembiayaan mikro di Bank Syari‟ah Mandiri Kantor
Cabang Pringsewu dalam perspektif ekonomi islam dan mengetahui
tentang pengaruh penetapan harga jual terhadap keputusan nasabah
pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri,Secara teoritis manfaat

penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan
dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama
dalam studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu.
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap
nasabah ataupun calon nasabah yang ingin memperdalam ilmu
Perbankan Syariah di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum
positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan
perbankan syariah.
F. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci
yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.19
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif ini hasil

19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung : Alfabeta,
2014), h. 2.

penelitian

lebih

menekankan

makna

generalisasi.20Sedangkanuntukmemperoleh

dari
data

pada
yang

berkenaandenganjudulpenelitian,
penulismenggunakanmetodepengumpulan data sebagaiberikut:
a) Library Research (pengumpulan data melaluikepustakaan), Penelitian
kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan
berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup
kepustakaan.21 Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah
penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari
berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai
relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
b) Field Research (penelitianlapangan)penelitian dalam kanca kehidupan
yang

sebenarnya.22

Dengandatanglangsung,

mempelajaridanmelakukanwawancarapada

nasabah

mengunjungi,
diBSM

KC

Pringsewu.
2. Sumber Data
Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini
akan menggunakan data sebagai berikut :
1. Data primer

20
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2014), h. 9.
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Ibid.,h. 144.
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Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.23
Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan,
yaitu:
Data yang di ambil langsung dari pihak bank terkait jumlah nasabah
pembiayaan mikro pada produk murabahah, dan memberikan beberapa
pertanyaan langsung yang di ajukan oleh peneliti kepada pihak
nasabah pembiayaan mengenai harga pembiayaan pada produk
murabahah tersebut dan mengenai pemahaman nasabah pembiayaan
terhadap harga yang ditawarkan bank syariah.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber
bacaan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas seperti; Al-Qur‟an, Hadist dan buku-buku tentang
permasalahan mengenai harga, produk murabahah dan minat nasabah
pembiayaan.24

3. Populasi dan Sampel
Data yang akan dipakai dalam penelitian belum tentu merupakan
keseluruhan dari suatu populasi. Hal ini patut dimengerti mengingat
adanya beberapa kendala seperti populasi yang tak didefinisikan, adanya
23

Muhammad, MetodePenelitianEkonomi Islam PendekatanKuantitatif (Jakarta : Raja
GrafindoPersada, 2004), h.102.
24
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kendala waktu, biaya, tenaga

serta masalah heterogenitas atau

homogenitas dari elemen populasi tersebut. Dengan alasan ini, maka
penelitian akhirnya menggunakan sampel. Banyak pengertian tentang
sampel, secara umum dapat dijelaskan bahwa sampel merupakan bagian
kecil dari suatu populasi, sedangkan populasi diartikan sebagai wilayah
generalisasi yang terdiri obyek/subyek yang mempunyai karakteristik
tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi
anggota sampel.25
Populasi dalam penelitian ini adalah semuanasabah pembiayaan mikro
yang menggunakan produk jual beli murabahah di Bank Syariah Mandiri
KC Pringsewu dengan jumlah nasabah 216.26Sampel adalah bagian dari
populasi yangmempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akanditeliti.
Oleh karena itu sampel harus representatifdalam hal besaran sampel,
teknik sampling dankarakteristik populasi dalam sampel.27
1. Ukuran sampel
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Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, ada bermacammacam cara yang dikemukakan para ahli, salah satunya adalah:28
Pendapat slovin
n = N : 1 +Ne2
keterangan:
n= ukuran sampel
N= ukuran populasi
e= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang
masih ditolerir atau diinginkan, misalnya 2%.
Dalam penentuan jumlah sampel sebenarnya tidak ada ketetapan mutlak
berapa persen suatu sampel yang harus diambil dari populasi.Dalam penelitian
yang dilaksanakan ini jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15%
atau 20-25%.29Pemakaian rumus diatas mempunyai asumsi bahwa populasi
berdistribusi normal. Berdasarkan data awal yang diperoleh maka diketahui
total populasi nasabah pembiayaan pada produk murabahah di Bank Syariah
Mandiri sejumlah 216 nasabah. Dari populasi tersebut maka dapat ditentukan
10%dari jumlah sampel penelitian sejumlah 22 responden.
2. Teknik pengambilan sampel
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Setelah jumlah sampel yang akan diambil dari populasi ditentukan,
selanjutnya pengambilan sampelpun harus mengikuti prosedur yang telah
ditentukan dalam teknik sampling.
Ada tiga hal pokok penting dalam pengambilan sampel dari populasi,
yaitu :30
a. Populasi yang terhingga dan tidak terhingga
b. Pengambilan sampe secara probabilitas dan nonprobabilitas, dan
c. Pengambilan sampel dengan membagi-bagi dulu populasi menjadi
beberapa bagian yang disebut subpopulasi sehingga subpopulasi menjadi
relatif homogen dan heterogen dan pengambilan sampel langsung dari
populasi yang tidak dibagi-bagi dulu menjadi beberapa subpopulasi.
Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel probabilitas/acak,
yang dimaksud adalah suatu metode pemilihan ukuran sampel, dimana
setiap anggota populasi mempunyai peluang yangsama untuk dipilih
menjadi anggota sampel, sehingga metode ini sering disebut sebagi
prosedur yang baik. Ada beberapa cara pengambilan sampel dengan
metode ini salah satunya yang dipakai adalah :
Cara stratifikasi/ acak (stratified random sampling). Dalam teknik ini, setiap
nasabahmempunyai kesempatan yang sama untuk dipilihmenjadi sampel
penelitian. Sampel penelitian dipilihmelalui peluang dan sistem acak atau

30
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Dan

PerilakuKonsumen

(Jakarta

:

PT

random

di

manapemilihan

anggota

sampel

setelah

dimulai

denganpemilihan secara acak untuk responden pertama dan berikutnya.
Pengambilan datadilakukan secara serentak pada nasabah pembiayaan
mikro tersebut di Bank Syariah Mandiri KC Pringsewu.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri
yang spesifik bila dibandingkan dengan tekmik lainnya, maka
observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam
yang lain.31 Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah
dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan
bantuan berbagai alat yang sangat canggih.32
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung
kepada pihak nasabah pembiayaan mikro yang melakukan transaksi di
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu utnuk mendapatkan
info yang mendalam mengenai minat dan pemahaman nasabah.
b. Wawancara
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 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 jumlah
respondennya sedikit/kecil.33
Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara
tak berstruktur (unsruktured interview) yang dalam arti wawancara
yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang

telah

tersusun

secara

sistematis

dan

lengkap

untuk

mengumpulkan datanya. Pedoman wawancarayang digunakan hanya
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam
wawancara ini peneliti lebihbanyakmendengarkan responden bercerita
tentang pertanyaan yang diajukan peneliti.34
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen bisa berbentuk foto, gambar dan lainnya. Hasil
penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat
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dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi dikehidupan dimasa
kecil, sekolah, tempat kerja dan lainnya.35
Seiring dengan pendapat diatas maka dengan ini penulis
menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang
nasabah pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pringsewu.

5. Pengolahan Data Dan Analisis
Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis
digunakan teknik deskritif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan
atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini
menggambarkan tentang harga produk murabahah terhadap minat
nasabah pembiayaan mikro di BSM KC Pringsewu. Untuk mendapatkan
data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapantahapan sebagai berikut :
a. Editing
memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.36 Teknik ini
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Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), h. 153..

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang
sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber
dokumentasi.
Data yang penulis ambil tentang harga produk murabahah
terhadap minat nasabah pembiayaan mikro, Penulis juga memeriksa
apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan
kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah
lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.
b. Organizing
Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan
rumusan

masalah,

serta

mengelompokan

data

yang

diperoleh.37Teknik ini merupakan langkah kedua setelah editing,
yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan
yang ada dalam pricing produk murabahah dan minat nasabah
pembiayaan. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat
memperoleh gambaran tentang harga produk murabahah terhadap
minat nasabah pembiayaan mikro.
c. Analyzing
Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing
dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber
37
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penelitian

dengan

menggunakan

teori

sehingga

diperoleh

kesimpulan.
Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan
demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara.38
Menurut penulis analizyng yaitu berawal dari data-data yang
masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih
lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya
pun akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis
harga produk murabahah terhadap minat nasabah pembiayaan
mikro.
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BAB II
LANDASASAN TEORI

A. Harga
1) Pengertian Harga
Harga (Price) Dalam teori ekonomi, harga nilai dan faedah merupakan
istilah yang saling berhubungan, faedah adalah atribut suatu barang yang
dapat memuaskan kebutuhan, sedangkan nilai adalah ungkapan secara
kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik harga lain dalam
pertukaran. Definisikan hargasebagai sejumlah uang yang dibayarkan atas
barang dan jasa atau jumlah nilai yangkonsumen tukarkan dalam rangka
mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakanbarang atau jasa.39
Tetapi perekonomian kita bukan sistem barter, maka untuk
mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang kita
menggunakan uang, dan istilah yang dipakai adalah harga. Jadi harga
adalah nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Biasanya seorang penjual
menetapkan harga berdasarkan suatu kombinasi barang secara fisik
ditambah beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan.
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Memang sulit untuk mendefinisikan harga. Tetapi dalam keadaan yang
lain harga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh
pembeli. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa :40
Harga mempengaruhi kinerja finansial dan memberikan pengaruh
penting terhadap persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga
menjadi suatu ukuran pengganti untuk mutu produk manakala para
pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk yang
kompleks. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu
perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang
akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang
maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan
penjualan akan menurun, namun harga jika terlalu rendah akan
mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan.
konsep yang lain menunjukkan apabila harga sebuahbarang yang dibeli
oleh konsumen dapat memberikan hasilyang memuaskan, maka dapat
dikatakan bahwa penjualantotal perusahaan akan berada pada tingkat
yang

memuaskan,diukur

dalam

nilai

rupiah,

sehingga

dapat

menciptakanlangganan.
Dalam hal ini harga merupakan suatu cara bagi seorangpenjual untuk
membedakan penawarannya dari para pesaing. Sehingga penetapan harga
40
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dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi diferensiasi barang
dalam pemasaran.

2) Tujuan Penetapan Harga
Dalam penentuan baik untuk harga jual atau harga beli bank perlu
berhati-hati. Kesalahan dalam penentuan harga akan menyebabkan
kerugian bagi bank. Dalam penentuan harga harus dipertimbangkan
berbagai hal, misalnya tujuan penentuan harga tersebut, hal ini disebabkan
dengan diketahuinya tujuan penentuan harga tersebut menjadi mudah.
Penentuan harga oleh suatu bank dimaksudkan dengan berbagi tujuan yang
hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai
berikut :41
a)

Untuk bertahan hidup
Artinya, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi
pesaingan yang tinggi. Dalam hal ini bank menentukan harga
semurah mungkin dengan maksud produk dan jasa yang ditawarkan
laku dipasaran.

b)

Untuk memaksimalkan laba
Tujuan penerapan harga ini dengan mengharapkan penjualan
yang meningkatkan laba dapat ditingkatkan.

c)

Untuk memperbesar market share
41

Kasmir, Pemasaran Bank ( Jakarta : Kencana, 2005), h. 153.

Penentuan harga ini dengan harga yang murah, sehingga
diharapkan jumlah nasabah meningkat dan diharapkan pula nasabah
pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

d)

Mutu Produk
Tujuan dalam hal mutu produk adalahuntuk memberikan kesan
bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang
tinggi dan biasanya harga ditentukan setinggi mungkin dan bunga
simpanan ditawarkan dengansuku bunga rendah.

e)

Karena pesaing
Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing.
Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melibihi harga
pesaing, artinya bunga simpanan diatas pesaing dan bunga pinjaman
dibawah pesaing.

3) Mengukur Harga
Indikator yang digunakan untuk mengukur harga antara lain :42
a)

Harga yang sesuai dengan manfaat

b) Persepsi harga dan manfaat
c)
42

Harga barang terjangkau

Hendra Fure, “Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, Dan Kualitas Pelayanan
Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca”, JurnalFakultas
Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.1 No.3
(September 2013), h. 275.

d) Persaingan harga
e)

Kesesuaian harga dengan kualitasnya

4) Faktor-Faktor Penetapan Harga
Tinggi rendahnya harga suatu produk akan tergantung pada faktor-faktor
berikut ini:43
a)

Permintaaan, apabila permintaan konsumen terhadap produk tinggi
biasanya merupakan indikator bahwa daya beli konsumen tinggi.
Dengan kondisi demikian maka harga akan dapat ditetapkan secara
maksimal.

b) Biaya merupakan penetapan harga secara minimal sebatas tingkat
biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk
memperhatikan

juga

kondisi

perekonomiannya.

Biaya

juga

merupakan sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau
jumlah dari nilai yang dipertukarkan para pelanggan untuk
memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau
jasa.
c)

Persaingan, faktor ini dapat menyebabkan tingkat harga berada di
antara 2 ekstren yaitu pada tingkat ekstren terendah (ekstren minimal)
dan pada tingkat harga tertinggi (ekstren maximal). Jika pada suatu
kondisi daya beli masyarakat tetap tinggi, tetapi perusahaan
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Philip Kotler, Manajemen Pemasaran I & II, terjemahan Adi Zakaria (Jakarta: LPFE
UI, 2004), h. 256.

dihadapkan pada persaingan maka perusahaan tersebut harus
menyesuaikan terhadap kondisi persaingan yang dihadapi.
d) Kebijakan pemerintah, pemerintah mengambil kebijakan dalam
mengendalikan harga dari perusahaan dengan alasan utama dalam
bauran pemasaran yang menghasilkan penjualan. Oleh sebab itu
penetapan harga perlu strategi artinya tidak terlalu tinggi dan juga
terlalu rendah.

B. Pembiayaan Murabahah
1.

Pengertian Pembiayaan
Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana ke masyarakat
(lending) bank akan mengeluarkan berbagai produk penyaluran dana.
Penyaluran dana ini dalam bank konvensional dikenal dengan istilah
kredit. Sedangkan, dalam bank syariah penyaluran dana ke masyarakat ini
dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad
syariah.44 Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio pembiayaan adalah salah
satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.45
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Nurnasrina, Perbankan Syariah I (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 20.
45
Syafi„i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta : Gema Insani Prees,

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah
pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri
maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.46
Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah
memberikan definisi bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau
tagihan yang dipersamakan denga itu. Berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa
imbalan atau bagi hasil.47
Menurut

pengertian

di

atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

pembiayaanadalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang
membutuhkan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu.
2001), h. 160.
46

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung:
Alfabeta,2012), h. 42.
47
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
syariah

2.

Pembagian Pembiayaan
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit.48
a)

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua
hal berikut:
1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun
investasi.
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis
digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b)

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi
dua hal berikut.
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan:
2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan
barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas yang erat
kaitannya dengan itu.
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Erna Novita, “Analisis Pengaruh Marketing Syari‟ah Terhadap Minat Anggota
Menggunakan Produk Murabahah Di Bmt Hudatama Cabang Mangkang”. (Skripsi Program
Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2014), h. 12.

3.

Jenis-Jenis Pembiayaan
Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi
pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu:49
a.

Prinsip Bagi-Hasil (Profil Sharing)Prinsip bagi hasil yang ada
dalam perbankan syariah dan juga BMT dapat dilakukan dalam
empat akad utama, yaitu:
1)

Al-Musyarakah
Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masingmasing

pihak

memberikan

kontribusi

dana

(amal/

expertise) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan
resiko

akan

ditanggung

bersama

sesuai

dengan

kesepakatan.
2)

Al-Mudharabah
Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara
dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal)
menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian
hasil

sesuai

dengan

perjanjian.

Apabila

usaha

tersebutmengalami kerugian, maka kerugian tersebut

49

Syafi„i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani
Prees,2001), h. 161.

sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali
apabila

modal

kerugian

tersebut

terjadi

karena

penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.
3)

Al-Muzaro’ah
Al-Muzaro’ah adalah akad kerjasama pengolahan
pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana
pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada
sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan
imbalan bagian tertentu (persentase) bagi hasil panen.

4)

Al-Musaqoh
Al-Musaqoh

adalah

kerjasama

pengolahan

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana
sipenggarap

hanya

bertanggung

jawab

atas

penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan,
sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil
panen.50
b.

Prinsip Jual Beli (sale and purchase)
Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan
syariah adalah:

1) Bai Al-Murabahah

50

Syafi„i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani
Prees,2001), h.99.

adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga
perolahan barang ditambah dengan margin yang disepakati
oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan
dulu harga perolehan kepada pembeli. Akad dalam transaksi
ini menggunakan bentuk natural certain contracts,karena
dalam murabahah ditentukan berapa required rate ofProfitnya (keuntungan yang ingin diperoleh.51
2) Bai As-salam
adalah transaksi

jual

beli

barang dengan cara

pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran
tunai terlebih dahulu secara penuh.
3) Bai Al-Istishna
adalah jual beli barang yang dilakukan dimana penjual
membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.
b.

Prinsip sewa (Operational lease and financial lease)
Prisisp sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah
alijarah. Al-ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang
dan penyewa yang membolehkan penyewa memamfaatkan
barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan
kesepakatan bersama. Setelahmasa akad berakhhir, maka brang

51

Adiwarman.A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:PT.Raja
Grafindo Persada,2010).Cet-7, h. 97.

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Al-ijarah muntahiya
bittamlik merupakan kombinasi jual beli dan sewa menyewa
suatu barang antara bank dan nasabah yang diberikan hak untuk
membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.52
d.

Prinsip Jasa (fee-based servises)
1) Al-Wakalah
adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana
bank merupakan kuasa dari yag menitipkan untuk mengelola
uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan
memperoleh fee sebagai imbalannya. Wakalah dalam aplikasi
perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada
bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa
tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

2) Al-Kafalah
adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak
bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas
kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, makfuul anhu atau
ashil).
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Syafi„i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani
Prees,2001), h. 126.

3) Ar-Rahn
adalah menahan

salah satu harta milik sipeminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang
ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.
4.

Murabahah
a. Pengertian Murabhahah
Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, menyatakan
bahwa Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar
biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual
harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada
pembeli.53

Dalam

Fatwa

pengertian murabahah,
menegaskan

harga

DSN

No.04/DSN-MUI/IV/2000

yaitu menjualsuatu barang dengan

belinya

kepada

pembeli

dan

pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sebagian
besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa
pembiayaan didasarkan pada akad jual beli.54Bai’ al-murabahah
sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah jual beli barang
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Ulfi Rahma Yanti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah
Untuk Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al Hijrah Salo Kabupaten Kampar”.
(skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan hukum Universitas Islam Negerisultan
Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015), h.61.
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IKAPI, Perbankan Syariah (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Cet.
ke-2, h. 105.

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
Terdapat dalam Al Qur‟an dan Hadist Sebagai berikut:
QS. Al Baqarah ayat 275:55

...  وََأحَوَ اهللُ ا ْى َبٍْعَ َوحَزًََ اى ِزبَا...
Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
HR. Bukhari, Kitab Al Buyu‟:56

عشَزَ َوٌَ ْأخُذُ ىِيَْفَقَتِ ِر ْبحًا وَقَاهَ اى َْ ِبًُ صَيَى
َ َعَِْ ٍُحَََدٍ الَ بَأْسَ اىْ َعشَزَةُ بَِأحَد
)اهللُ عََيٍْهِ َوسَيٌََ ىِ ِه ْدٍ خُذِي ٍَا ٌَنْفٍِلِ وَوَىَ َدكِ بِاىََْعْزُوفِ (صحٍح اىبخاري
Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan
sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda
Nabi saw kepada Hindun:” Mengambillah engkau pada apa-apa yang
mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik.”
Dalam bai’ al-murabahah, penjual menyebutkan dengan jelas
harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan
atas keuntungan (laba) dalam jumlah tertentu.57Murabahah dalam
perbankan syari‟ah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan
mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah
dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank
55

Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemaah. (Semarang: As-Syifa, 2008), h. 7.
Ulin Na‟im, “Pengaruh Price Pembiayaan Murabahah TerhadapMinat
Nasabah(Studi Kasus Di Bmt Artha Salsabil Ngaliyan Semarang)”. (Skripsi Jurusan Ekonomi
IslamFakultas Syari‟ahInstitut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), h. 6.
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Anita Rahmawati, “Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syariah
Di Indonesia”,Jurnal Ekonomi, Vol. I, No. 2 ( Desember 2007),h. 4.
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membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh
nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan
kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan
suatu mark-up atau margin keuntungan.
b. Rukun Dan Syarat Bai’ Murabahah
Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang yang di
mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga
pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang. Dimana
harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam pelaksanaannya
di bank syari‟ah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang di
butuhkan nasabah . bank melakukan pembelian barang kepada
supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Kemudian bank
menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan
bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang
tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur. 58
1. Rukun Bai’ Murabahah
a. Pihak yang berakad:
b. Penjual
c. pembeli
1) Objek yang di akadkan:
58
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a. Barang yang diperjualbelikan
b. Harga
c. Objek yang di akadkan
2) Akad/ sighot:
a. Serah (ijab)
b. Terima (qobul)
2. Syarat Bai’ Murabahah
a. pihak yang berakad:
b. cakap hukum
c.suka rela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di
bawah tekanan
1) objek yang diperjualbelikan:
a. tidak termasuk yang diharamkan/dilarang
b. bermanfa‟at
c.penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
d. merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
e. sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan
yang diterima pembeli
2) akad/sigot:
a. harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa
berakad

b. antara ijab qobul (serah terima) harus selaras baik dalam
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
c. tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang
d. tidak membatasi waktu, missal: saya jual ini kepada anda
untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya
kembali.

C. Keputusan Nasabah
1.

Pengertian Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan merupakan proses interaksi antara sikap
efektif, kognitif, dan sikap behavioral dengan faktor lingkungan dengan
mana manusia melakukan pertukaran dalam semua aspek kehidupan. Sikap
efektif merefleksikan sikap keyakinan dan sikap behavior merefleksikan
sikap tindakan nyata. Keputusan membeli atau tidak membeli merupakan
bagian dari unsure yang melekat pada diri individu konsumen yang disebut
behavior dimana ia merujuk pada tindakan fisik yang nyata yang dapat
dilihat dan dapat diukur oleh orang lain.59
Keputusan pembelian menurut Kotler adalah tahap dan proses
pengambilan

keputusan

dimana

nasabah

benar-benar

membeli.

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara
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Mulyadi Nitisusastro, Op.Cit, h. 195.

langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan produk yang
ditawarkan.60
2. Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan
Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian sesungguhnya
dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. Pemasar harus
memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan
hanya keputusan pembelian.
Berikut ini menggambarkan proses pengambilan keputusan nasabah .
Tahap- tahap proses pembelian
Penge

Penc

Eval

Kepu

Peril

na

a

u

t

a

la

ri

a

u

k

Gambar
2.1 (sumber
: PhilipsKotler, 2008 s: 179)
n
a

u

n
i
a
p
Gambarke memperlihatkan
bahwa konsumen
melewati
seluruh
lima
bu

i

a

n

a

tahap itu untuk
semua npembelian yang
dilakukannya.
Tetapis dalam
tu
l
p
ha

f

t

e

c

n

o

e

m

a

pembelian yang lebih rutin konsumen sering menghilangkan atau
r
membalik urutan tahap ini.r Meskipun demikain,
kitabmenggunakanp model
m

n

e

e

gambar itu memperlihatkan
semua pertimbangan
yang timbulm ketika
a
a
li
s
t
a
b
seseorang konsumen menghadapi
situasi
pembelian
yang baru
dan
i
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a. Pengenalan kebutuhan
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Proses

pembelian

dimulai

dengan

pengenalan

kebutuhan

merupakan pembeli menyadari suatu kebutuhan dan masalah.
Kebutuhan dapat dipicu dengan rangsangan internal ketika salah satu
kebutuhan normal seseorang (ekonomi) timbul pada saat tingkat yang
cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bias dipicu
oleh rangsangan eksternal ( iklan dan diskusi dengan teman). Pada
tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk menemukan jenis
kebutuhan atau masalah apa yang timbul, apa yang menyebabkannya,
dan bagaimana masalah itu bias mengarahkan konsumen pada produk
tertentu ini.62
b. Pencarian informasi
Konsumen yang tertarik mungkin mencari informasi atau
mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang
memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen akan membelinya
kemudian. Jika tidak, konsumen bias menyimpan kebutuhan itu dalam
ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan
dengan kebutuhan.
c. Evaluasi alternatif
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Ibid, h. 179-180

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan
informasi untuk mengevaluasi merek alternative dalam sekelompok
pilihan.63
d. Keputusan pembelian
Pada umumnya keputusan pembelian adalah membeli merek yang
paling disukai atau keputusan pembali tentang merek mana yang
dibeli, tetapi ada dua faktor bias berada antara niat pembeli ( sikap
orang lain) dan keputusan pembelian ( faktor situasi yang tidak
diharapkan seperti

harga, pendapatan, da manfaat produk yang

diharapkan ).
e. Perilaku pascapembelian
Pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli.
Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas dan tidak puas
dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian yaitu tahap proses
keputusan pembeli dimana konsumen mengambil tindakan selanjutnya
stelah pembelian, berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan. Jawabnya
terletak pada hubungan antara ekspektasi konsumen dan kinerja
anggapan produk. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi, konsumen
kecewa; jika konsumen memenuhi ekspektasi, konsumen puas; jika
produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat puas.64
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3. Dasar Pengambilan Keputusan
a. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi
Pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan hati yang
seringkali

bersifat

subyektif.

Pengambilan

keputusan

yang

berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat, untuk masalahmasalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan
keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan sepihak
dan bersifat perasaan.
b. Pengambilan Keputusan Rasional
Pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan
rasional berfikir dan lebih bersifat objektif. Keputusan yang bersifat
rasional berkaitan dengan daya guna piker. Masalah-masalah yang
dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional.
Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih
bersifat objektif dan dapat diukur.
c. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman
Keputusan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang
diperoleh sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang
menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya.
Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi
pengaetahuan praktis di kemudian hari.
d. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta

Pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan data empiris
fakta nyata sehingga dapat memberikan keputusan yang valid sehingga
tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih
tinggi. Istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi.
Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis
dinamakan data.sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari
data. Dengam demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi
informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan.
e. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang
Pengambilan

keputusan

yang

berdasarkan

atas

wewenang/kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi
pemimpin.

Setiap

orang

yang menjadi

pemimpin

organisasi

mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam
rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang
efektif dan efisien.65
4. Tipe – tipe Pengambilan Keputusan
Para

peneliti

dalam

bidang

pengambilan

keputusan

telah

mengembangkan beberapa klasifikasi tipe keputusan. Simon membedakan
dua tipe keputusan :
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a. Keputusan

terprogram,

sebuah

keputusan

disebut

keputusan

terprogram jika bersifat berulang, rutin, dan memiliki prosedur
penanganan yang baku.
b. Keputusan tidak terprogram, sebuah keputusan disebut keputusan tidak
terprogram ketika benar-benar baru dan belum terstruktur. Tidak ada
prosedur yang pasti dalam menangani masalah tersebut, baik karena
belum pernah ditemukan situasi yang sama sebelumnya, atau karena
bersifat sangat kompleks atau sangat penting. 66
c. Keputusan-keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian.
Para menajer membuat keputusan sekarang adalah bagi kegiatan yang
akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai di waktu yang akan
datang. Situasi-situasi pembuatan keputusan ini menyangkut berbagai
aspek yang tidak dapat diketahui dan sulit diperkirakan, seperti reaksi
pesaing tertentu, atau tingkat inflasi tiga tahun mendatang. Tingkat
ketidakpastian dalam berbagai situasi akan berbeda-beda oleh karena
itu, manajer akan menghadapi tiga macam situasi : kepastian, resiko,
dan ketidakpastian.67
5. Kriteria Etika Dalam Pengambilan Keputusan
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Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat menggunakan
beberapa kriteria pengambilan keputusan beretika atas paham manfaat
(utilitarianism), fokus atas hak (rights), berdasarkan atas keadilan
(justice), pokus terhadap pemenuhan kewajiban (obligations), dan atas
pandangan efek reputasi (reputation effect). Setiap kriteria memiliki
kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan setiap kriteria tidak dapat
dikatakan sebagai kriteria yang terbaik.68
a. Paham manfaat
Kriteria yang pertama berdasarkan semata-mata atas hasil atau
konsekuensi dari sebuah keputusan. Paham manfaat ini menunjukkan
bahwa suatu keputusan dibuat untuk menghasilkan kabaikan/ manfaat
terbesar bagi jumlah terbesar. Pandangan ini memiliki konsistensi
dengan tujuan yang hendak diraih kegiatan bisnis, efektivitas, efisiensi,
produktivitas, kualitas dan laba yang tinggi.69
b. Fokus pemenuhan hak
Pengambilan keputusan yang berlandaskan atas etika menurut
pandangan ini menandakan bahwa proses pengambilan keputusan,
sebuah keputusan, harus memberikan tempat bagi penghargaan dan
perlindungan (respecting and protecting) atas hak mendasar individu.
Dimana hak-hak tersebut dapat berupa hak atas kebebasan pribadai,
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kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat, dan hak untuk
mendapatkan perlakuan dan lingkungan kerja yang layak. 70
c. Berdasarkan perimbangan keadilan
Proses pengambilan keputusan yang berlangsung di organisasi
dilakukan dengan menekankan pada pentingnya penerapan aturan
main yang jelas, adil, dan tidak memihak satu pihak tertentu. Menurut
pandangan ini etika dalam pengambilan keputusan merupakan kasusu
penentuan posisi yang tepat mengenai bagaimana sebuah keputusan
akan menghasilkan keseimbangan distribusi manfaat/ keuntungan dan
juga biaya dan juga resiko, secara merata diseluruh organisasi. 71
d. Fokus pemenuhan kewajiban
Organisasi didirikan untuk memenuhi dua tujuan, pencapaian
tujuan pribadi

dan tujuan sosial/ umum. Pandangan kedua

menghasilkan konsep social/ corporate responsibility. Organisasi yang
efektif

dapat

dipastikan

memiliki

kemampuan

tinggi

dalam

menyeimbangkan pencapaian dua tujuan. Tanggung jawab organisasi
terhadap masyarakat sesungguhnya sama besar nilainya dengan
tanggung jawab mereka terhadap pemilik organisasi.72
e. Pandangan terhadap efek reputasi
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Salah satu pengaruh penting penerapan pertimbangan etika
dalam pengambilan keputusan adalah untuk meraih efek reputasi
organisasi. Kriteria ini tidak terlalu jauh berbeda dengan kriteria
pemenuhan hak, keadilan, dan tanggung jawab sosial.73
6. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan
Masalah pengambilan keputusan terletak dari pengaturan tentang
bagaimana tujuan yang hendak kita capai itu terwujud, dengan melalui
dukungan informasi, data yang terolah secara akurat. Pengambilan
keputusan menandakan kondisi dimana terdapat tujuan ( visi dan misi)
yang hendak dicapai, tindakan manusia untuk mencapainya, sejumlah
hambatan, kelangkaan, ketidakpastian, dan resiko, serta terdapatnya
sejumlah peristiwa lain hasil tindakan pelaku lainnya, seperti konjungsi
kegiatan ekonomi. Faktor tujuan dan tindakan serta kelangkaan dapat
dimasukkan dalam faktor-faktor internal dari pengambilan keputusan.
Sedangkan faktor lainnya dikategorikan sebagai faktor eksternal yang
berasal dari lingkungan.74
a. Faktor individual (internal)
1) Sumber daya konsumen, seperti waktu, uang, dan perhatian
merupakan sumber daya yang dimiliki konsumen yang digunakan
dalam setiap situasi pengambilan keputusan.
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2) Keterlibatan dan motivasi, keterlibatan merupakan tingkat dari
kepentingan atau ketertarikan personal yang ditimbulkan oleh
stimulus dalam situasi tertentu. Terhadap tingkat keterlibatan yang
hadir, konsumen di motivasi untuk bertindak dengan pertimbangan
untuk meminimalkan resiko dan untuk memaksimalkan keutungan
yang didapat dari penggunaan dan pembelian. Keterlibatan adalah
refleksi dari motivasi yang kuat di dalam bentuk relevansi pribadi
yang sangat dirasakan terhadap suatu produk atau jasa di dalam
konteks tertentu.
3) Pengetahuan, pengetahuan konsumen terdiri dari informasi yang
disimpan di dalam ingatan. Informasi yang dimiliki konsumen
mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola pembelian
mereka.
4) Sikap, sikap didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh, intensitas,
dukungan dan kepercayaan adalah sifat penting dari sikap.
Pencarian informasi dan evaluasi yang luas atas pelbagai
kemungkinan akan menghasilkan pembentukan suatu sikap
terhadap alternatif-alternatif yang dipertimbangkan.
5) Kepribadian, kepribadian diartikan sebagai respon yang konsisten
terhadap stimulus lingkungan. Kepribadian seseorang akan
menentukan bagaimana seseorang mengkonsumsi suatu produk.

6) Gaya hidup, gaya hidup diartikan sebagai pola dimana orang hidup
dan menghabiskan waktu serta uang. Gaya hidup yang dianut
seseorang juga menentukan dalam pemilihan serta keputusan
pembelian sebuah produk.
7) Demografi, karakteristik demografi seperti usia, pendapatan dan
pendidikan juga membedakan bagaimana seseorang terlibat dalam
pengambilan keputusan konsumen.

b. Faktor lingkungan (eksternal)
1) Budaya, budaya dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai,
gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang
membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran
dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Perbedaan budaya juga
menentukan jenis produk yang dipilih untuk dikonsumsi.
2) Kelas sosial, kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat
yang terdiri dari individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan
perilaku yang sama. Status kelas sosial menghasilkan bentukbentuk perilaku konsumen yang berbeda
3) Pengaruh kelompok dan keluarga. Keluarga adalah kelompok yang
terdiri atas dua orang atau lebih yang dihubungkan melalui darah,
perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama. Keputusan pembelian
individu sangat mungkin dipengaruhi oleh anggota lain dalam

keluarganya. Kelompok juga berpengaruh dalam memberikan
referensi mengenai suatu produk, toko dan sebagainya.

7. Teori AIDDA
Dalam pengambilan keputusan pada penelitian ini digunakan teori
AIDDA. Teori AIDDA atau juga sering disebut A-A Procedure (from
attentionto action procedure, merupakan teori yang dikemukakan oleh
Wilbur Schramm. AIDDA adalah akronim dari kata-kata Attention
(perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat), Decision (keputusan), Action
(tindakan/kegiatan). Adapun keterangan dari elemen-elemen tersebut
adalah:75
a. Perhatian (Attention): Keinginan seseorang untuk mencari dan melihat
sesuatu.
b. Ketertarikan (Interest): Perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang
sesuatu hal yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen.
c. Keinginan (Desire): Kemauan yang timbul dari hati tentang sesuatu
yang menarik perhatian.
d. Keputusan (Decision): Kepercayaan untuk melakukan suatu hal.
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(

e. Tindakan (Action): Suatu kegiatan untuk merealisasikan keyakinan
dan ketertarikan terhadap sesuatu.

Model Teori AIDDA

Attention
Interest
Desire
Decision
Action

Gambar 2.2 (Sumber: Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Preaktek)
Konsep AIDDA ini adalah proses psikologis dari diri khalayak.
Berdasarkan konsep AIDDA agar khalayak melakukan action, maka
pertama-tama mereka harus dibangkitkan perhatiannya (attention) sebagai
awal

suksesnya

komunikasi. Apabila perhatian komunikasi telah

dibangkitkan , hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat
(interest), yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari perhatian. Minat
adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya
hasrat (desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapakan
komunikator. Hanya ada hasrat saja pada diri komunikan, bagi
komunikator belum berarti apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan
datangnya keputusan (decision), yakni keputusan untuk melakukan
tindakan (action) sebagaimana yang diharapkan komunikator.

D. Usaha Mikro
1.

Pengertia Usaha Mikro
Keberadaan usaha kecil dalam perekonomian Indonesia memiliki
peran yang positif, diantaranya yaitu menyediakan lapangan kerja,
menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk
mendistribusikan oendapatan nasional.
Usaha Mikro, Menurut Undang –Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),
usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah
dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000.-(Lima Puluh Juta
Rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah).

2.

Karakteristik Usaha Mikro76
a.

Usaha Mikro Ciri–ciri usaha mikro, yaitu:
1)

Jenis barang / komoditi usahanya tidak selalu tetap,
sewaktu–waktu dapat berganti.

2)

Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu–waktu
dapat berpindah tempat.
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3)

Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana
sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan
keuangan usaha.

4)

Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha
yang memadai.

5)

Tingkat pendidikan rata–rata relatif sangat rendah.

6)

Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian
dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.

7)

Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan
legalitas lainnya termasuk NPWP. Namun masih banyak
usaha mikro yang masih sulit memperoleh layanan kredit
perbankan karena berbagai macam kendala, baik dari segi
sisi usaha mikro itu sendiri maupun dari segi sisi perbankan.

E. Penelitian Terdahulu
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Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
penelitian ini guna meningkatkan keputusan nasabah pembiayaan mikro
terhadap produk pembiayaan murabahah pada harga yang ditawarkan oleh
Bank Syariah Mandiri KC Pringsewu dengan menggunakan bauran pemasaran,
dan strategi yang di pakai bank tersebut dalam menetapkan harga
pembiayaan menurut pandangan Ekonomi Islam.

jual

BAB III
PENYAJIAN DATA PENELITIAN
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri
1. Profil Perusahaan
Nama

:

PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)

Alamat

:

Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5
Jakarta 10340 – Indonesia

Telepon

:

(62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)

Faksimili

:

(62-21) 3983 2989

Situs Web

:

www.syariahmandiri.co.id

Swift Code

:

BSMDIDJA

Tanggal

:

25 Oktober 1999

Tanggal

:

1 November 1999

Modal

:

Rp2.500.000.000.000,-

Modal

:

Rp2.489.021.935.000,-

Berdiri

Beroperasi

Dasar

58

Disetor
Kantor

:

Layanan

773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di
Indonesia

Jumlah jaringan ATM

:

BSM

182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri,
ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan
ATM BSM, ATM Prima dan MEPS)

Jumlah

:

16.648 orang (Per September 2016)

:

497.804.386 lembar saham (99,9999998%)

:

1 lembar saham (0,0000002%).

:

Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro

Karyawan

Kepemilika
n Saham :
1. PT Bank Mandiri
(Persero)Tbk.
2.

PT

Mandiri Sekuritas
Otoritas
Bank :

Pengawas

Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng
Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Indonesia
Telp

(62-21)

3858001

Faks

(62-21)

3857917 www.ojk.go.id
2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri
Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri
Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan
integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri
(BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999,
sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi
dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan
moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi
termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam
dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan
masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.Dalam kondisi tersebut, industri
perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional
mengalami krisis luar biasa.Pemerintah akhirnya mengambil tindakan
dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di
Indonesia.
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang
dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang
Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB
berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger
dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger)
empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan
Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero)
pada tanggal 31 Juli 1999.Kebijakan penggabungan tersebut juga
menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai
pemilik mayoritas baru BSB.Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger,
Bank

Mandiri

melakukan

konsolidasi

serta

membentuk

Tim

Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk
mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan
Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun
1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi
syariah (dual banking system).
Tim

Pengembangan

Perbankan

Syariah

memandang

bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional
menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan
Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga
kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang
beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah
Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23
tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah
dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.
1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat
Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/
1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.
Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah
Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420
H atau tanggal 1 November 1999.
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank
yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang
melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan
nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah
Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.BSM hadir untuk
bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
3. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri
Visi
“Bank Syariah Terdepan dan Modern”
Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di
antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen
consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan
dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi


Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri
yang berkesinambungan.



Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.



Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel.



Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.



Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.



Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Karakteristik Responden
1.

Nama Responden Dan Pekerjaan
Tabel 3.1
Distribusi Responden Bedasarkan Nama Dan Pekerjaan
No
1
2
3
4
5

Nama Reponden
Evi Nila Dewi
Novian Purnairawan
Imam Fadli
Purnomo Sasi
Sofyan Umsari

Pekerjaan
Pegawai Swasta
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Pegawai Swasta

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Deka Alfianto
Endang Sri Purwanto
Mas‟ud Susanto
Junaidi
M. Riza Fahlevi
Leni Herawati
Abdul Hamid
Rosidah
Nadirsyah
Supriyono
Eddi Wibowo
Solehuddin
Arif Darmawansa
Rahmat Hidayat
Joko Riyadi
Rosyidah
Rohayatun

Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Wiraswasta
Pegawai Swasta
Pegawai Swasta
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Wiraswasta

Sumber data primer yang di olah Tahun 2017
Berdasarkan keterangan table diatas dapat diketahui bahwa
responden dalam penelitian ini berjumlah 22, dari seluruh jumlah
nasabah pembiayaan yaitu 216.Yang terdiri dari 16 responden yang
bekerja sebagai wiraswasta dan 6 responden bekerja sebagai pegawai
swasta.

2.

Pendapatan Responden
Pendapatan nasabah pembiayaan mikro yang menggunakan akad

murabahah adalah sebagai berikut:
Table 3.2

Distribusi Responden Bedasarkan Pendapatan
No
Nama Reponden
Pendapatan
1
Evi Nila Dewi
Rp. 5.000.000,00
2
Novian Purnairawan
Rp. 4.000.000,00
3
Imam Fadli
Rp. 3.000.000,00
4
Purnomo Sasi
Rp. 5.000.000,00
5
Sofyan Umsari
Rp. 5.000.000,00
6
Deka Alfianto
Rp. 4.000.000,00
7
Endang Sri Purwanti
Rp. 4.000.000,00
8
Mas‟ud Susanto
Rp. 3.000.000,00
9
Junaidi
Rp. 8.000.000,00
10
M. Riza Fahlevi
Rp. 10.000.000,00
11
Leni Herawati
Rp. 3.000.000,00
12
Abdul Hamid
Rp. 10.000.000,00
13
Rosidah
Rp. 17.000.000,00
14
Nadirsyah
Rp. 12.000.000,00
15
Supriyono
Rp. 10.000.000,00
16
Eddi Wibowo
Rp. 12.000.000,00
17
Solehuddin
Rp. 31.000.000,00
18
Arif darmawansa
Rp. 3.000.000,00
19
Rahmat hidayat
Rp. 3.000.000,00
20
Joko riyadi
Rp. 2.500.000,00
21
Rosyidah
Rp. 10.000.000,00
22
Rohayatun
Rp. 2.500.000,00
Sumber data primer yang di olah Tahun 2017
3.

Jenis Pembiayaan
Jenis pembiayaan ini yang dimaksud adalah saat nasabah melakukan

transaksi pembiayaan dengan melihat harga yang ditawarkan pad saat yang
tepat menurut nasabah tersebut, dengan criteria masing-masing yang di
anggap menguntungkan bagi nasabah pembiayaan murabahah ini.
Table 3.3
Distribusi Responden Bedasarkan Kriteria Harga

No

Nama Reponden

kriteria harga
(normal / promo)
1
Evi Nila Dewi
Promo (berkah ramadhan)
2
Novian Purnairawan
Normal
3
Imam Fadli
Promo (berkah ramadhan)
4
Purnomo Sasi
Normal
5
Sofyan Umsari
Normal
6
Deka Alfianto
Promo (akhir tahun)
7
Endang Sri Purwanti
Normal
8
Mas‟ud Susanto
Promo (akhir tahun)
9
Junaidi
Normal
10
M. Riza Fahlevi
Promo (berkah ramadhan)
11
Leni Herawati
Promo (berkah ramadhan)
12
Abdul Hamid
Promo
13
Rosidah
Normal
14
Nadirsyah
Promo
15
Supriyono
Promo (berkah ramadhan)
16
Eddi Wibowo
Promo
17
Solehuddin
Promo
18
Arif Darmawansa
Normal
19
Rahmat Hidayat
Promo (berkah ramadhan)
20
Joko Riyadi
Normal
21
Rosyidah
Normal
22
Rohayatun
Normal
Sumber data primer yang di olah Tahun 2017
Dapat disimpulkan, dalam penelitian ini terlihat dari 22 responden yang
minat memilih melakukan transaksi pembiayaan murabahah dengan harga
normal atau regular adalah 10 responden/ nasabah, dan nasabah yang memilih
melakukan pembiayaan dengan melihat harga promo atau diskon sebanyak 12
nasabah.
C. Hasil Jawaban Wawancara Dari Responden

Penelitian ini membahas tantang penetapan harga jual produk
murabahah terhadap keputusan nasabah pembiayaan mikro.Dari hasil
wawancara yang penulis analisis, diketahui data dari responden pembiayaan.
1. Hasil Pertanyaan Mengenai Penetapan Harga
a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap penetapan harga jual
produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kc
Pringsewu ?
Jawaban:
Tabel 3.4
Pandangan nasabah terhadap harga produk

harga
standar
45%

harga
murah
55%

Sumber data primer yang di olah Tahun 2017
Jumlah sampel 22 responden/nasabah, dari pertanyaan di atas ada
12 responden atau 55% yang menjawab murah, dikarenakan saat
melakukan pembiayaan tersebut mereka memilih harga yang
ditawarkan saat ada promo atau diskon.
Dan ada 10 responden (45%) dalam melakukan transaksi
pembiayaan murabhahah dengan harga yang ditawarkan oleh pihak
bank saat harga regular atau marginnya sedang normal, dari penjelasan

di atas hal ini menggambarkan bahwa peilaku nasabah pembiayaan
lebih banyak tidak dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan oleh pihak
bank, atas kebutuhan mereka masing-masing mereka tidak banyak
mempedulikan harga dan margin yang di tawarkan (dengan harga
normal).
b. Apakah harga produk pembiayaan murabahah tersebut sangat
berpengaruh terhadap keputusan nasabah pembiayaan mikro ?
Jawaban:
Tabel 3.5
Peran harga pembiayaan murabahah terhadap keputusan nasabah nasabah
TIDAK
45%

YA
55%

Sumber data primer yang di olah Tahun 2017
Dari hasil kuesioner yang di berikan kepada salah satu pegawai
mikro di bank tersebut menjelaskan, dari 22 sampel

terdapat 12

responden atau 55% menyatakan (ya) harga mempengaruhi minat
ketika harga pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank pada
produk murabahah tersebut dengan harga promo atau diskon, maka
mereka lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan. Akan tetapi ada
10 reponden atau 45% nasabah menyatakan (tidak) tidak, dalam

maksud lain nasabah memilih melakukan pembiayaan dengan harga
normal atau regular, walau tidak ada promo, 10 nasabah tersebut
melakukan transaksi pembiayaan tersebut, ada beberapa faktor yang
menjelasan

mengapa

mereka

melakukan

pembiayaan

pada

pembiayaan murabahah tersebut, seperti karna ingin melakukan
pembiayaan yang berbasis syariah, kebutuhan, lokasi, dan mendapat
informasi yang diberika oleh rekan.
c. Bagaimana strategi harga pembiayaan murabhahah yang terapkan
bank untuk menarik minat dalam pengambilan keputusan nasabah
terhadap pembiayaan mikro ?
Jawaban :
Pihak bank dalam melakukan strategi meningkatkan minat
nasabah dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembiayaan
mikro dengan cara, bank menawarkan harga yang membuat mereka
tertarik seperti diadakannya tawaran harga promo (promo akhir tahun,
awal tahun, dan promo ramadhan berkah) yang membuat nasabah
tertarik dalam memlih produk pembiayaan murabahah tersebut, karna
memiliki margin yang cukup rendah. Kemudian pada saat terjadinya
akad nasabah dan bank memberikan opsi, pihak nasabah ingin
membeli barang yang diinginkan itu beli sendiri atau lewat perantara
bank,dalam hal ini bank yang memesan atau membeli produk yang di
butuhkan nasabah.

Ini yang membuat nasabah lebih mudah dalam transaksi
pembiayaan murabahah ini. Lalu saat nasabah melakukan pelunasan
sebelum jatuh tempo maka margin sisanya tidak perlu dibayarkan,akan
tetapi yang wajib di bayar adalah kewajiban pokoknya, hal ini sangat
menguntungkan bagi nasabah pembiayaan. Dan apabila nasabah
melunasi melebihi jatuh tempo pihak bank tidak memberikan biaya
tambahan kepada nasabah. Hal tersebut sangat membuat tertarik
nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan pada produk
murabahah.
2. Hasil Pertanyaan Mengenai Pembiayaan Murabahah
a. Bagaimana system yang ditetapkan bank syariah dalam transaksi
pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pringsewu ?
Jawaban:
Skema Murabahah dengan Pesanan
1) Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk
melakukan negosiasi dan persyaratan.
2) Setelah dilakukan negosiasi kemudian melakukan perjanjian
berupa akad jual beli antara kedua belah pihak.
3) Dari pihak bank mulai melakukan aktifitas pembelian barang
pada penjual untuk nasabah atas nama bank.
4) Atas nama bank penjual mengirim barang kepada nasabah.

5) Nasabah menerima barang dan dokumen perjanjian dari
penjual atas nama bank.
6) Setelah nasabah menerima barang dan dokumen dari penjual,
maka kewajiban nasabah membayar barang tersebut kepada
bank sesuai dengan perjanjian awal.
Murabahah tanpa pesanan
Bentuk akad murabahah ini yaitu ketika penjual memasarkan
barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan
ditambah keuntungan yang diinginkan.Dalam akad ini bank
bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
1) Adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk
melakukan negosiasi dan persyaratan.
2) Setelah melakukan negosiasi kemudian penjual melaukan
penyerahan barang kepada pembeli.
3) Setelah pembeli menerima barang dari penjual, maka
kewajiban pembeli membayar barang tersebut pada penjual
sesuai dengan perjanjian awal.
b.

Termasuk dalam kriteria pembiayaan apakah yang di ambil oleh
nasabah pembiayaan murbahah pada produk pembiayaan mikro
tersebut ?

Jawaban :

Tabel 3.7
Kriteria Pembiayaan

Sales
Pembiaya
an
Produktif
64%

Pembiaya
an
konsumti
f…

Sumber data primer yang di olah Tahun 2017
Jumlah sampel 22 responden/nasabah, dari pertanyaan di atas
ada 14 nasabah atau 64% responden melakukan pembiayaan atas
dasar pembiayaan produktif atau guna modal usaha. Dan ada 8
nasabah atau 36% responden melakukan pembiayaan murabahah
yang tergolong pembiayaan konsumtif, digunakan untuk
membeli barang yang mereka butuhkan, seperti (1) Evi Nila
Dewi, digunakan untuk membeli sepeda motor, (2) Imam Fadli,
digunakan untuk modal nikah (3) Deka Alfianto, digunakan
untuk membeli sepeda

motor. (4) Sofyan Umsari, yang

dipergunakan untuk membeli tanah, (5) Eddi Wibowo,
digunakan untuk membeli mobil. (6) Rahmat Hidayat, digunakan
untuk membeli motor (7) Joko Riyadi, digunakan untuk membeli
motor, (8) Arif Darmawansa, digunakan untuk membeli
peralatan sekolah anaknya.

3. Hasil Pertanyaan Tentang Keputusan Nasabah
Pertanyaan dalam teori ini tentang AIDDA (Attention (perhatian), Interest
(minat),

Desire

(hasrat),

Decision

(keputusan),

Action

(tindakan/kegiatan)) dalam pengambilan keputusan nasabah nasabah
untuk melakukan transaksi pembiayaan pada produk murabahah.
a.

Attention (perhatian)
Apa yang membuat bapak atau ibu ingin tahu pembiayaan
murabahah di BSM KC Pringsewu ?
Jawab
Tabel 3.7
keinginan
sendiri
20%

berprinsip
syariah
35%

informasi
dari teman
20%

penasaran
25%

Data primer di olah tahun 2017
Jumlah sampel 22 responden/nasabah, dari pertanyaan di atas ada
20% nasabah ingin tahu tentang pembiayaan murabahah tersebut
dikarenakan keinginan sendiri, 35% nasabah atau responden
ingin tahu lebih dalam tentang pembiayaan murabahah di BSM

KC Pringsewu karena pembiayaannya berprinsip syariah, 25%
responden

karna

penasaran

dan

20%

responden

karna

mendapatkan informasi dari teman.
b.

Interest (minat)
Apa yang membuat bapak atau ibu berminat melakukan transaksi
pembiayaan murabahah di BSM KC Pringsewu ?
Jawaban
Tabel 3.8
ingin
mencoba
30%

ingin
bertransak
si syariah
70%

Data primer diolah Tahun 2017
Jumlah sampel 22 responden/nasabah, dari pertanyaan di atas ada
70% nasabah berminat melakukan transaksi pembiayaan pada
produk murabahah dikarenakan ingin bertranskasi sesuai dengan
prinsip syariah, dan ada 30% nasabah berminat melakukan
transaksi pembiayaan pada produk murabahah dikarenakan ingin
mencoba bertransaksi pembiayaan di bank syariah.
c.

Desire (hasrat)

Apa yang membuat bapak atau ibu memiliki keinginan untuk
mencoba melakukan transaksi pembiayaan murabahah di BSM
KC Pringsewu ?
Jawaban
Tabel 3.9
harga

keinginan

35%
65%

Data primer diolah Tahun 2017
Jumlah sampel 22 responden/nasabah, dari pertanyaan di atas ada
65% nasabah memiliki keinginan untuk mencoba melakukan
transaksi pembiayaan murabahah dikarenakan faktor harga yang
ditawarkan oleh pihak marketing BSM KC Pringsewu, dimana
ada harga yangditawarkan pada saat promo atau diskon, seperti
promo akhir dan awal tahun, lebaran dan lainnya. Kemudian ada
35% nasabah memiliki keinginan untuk mencoba melakukan
transaksi pembiayaan murabahah dikarenakan keinginan ingin
melakukan transaksi permbiayaan berprinsip syariah.
d.

Decision (keputusan)

Apakah bapak atau ibu sudah tertarik melakukan transaksi
pembiayaan murabahah di BSM KC Pringsewu ?
Jawaban
Jumlah sampel 22 responden/nasabah, dari pertanyaan di atas ada
100% nasabah/ responden menyataan ketertarikan dalam
melakukan pembiayaan murabahah di BSM KC Pringsewu
dengan

berbagai

alasan

yang

didapat

dari

wawancara

sebelumnya.
e.

Action (tindakan/kegiatan)
Apa yang bapak ibu lakukan setelah mendapatkan dana yang telah
dicairkan oleh pihak bank pada pembiayaan produk murabahah
tersebut ?
Jawaban
Tabel 3.10
kegiatan usaha

membeli kendaraan

membeli rumah

11%

22%
67%

Data primer diolah tahun 2017
Jumlah sampel 22 responden/nasabah, dari pertanyaan di atas ada
67% nasabah atau responden setelah mendapatkan dana yang
telah dicairkan oleh pihak bank syariah digunakan untuk modal
usaha, 22% nasabah digunakan untuk membeli kendaraan, 11%
nasabah dana yang telah dicairkan oleh bank digunakan untuk
membuat rumah atau membeli rumah.
4. Hasil Pertanyaan Tentang Usaha Mikro
a.

Berapa

jumlah

nominal

nasabah

pembiayaan

melakukan

peminjaman terkait usaha mikronya dalam satu tahun terakhir ?
Jawaban :
Tabel 3.11
Jumlah nominal plafon nasabah
No
Uraian
Jumlah
1
pembiayaan dengan nominal > Rp. 10
100.000.000,00
2
pembiayaan dengan nominal < Rp. 12
100.000.000,00
Jumlah
22
Sumber data primer yang di olah Tahun 2017

Presentasi
45%
55%
100%

Dari 22 responden yang ada, yang melakukan pembiayaan
dengan nominal > Rp. 100.000.000,00 ada 10 responden,(46%) dan
ada 12 nasabah atau (64%) responden yang melakukan pembiayaan
dengan < Rp. 100.000.000,00.Jadi dalam satu periode (setahun) ini
minat nasabah pembiayaan mikro dalam melakukan transaksinya

paling banyak dengan < Rp. 100.000.000,00 dengan tujuan
pembiayaan yang bervarian, seperti untuk modal usaha bahkan untuk
kegiatan jual beli lainnya.

D. Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Terhadap keputusan
Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pringsewu
Dilihat dari beberapa wawancara mengenai harga yang ditawarkan pihak
bank pada produk pembiayaan murabahah terhadap minat nasabah adalah
sebagai berikut :
nasabah memiliki minat dalam mengambil keputusan yang beragam
dalam melakukan transaksi pembiayaan tersebut dengan terdapat Jumlah
sampel 22 responden/nasabah, ada 65% nasabah memiliki keinginan untuk
mencoba melakukan transaksi pembiayaan murabahah dikarenakan faktor
harga yang ditawarkan oleh pihak marketing BSM KC Pringsewu, dimana ada
harga yangditawarkan pada saat promo atau diskon, seperti promo akhir dan
awal tahun, lebaran dan lainnya. Kemudian ada 35% nasabah memiliki
keinginan untuk mencoba melakukan transaksi pembiayaan murabahah
dikarenakan keinginan ingin melakukan transaksi permbiayaan berprinsip
syariah. Dan strategi yang diberikan bank dengan harga dan produk yang
ditawarkan mampu membuat nasabah berminat melakukan transaksi tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak bank tentang
produk pembiayaan murabahah tersebut memilik perngaruh banyak terhadap
keputusan nasabah terhadap harga yang ditawarkan oleh pihak bank walaupun
adanya harga yang ditawarkan promo.

E. Strategi Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Pada Pembiayaan
Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu Dalam
Perspektif Ekonomi Islam
Penelitian ini bertempat pada bank syariah mandiri kantor cabang
pringsewu, maka peneliti tertarik dengan pembiayaan produk murabahah pada
pembiayaan mikro perihal strategi pricing produk murabahahnya seperti apa
sehingga bank bisa menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan
perihal harga yang diberikan pihak bank dalam perspektif ekonomi islam.
1) Dalam pembiayaan murabahah yang di tawarkan pihak BSM ke nasabah
memiliki tujuan untuk (Pembiayaan Usaha Mikro) modal kerja atau
investasi dan (Pembiayaan Serbaguna Mikro) multiguna atau multijasa
2) Dalam pembiayaan murabahah pada pembiayaan mikro ini memiliki limit
pembiayaan >Rp. 10.000.000 s.d Rp. 200.000.000
3) Memiliki jangka waktu :
a) PUM (Modal kerja maksimal 48 bulan dan Investasi maksimal 60
bulan)
b) PSM (Wiraswasta maksimal 60bulan, pegawai tetap maksimal 96
bulan, kontrak maksimal 12 bulan atau maksimal selama masa kontrak
perjanjian kerja)
4) Biaya administrasi, dengan limit >Rp. 10.000.000 s.d Rp. 200.000.000
minimal 1% dari plafon pembiayaan

5) Margin yang ditetapkan oleh pihak bank atas pembiayaan murabahah
tersebut adalah sebagai berikut :
a) Limit > 10.000.000 s.d 50.000.000 sebesar >22->24
b) Limit > 50.000.000 s.d 100.000.000 sebesar >20->22
c) Limit > 100.000.000 s.d 200.000.000sebesar > 18
Itu berarti semakin besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka
semakin kecil margin yang diperoleh bank, begitupun sebaliknya.
6) Asuransi dan jaminan yang diterapkan bank saat adanya pembiayaan
b) Asuransi jiwa dipersyaratkan dengan nilai pertanggunganminimal
sebesar limit pembiayaan dengan masa berlaku sesuai dengan jangka
waktu pembiayaan.
c) Asuransi kerugian ditutup sebesar:
1. Nilai objek agunan yang insurable atau
2. Minilai senilai limit pembiayaan apabila nilai objek agunan lebih
besar dari limit pembiayaan dan meng-cover jangka waktu
pembiayaan.
3. Kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan minimal TLO
d) Asuransi wanprestasi diwajibkan untuk nasabah golbertap dengan
status kontrak atau nasabah golbertap yang menggunakn jaminan
SK/ijazah asli.

e) Pembiayaan yang wajib dicover penjaminan sebagai berikut :
Tabel 3.12
Limit dana dan agunan
Limit
s.d 50.000.000

Agunan
Tanah dan bangunan, kos/los/lapak/ dan
kendaraan bermotor
s.d Kendaraan bermotor

>50.000.000
100.000.000
Sumber primer dari marketing pembiayaan mikro BSM KC Pringsewu
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f) Asuransi dan penjaminan dilengkapi dengan syarat banker‟s clause
atas nama bank.
g) Biaya premi asuransi dan imbal jasa penjaminan menjadi beban dan
harus dibayarkanoleh nasabah.
7)

Pelunasan sebelum jatuh tempo
a) Pelunasan sebagian mengacu ketentuan pelunasan sebagian pada
pembiayaan mikro (harga pembiayaan)
b) Pelunasan seluruh pembiayaan sebelum jatuh tempo diperkenankan
dengan ketentuan :
1.

Dilakukan saat jatuh tempo pembayaran angsuran

2.

Apabila

sumber

dana

pelunasan

milik

nasabah,

maka

perhitungan pelunasan sebelum jatuh tempo mengacu ketentuan

pelunasan sebelum jatuh tempo maka margin yang belum di
bayar dianggap lunas.
3.

Apabila pelunasan melalui take over oleh bank lain maka nilai
yang harus dilunasi adalah sebesar sisa harga jual (sisa
outstanding pokok ditambah sisa margin sampai jatuh tempo) /
tidak ada muqasah.

4.

Apabila pelunasan untuk melunasi fasilitas pertama dalam
rangka top up, maka nilai yang harus dilunasi oleh nasabah
adalah outstanding pokok pembiayaan ditambah marin berjalan.
Sisa margin sampai dengan pembiayaan berakhir adalah
muqasah bank kepada nasabah.

8)

Pencairan dan tanggal jatuh tempo angsuran pembiayaan
a) Pola pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan
pada rekening tabungan atau giro milik nasabah di bank.
b) Tanggal pencairan dan tanggal jatuh tempo angsuran nasabah
sebagai berikut:

Tabel 3.13
Batas jatuh tempo
Tanggal pencairan
Tanggal jatuh tempo
1 s.d 5
5
6 s.d 10
10
11 s.d 15
15
16 s.d 20
20
21 s.d 31
25
Sumber primer dari marketing pembiayaan mikro BSM KC Pringsewu
Tahum 2017

Dalam pandangan ekonomi islam, strategi penerapan harga yang
di lakukan oleh pihak bank ke nasabah telah sesuai dengan syariah, di
lihat dari beberapa aspek, yaitu :
1.

Dalam penerapan harga pembiayaan murabahah ini pihak
mudharib atau bank memberikan harga penawaran terdahulu
kepada calon nasabah, jadi nasabah bisa ada waktu untuk
memikirkan rugi dan untuk bagi nasabah

2.

Dalam strategi penerapan harga, pihak bank menjelaskan harga
pokok dan keuntungan yang di dapatkan oleh pihak bank dalam
transaksi pembiayaan tersebut.

3.

Tidak ada yang terzolimi, karena kedua belah pihak saling tau dan
memahami transaksi yang di lakukan tersebut, dari harga pokok
dan marginyang di dapat oleh pihak mudharib.

4.

Saling ridho antara kedua belah pihak

5.

semua perjanjian antara kedua belah pihak di sebutkan saat
terjadinya akad

6.

dalam

penerapan

harga

ini

pihak

bank

juga

telah

menganalisaapakah uang yang di salurkan untuk kegiatan yang
jelas atau tidak.

7.

Dalam penerapan harga ini, apabila terjadi pelunasan sebelum
jatuh tempo maka nasabah hanya wajib membayar harga pokok
saja, tidak perlu lagi membayar margin lagi.

8.

Dalam penerapan harga ini, apabila telat dalam pembayaran maka
pihak bank tidak memberikan bunga. Apabila sudah dalam tiga
kali dalam teguran maka akan di kenakan denda, tapi bukan
bunga.

9.

Apabila saat jatuh tempo adalah pada waktu tanggal merah atau
libur nasional maka di anjurkan kepada nasabah untuk membayar
sebelum jatuh tempo.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Terhadap Keputusan
Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor
Cabang Pringsewu
Melihat tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah, maka
bank syariah harus menyikapinya dengan baik. Bank syariah dapat melakukan
pengembangan pengenalan produk-produk yang ditawarkan sehingga
memiliki daya tarik dan nilai jual yang dapat memberikan pengaruh pada
nasabah maupun calon nasabah untuk mengetahui lebih jauh tentang produkproduk perbankan syariah.
Dilihat dari beberapa wawancara mengenai harga yang ditawarkan
pihak bank pada produk pembiayaan murabahah terhadap keputusan nasabah
adalah sebagai berikut :
nasabah memiliki keputusan yang beragam dalam melakukan transaksi
pembiayaan tersebut dengan

65% nasabah memiliki keinginan untuk

mencoba melakukan transaksi pembiayaan murabahah dikarenakan faktor
harga yang ditawarkan oleh pihak marketing BSM KC Pringsewu, dimana ada
harga yang ditawarkan pada saat promo atau diskon, seperti promo akhir dan
awal tahun, lebaran dan lainnya. Kemudian ada 35% nasabah memiliki
keinginan untuk mencoba melakukan transaksi pembiayaan murabahah
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dikarenakan keinginan ingin melakukan transaksi permbiayaan berprinsip
syariah.
Hal ini strategi yang diberikan bank dengan harga dan produk yang
ditawarkan mampu membuat nasabah untuk mengambil keputusan melakukan
transaksi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan oleh
pihak bank tentang produk pembiayaan murabahah tersebut memiliki
pengaruh banyak terhadap jumlah dan minat nasabah terhadap harga yang
ditawarkan oleh pihak BSM KC Pringsewu. Hal tersebut sangat membuat
tertarik nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan pada produk
murabahah. yang diterapkan dan penelitian ini adalah sesuai dengan teori.
Dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016, realisasi pencairan
dana pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri KC Pringsewu
mencapai Rp. 9.119.501.654,72 (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Belas
Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Koma Tujuh
Puluh Dua Rupiah)
Tabel 4.1
Pencairan pembiayaan 1 Januari- 31 Desemeber 2016
Bulan
Jumlah Nasabah
Total pencairan
Januari
4 nasabah
325.000.000,00
Febuari
9 nasabah
601.000.000,00
Maret
13 nasabah
749.000.000,00
April
6 nasabah
240.000.000,00
Mei
11 nasabah
720.000.000,00
Juni
9 nasabah
466.000.000,00
Juli
12 nasabah
867.000.000,00
Agustus
13 nasabah
966.500.000,00
September
11 nasabah
950.000.000,00

Oktober
11 nasabah
November
8 nasabah
Desember
14 nasabah
Jumlah
121 nasabah
Sumber Data Di Olah Tahun 2017

1.310.750.000,00
795.000.000,00
1.130.904.000,72
9.119.501.654,72

Hal ini menggambarkan bahwasanya jumlah minat nasabah pembiayaan
pada pembiayaan murabahah di BSM KC Pringsewu berkembang cukup baik
di lihat dari jumlah nasabah setiap bulannya dan jumlah nominal disetiap
bulannya dalam satu periode.

B. Analisis Strategi Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Pada
Pembiayaan Mikro Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pringsewu
Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan keTuhanan. Sistem
ini bertitik tolak dari Allah, yang bertujuan kepada Allah, dan menggunakan
sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah. Tujuan akhir ekonomi islam
adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (maqasid syari‟ah),
yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata
kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah).
Sedangkan pada dasarnya prinsip Ekonomi Islam mengandung hal
kebebasan individu, hak terhadap harta syariah mengakui hak individu untuk
memiliki harta, kesejahteraan individu dan masyarakat, laranganmenumpuk
kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan dan adanya jaminan
sosial, serta kesejateraan individu dan masyarakat.

Dari berbagai pandangan ekonomi islam dapat disimpulkan bahwa inti
ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini
termasuk ekonomi hanyalah dalam rangka untuk ditunjukan mengikuti satu
kaidah hukum, yaitu hukum Allah . Dalam pelaksanaanya, nilai tauhid ini
diterjemaahkan dalam banyak nilai dan terdapat beberapa nilai dasar yang
menjadi pembeda ekonomi islam dengan lainnya, yaitu :
1.

Adl
Keadilan (Adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam
menegakan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama
dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat
dengan keadilan dan ketakwaan.
BSM KC Pringsewu menerapkan nilai syariah ini, yaitu dengan tujuan
agar terlaksananya transaski yang adil untik semua pihak dan tidak
merugikan pihak manapun dalam penerapan margin pada harga
pembiayaan murabahahnya, atas dasar suka sama suka, kedua

belah

pihak saling mengetahui harga jual dan harga margin yang di sepakati
antara calon nasabah dan pihak bank, karena adanya pilihan yang
ditawarkan oleh pihak bank kepada naabah, dan karena adanya desakan
kentuhan nasabah kemudian bank langsung memberikan tawaran.
Terdapat dalam Surah Al Imran (18)

ٌٍُِشهِدَ اىيَّهُ َأ َّهُ ال إِىَهَ إِال هُىَ وَاىََْالئِنَتُ وَأُوىُى اىْعِيٌِْ قَائًَِا بِاىْ ِقسْطِ ال إِىَهَ إِال هُىَ اىْعَزٌِزُ ا ْىحَن
َ

Allah menyatakan “bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan
orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”.

2.

Khilafah
Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk
mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk
mewujudkan maslahah yang maksimum dan mencegah kerusakan
dimuka bumi. Untuk mewujudkan nilai khilafah ini, manusia telah diberi
oleh Allah berupa hak penguasa pemilikan, hak pengelolaan sumber daya
dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanah.
Dalam hal ini BSM KC Pringsewu sudah mampu

menjalankan

kewajiban sebagai khilafah dalam nilai syariah ini, hal ini ditunjukan
dengan sifat amanah atau bertanggungjawab BSM KC Pringsewu dalam
melakukan strategi harga dalam pembiayaan mikro pada produk
murabahah ini sesuai dengan prinsip syariah.Yang terdapat dalam surah
An Nahl (93)

...ُشَاءَ اىيَهُ َىجَعَيَنٌُْ أٍَُتً وَاحِدَةً وَىَنِِْ ٌُضِوُ ٍَِْ ٌَشَاءُ َوٌَهْدِي ٍَِْ ٌَشَاء

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu
umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan
memberi

petunjuk

kepada

siapa

yang

dikehendaki-Nya.

Dan

sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

3.

Takaful
Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman
seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri
sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan
hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep
penjaminan

oleh

masyarakat

atau

takaful.

Jaminan

masyarakat

inimerupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggota yang
terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat
ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat non material
(ma’nawy) yang terdapat dalam surah Al Maidah (2) “Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

BSM KC Pringsewu dalam menerapkan harga pembiayaan murabahah
itu berdasarkan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan oleh pihak

bank di setujui oleh calon nasabah pembiayaan atau dalam hal lain saling
sepakat antara kedua belah pihak.
Dalam Ekonomi Islam strategi penerapan harga adalah hal yang paling
penting dan sangat disorot oleh calon nasabah pembiayaan. Dalam
pembiayaan murabahah ini pihak bank harus jelas memberikan dananya
kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan itu dananya
disalurkan kemana atau harus jelas penyaluran dananya. Dan strategi
yang diterapkan oleh pihak bank dalam menerapkan harga pembiayaan
murabahah kepada calon nasabah yan ingin melakukan transaksi tersebut
dengan memberikan harga penawaran kepada calon nasabah pembiayaan
dengan harga pokok dan harga keuntungan (margin) yang di sepakati oleh
kedua belah pihak, tanpa ada unsur riba bahkan yang mengandung
mudarat (tidak men-zolimi) di salah satu pihak, dalam arti sama-sama
ridho (suka sama suka) dalam melakukan transaksi.
Secara keseuluruhan strategi harga yang diterapkan oleh pembiayaan
mikro di BSM KC Pringsewu pada produk murabahah sudah sesuai
secara syariah, mulai dari segmentasi pasarnya yang tepat dan tidak
melanggar hal-hal yang berprinsip syariah pendistribusian dalam
penerapan harga yang sesuai, dan proses yang jelas dengan akad yang
sesuai dengan syariah, serta pelayanan yang sesuai dengan anjuran
syariah.

Hal-hal ini yang mengakibatkan dampak positif bagi BSM KC
Pringsewu dengan

timbal balik banyaknya minat nasabah untuk

menggunakan produk pembiayaan mikro terkhususnya pada produk
pembiayaan murabahah, menceritakan hal-hal positif yang ada di BSM
KC Pringsewu serta memberikan recomendasi untuk calon nasabah
pembiayaan

mikro

yang

sedang

mencari

pembiayaan

yang

menguntungkan mereka dari berbagai aspek, karena pada dasarnya
sesuatu yang dimulai dengan hal baik akan berimbas baik pula. penetapan
harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika
berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan
menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan
untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan.
Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu
metode bank syariah dalam menentukan harga jual produk murabahah.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan Hasil penelitian, nasabah mengambil keputusan untuk
memilih produk pembiayaan murabahah pada Bank Syari‟ah Mandiri
Kantor Cabang Pringsewu, terdapat 65% nasabah memiliki keinginan
untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah dikarenakan harga
yang ditawarkan pada saat promo atau diskon, seperti promo akhir dan
awal tahun, lebaran dan lainnya. Kemudian ada 35% nasabah memiliki
keinginan untuk mencoba melakukan transaksi pembiayaan murabahah
dikarenakan keinginan ingin melakukan transaksi permbiayaan berprinsip
syariah.
2. Secara perspektif Ekonomi Islam, strategi penerapan harga produk
murabahah pada pembiayaan mikro yang diterapkan oleh pihak Bank
Syariah Mandiri KC Pringsewu sudah sesuai dengan prinsip syariah
dengan menerapkan nilai-nilai syariah seperti Adl (keadilan), Khilafah
(bertanggungjawab), dan takaful (tolong-menolong). Proses pembiayaan
yang diterapkan BSM KC Pringsewu dalam menetapkan harga jual
pembiayaan murabahah dimana harga pokok dan margin (keuntungan) di
sepakati oleh kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan bahkan yang
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mengandung mudarat (tidak men-zolimi) di salah satu pihak, dalam arti
sama-sama ridho (suka sama suka) dalam melakukan transaksi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :
1. Bank secara continue pada program promo yang di keluarkan oleh pihak
BSM KC Pringsewu perlu ditingkatkan lagi, seperti diadakannya promo
dua bulan sekali atau lebih sering di adakan promo guna meningkatkan
minat dan jumlah nasabah pembiayaan.
2. Pada saat akad pembiayaan berlangsung, pihak nasabah perlu didekatkan
lagi dengan proses yang ada pada akad, agar lebih mengerti tentang
prinsip jual beli yang terdapat pada produk pembiayaan murabahah dan
bagaimana prosedurnya dalam melakukan transaksi pembiayaan.
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Instrumen Penelitian
Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrumen
penelitian berupa pedoman wawancara, karna dalam proses pengumpulan data
menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan
untuk mendapatkan pemahaman tentang Pricing Produk Murabahah Terhadap
Minat Nasabah Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pringsewu).Narasumber atau informan adalah pemberi
informasi yang berhubungan dengan permsalahan penelitian dalam penelitian
kualitatif. Peneliti menentukan 10% dari jumlah nasabah pembiayaan mikro
yaitu 216 nasabah, sebesar 20 responden.
Instrumen penelitian :
Pedoman Wawancara
Nasabah Pembiayaan (Responden)
1. Identitas nasabah (responden)
a. Nama
b. Pendapatan
c. Jenis Pembiayaan

Pedomanwawancara
Indikator

wawancara

A. Harga
1. Pengertian, sebagai sejumlah uang yang
dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah
nilai yangkonsumen tukarkan dalam rangka
mendapatkan manfaat dari memiliki atau
menggunakanbarang atau jasa.
2. Tujuan penetapan harga
a.

b.

1. Bagaimana

pandangan

Untukbertahan hidup, Artinya, dalam

bapak/ibu terhadap penetapan

kondisi tertentu, terutama dalam kondisi

harga

pesaingan yang tinggi.

pembiayaan murabahah di

Untuk memaksimalkan harga, dengan

Bank Syariah Mandiri Kc

mengharapkan

Pringsewu ?

penjualan

yang

jual

produk

meningkatkan laba dapat ditingkatkan.
c.

Untuk

memperbesar

market

share,

2. Apakah

harga

produk

Penentuan harga ini dengan harga yang

pembiayaan

murah,

jumlah

tersebut sangat berpengaruh

nasabah meningkat dan diharapkan pula

terhadap keputusan nasabah

nasabah pesaing beralih ke produk yang

pembiayaan mikro ?

sehingga

diharapkan

murabahah

ditawarkan.
d.

Mutu produk, untuk memberikan kesan
bahwa produk atau jasa yang ditawarkan
memiliki

kualitas

biasanya

harga

mungkin

dan

yang

tinggi

ditentukan
bunga

dan

setinggi
simpanan

ditawarkan dengansuku bunga rendah.
e.

Karena pesaing, dengan melihat harga
pesaing. Tujuannya adalah agar harga
yang ditawarkan jangan melibihi harga
pesaing, artinya bunga simpanan diatas
pesaing dan bunga pinjaman dibawah
pesaing.

3. Faktor-faktor penetapan harga
a.

Permintaaan,
konsumen

apabila
terhadap

permintaan
produk

tinggi

biasanya merupakan indikator bahwa
daya beli konsumen tinggi.
b.

Biaya merupakan penetapan harga secara
minimal sebatas tingkat biaya produksi

yang

dikeluarkan

oleh

perusahaan

termasuk memperhatikan juga kondisi
perekonomiannya.
c.

Persaingan,

faktor

ini

dapat

menyebabkan tingkat harga berada di
antara 2 ekstren yaitu pada tingkat
ekstren terendah (ekstren minimal) dan
pada tingkat harga tertinggi (ekstren
maximal).
d.

Kebijakan

pemerintah,

mengambil

pemerintah

kebijakan

dalam

mengendalikan harga dari perusahaan
dengan alasan utama dalam bauran
pemasaran yang menghasilkan penjualan.
B. Pembiayaan Murabahah
1. Pengertian
penyaluran

pembiayaan,
dana

membutuhkan

atau

kepada

suatu

aktifitas

pihak

pemberian

yang
fasilitas

3. Bagaimana
ditetapkan

system
bank

yang
syariah

dalam transaksi pembiayaan

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan

murabahah

pada

pihak-pihak yang merupakan defisit unit

Syariah

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

Cabang Pringsewu ?

Mandiri

Bank
Kantor

antara bank syariah dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu.
2. Pembagian pembiayaan,
a.

Menurut sifat penggunakan,
3) Pembiayaan

4. Termasuk

produktif,

yaitu

kriteria

pembiayaan apakah yang di

pembiayaan yang ditujukan untuk

ambil

memenuhi kebutuhan produksi dalam

pembiayaan murbahah pada

arti luas, yaitu untuk peningkatan

produk pembiayaan mikro

usaha,

tersebut ?

baik

usaha

produksi,

perdagangan, maupun investasi.
4) Pembiayaan

konsumtif,

yaitu

pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang
akan

habis

digunakan

untuk

memenuhi kebutuhan.
b.

dalam

Menurut keperluannya
3) Pembiayaan
pembiayaan
kebutuhan:

modal
untuk

kerja,

yaitu

memenuhi

oleh

nasabah

4) Pembiayaan

investasi, yaituuntuk

memenuhi kebutuhan barang-barang
modal (capital goods) serta fasilitas
yang erat kaitannya dengan itu.
3. Jenis-jenis pembiayaan,
a. Prinsip Bagi-Hasil (Profil Sharing)Prinsip
bagi hasil yang ada dalam perbankan
syariah dan juga BMT dapat dilakukan
dalam

empat

musyarakah,

akad

utama,

mudharabah,

yaitu

:

muzaraqah,

musaqoh
b. Jualbeli, yaitu : murabhahah, salam,
istishna
c. Jasa, yaitu : wakalah, kafalah, rahn,
4. Pengertian murabahah, akad jual beli barang
dengan harga jual sebesar biaya perolehan
ditambah keuntungan yang disepakati dan
penjual

harus

mengungkapkan

biaya

perolehan barang tersebut kepada pembeli.
a.

Rukun

b.

Syarat

C. KEPUTUSAN NASABAH
Pengambilan

keputusan

merupakan

proses

5. Attention (perhatian)

interaksi antara sikap efektif, kognitif, dan sikap

Apa yang membuat bapak

behavioral dengan faktor lingkungan dengan

atau

mana manusia melakukan pertukaran dalam

pembiayaan murabahah di

semua aspek kehidupan.

BSM KC Pringsewu ?

Dalam pengambilan keputusan pada penelitian

ibu

ingin

tahu

6. Interest (minat)

ini digunakan teori AIDDA. Teori AIDDA atau

Apa yang membuat bapak

juga sering disebut A-A Procedure (from

atau ibu berminat melakukan

attentionto action procedure, merupakan teori

transaksi

yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm.

murabahah

AIDDA adalah akronim dari kata-kata Attention

Pringsewu ?

(perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat),

7. Desire (hasrat)

Decision

di

BSM

KC

Action

Apa yang membuat bapak

(tindakan/kegiatan). Adapun keterangan dari

atau ibu memiliki keinginan

elemen-elemen tersebut adalah:

untuk mencoba melakukan

f.

Perhatian (Attention): Keinginan seseorang

transaksi

untuk mencari dan melihat sesuatu.

murabahah

Ketertarikan (Interest): Perasaan ingin

Pringsewu ?

g.

(keputusan),

pembiayaan

mengetahui lebih dalam tentang sesuatu

pembiayaan
di

BSM

8. Decision (keputusan)

KC

h.

hal yang menimbulkan daya tarik bagi

Apakah bapak atau ibu sudah

konsumen.

tertarik melakukan transaksi

Keinginan (Desire): Kemauan yang timbul

pembiayaan murabahah di

dari hati tentang sesuatu yang menarik

BSM KC Pringsewu ?

perhatian.
i.

j.

9. Action (tindakan/kegiatan)

Keputusan (Decision): Kepercayaan untuk

Apa yang bapak ibu lakukan

melakukan suatu hal.

setelah

Tindakan (Action): Suatu kegiatan untuk

yang telah dicairkan oleh

merealisasikan keyakinan dan ketertarikan

pihak bank pada pembiayaan

terhadap sesuatu.

produk murabahah tersebut ?

mendapatkan

10. Berapa

D. Usaha Mikro Kecil Menengah

jumlah

dana

nominal

Pengertian usaha mikro, usaha produktif milik

nasabah

pembiayaan

perorangan dan/atau badan usaha perorangan

melakukan

peminjaman

yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk

terkait usaha mikronya dalam

tanah dan bangunan) paling banyak Rp.

satu tahun terakhir ?

50.000.000.-(Lima Puluh Juta Rupiah) dan hasil
penjualan

tahunan

paling

banyak

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Rp.

