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ABSTRAK 

“Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap 

Produk Pembiayaan (studi pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang)” 

Oleh: Munawwaroh 

 Bank syariah dalam operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip 

syariah, dimana dalam prinsip syariah dilarang adanya transaksi yang 

berhubungan dengan bunga, karena dalam sistem bunga mengandung unsur 

pemaksaan kepada peminjam untuk membayar sejumlah uang yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan pembiayaan syariah yang 

diharapkan akan mampu mewujudkan perekonomian yang adil dan merata bagi 

semua lapisan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah. Pada perbankan 

syariah khususnya pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang jumlah 

nasabah yang melakukan pembiayaan setiap bulannya tidak menentu, kadang 

mengalami kenaikan dan bahkan mengalami penurunan yang sangat drastis. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku 

nasabah dalam pengambilan produk pembiayaan Griya iB Hasanah pada BNI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan. Dalam pengumpulan data bersumber dari lapangan, melalui metode 

wawancara, observasi, dan quesioner. Selain itu dalam penelitian ini juga 

digunakan penelitian pustaka (library research) sebagai pendukung kesempurnaan 

data. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan berpikir induktif. 

 Hasil yang penulis temukan adalah setiap nasabah responden melalui 

beberapa tahap dalam melakukan pengambilan keputusan yaitu tahap pertama 

adalah mengenali permasalahan, tahap kedua mencari informasi, tahap ketiga 

evaluasi alternatif dan yang keempat adalah keputusan pembelian dan hasil. Dan 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: faktor sosial, 

faktor pribadi, faktor budaya dan faktor psikologis, terdapat tiga faktor yang 

paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor budaya, faktor 

pribadi, dan faktor psikologis.  

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah setiap calon nasabah yang 

melakukan pembiayaan terlebih dahulu melalui proses pengambilan keputusan 

yaitu mengenali permasalahan, mencari informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian. Dan faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen 

adalah faktor budaya, faktor pribadi dan faktor psikologis, sedangkan faktor sosial 

tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan 

keputusan terhadap produk pembiayaan khususnya produk Griya iB Hasanah pada 

BNI Syariah KC Tanjung Karang. 
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MOTTO 

                    
1

  (QS Ar-Ra’d : 11)    

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 

                   
2

  (QS. Al A’raaf:3  ) 

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 1

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Diponegoro, Al-Kafi, hlm. 250 

 2
 Ibid, hlm. 122. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul 

skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah penting yang 

terdapat dalam judul “Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pengambilan 

Keputusan Terhadap Produk Pembiayaan Bank (Studi pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)”. Ada beberapa istilah yang 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Perilaku adalah tindakan-tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan 

ini.
3
 

2. Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan 

produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.
4
 

3. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

perhatian, akuisisi, penggunaan dan konsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.
5
 

Pembiayaan dalam  bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan 

dimana hal tersebut adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang 

                                                             
 3 Nugroho j. Setiadi, Perilaku Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, 

h. 2 

 4
Kasmir, Manajemen Perbankan, PT Rajagrafindo Persada, jakarta, 2008, h. 182.  

 
5
 Nembah F. Hartimbul Ginting, Manajemen Pemasaran, Cv Yrama Widya, Bandung, 

2011, h. 90 
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mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan 

atas pertimbangan tertentu pula.
6
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Produk pembiayaan yang saat ini ada pada PT Bank BNI syariah 

Kantor Cabang Tanjung Karang cukup banyak diminati oleh 

masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya tetapi jumlah nasabah 

nya setiap bulan tidak menentu maka dari itu, penulis tertarik untuk 

meneliti perilaku nasabah dalam pengambilan keputusan terhadap 

produk pembiayaan. 

2. Secara Subjektif 

a. Permasalahan yang di teliti dalam judul proposal ini berkaitan 

dengan disiplin ilmu yang penulis jalani di Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam. 

b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan 

skripsi ini tersedia di perpustakaan, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

 

 

 

                                                             
 6

  Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4  
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C. Latar Belakang Masalah 

 Sejalan dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat 

terhadap jasa-jasa lembaga keuangan juga meningkat baik dari segi 

kuantitas maupun dari segi kualitas. Lembaga keuangan disini meliputi 

lembaga keuangan bank dan non bank, meskipun dalam perekonomian 

lembaga keuangan perbankan yang lebih mendominasi. Bagi kaum muslim 

timbul kekhawatiran, terkait dengan produk-produk perbankan 

konvensional yang banyak ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah 

Islam.
7
 

 Adanya perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan 

praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan 

perjudian (maisyir), ketidakpastian (qharar) dan pelanggaran prinsip 

keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada 

kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.
8
 

 Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 275 

yang berbunyi sebagai berikut: 

                 

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba,
9
 

                                                             
 

7
 Diah Wahyuningsih, “Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah 

Mandiri”. Media Trend Vol. 9 No. 1, Maret 2014, h. 90-114. 

 8
 Ibid ., h. 91. 

 
9
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit 

Diponegoro, 2005, h. 36. 
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 Ayat ini menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan yang 

diperoleh, dari modal yang ditanamnya, atau keuntungan yang sesuai 

dengan jumlah modal yang ditanamkan dalam usaha persekutuan adalah 

halal dan diperkenankan, tetapi keuntungan yang diperoleh dari beban 

(bunga) yang diberikan kepada kreditor atas usahanya, sehingga menjadi 

lebih dari yang dipinjamnya adalah haram, dan Allah SWT tidak 

menganggapnya seperti keuntungan yang diperoleh dari perdagangan 

diatas. 

 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pada mulanya 

perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari 

Pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang no 27 tahun 1992 yang 

belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan 

syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu, Undang-

Undang no 10 tahun 1998 yang menjelaskan adanya dua sistem perbankan 

yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional maka bank 

syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan 

masyarakat.
10

 

 Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius 

dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan 

syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah 

                                                             
 10

 Nur Umi Maisyarah, “Sistem Penerimaan Pegawai Berbasis Kompetensi”. (Skipsi 

Program Strata 1Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2013), h. 7. 
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akan membawa maslahat bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat. Motivasi yang mendasari adalah: 

1. Bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang 

ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan 

underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2. Tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) 

sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya 

dari direct hit krisis keuangan global. Secara makro, perbankan 

syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas 

sistem keuangan dan perekonomian nasional. 

3. Sistem bagi hasil yang menjadi ruh perbankan syariah yang akan 

membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi 

pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak 

bank selaku pengelola dana. 

 Dalam rangka meningkatkan kinerja operasionalnya, perbankan 

syariah berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakat secara luas dan 

menyeluruh. Bank syariah harus memperhatikan perilaku nasabah baik 

yang menabung maupun yang meminjam sehingga meningkatkan 

efektifitas kinerja bank. Secara umum calon nasabah yang membutuhkan 

dana akan memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan 

kemudahan, dimana setiap nasabah akan memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang akan digunakan untuk 
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mengambil keputusan baik dalam hal simpanan maupun pinjaman atau 

pembiayaan. 

 Pada bank konvensional, penyaluran dana dikenal dengan kredit, 

sedangkan pada bank syariah disebut pembiayaan syariah. Perbedaan 

antara keduanya, adalah sistem biaya kredit berupa bunga dan pembiayaan 

syariah berupa bagi hasil. Perbedaan lainnya, pembiayaan syariah yang 

diberikan tidak hanya didasarkan suatu hubungan antara kreditur dan 

debitur tetapi menjalin suatu hubungan kemitraan. Sehingga, bank syariah 

sebagai pemberi pinjaman dapat ikut memantau perkembangan dan 

manajemen usaha nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan 

syariah tidak hanya mencari kuntungan sementara, tetapi juga berusaha 

membantu permasalahan yang dihadapi oleh peminjam dalam 

menjalankan usahanya.  

 Sebagai mana firman Allah dalam surat Ali Imron Ayat130 

                      

         

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

Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.
11

 

 

  Bank syariah dalam operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip 

syariah, dimana dalam prinsip syariah dilarang adanya transaksi yang 

berhubungan dengan bunga, karena dalam sistem bunga mengandung 

                                                             
 

11
 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., hlm. 53. 
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unsur pemaksaan kepada peminjam untuk membayar sejumlah uang yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan pembiayaan syariah 

yang diharapkan akan mampu mewujudkan perekonomian yang adil dan 

merata bagi semua lapisan masyarakat terutama masyarakat ekonomi 

lemah, karena masyarakat inilah yang sering membutuhkan penyaluran 

dana untuk menambah modal dalam rangka meningkatkan usahanya.  

 Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqoroh Ayat 168 

                       

                  

  Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

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

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu.
12

 

 

 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil 

pinjaman atau kredit antara lain: kemudahan sistem dan prosedur 

pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran, faktor 

kenyamanan pelayanan dan lokasi bank. Nasabah akan 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencapai kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan dana, karena bagaimanapun konsumen dalam 

perilakunya untuk memenuhi kebutuhan akan selalu berusaha mencapai 

suatu kepuasan yang maksimal. 

                                                             
 12

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit 

Diponegoro, 2005, hlm. 20. 
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 Selain itu faktor-faktor yang memotivasi nasabah memilih bank 

syariah adalah adanya larangan riba dalam agama Islam, sehingga bank 

syariah menjadi sarana untuk mencari dana bagi masyarakat menghindari 

adanya bunga pada bank konvensional.  

 PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah merupakan bank yang 

cukup terkenal dikalangan masyarakat yang keberadaannya ada di setiap 

wilayah propinsi di Indonesia. Ketatnya persaingan menuntut tidak hanya 

profesionalitas namun juga kinerja BNI agar dapat mencapai tujuan. Saat 

ini BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang menyediakan produk 

pembiayaan syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha 

sesuai dengan prinsip syariah, yakni bagi hasil, jual beli dan sewa beli 

yang terbebas dari penetapan bunga. Dengan prinsip syariah akan 

mendapatkan pembiayaan yang adil. 

 Perkembangan positif dunia saat ini telah membawa para pelaku 

perbankan ke persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan nasabah. 

Berbagai pendekatan untuk memperebutkan dana dari nasabah baik 

melalui peningkatan sarana dan prasarana berfasilitas teknologi tinggi 

maupun dengan pengembangan sumber daya manusia agar mampu 

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah telah dilakukan.  

 Persaingan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah 

yang dilakukan oleh masing-masing bank telah menempatkan nasabah 

sebagai pengambil keputusan. Semakin banyaknya bank yang beroperasi 
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dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, membuat 

nasabah dapat menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhannya.
13

  

 Semakin banyaknya bank yang beroperasi dengan prinsip syariah 

cukup menarik perhatian masyarakat sekitar Bandar Lampung dan wilayah 

lainnya untuk melakukan pembiayaan terhadap bank-bank syariah yang 

ada di Bandar Lampung. Dan sampai saat ini jumlah nasabah yang 

memilih produk pembiayaan Griya iB Hasanah pada BNI Syariah tiap 

bulannya tidak menentu, kadang jumlah nya semakin meningkat dan 

kadang jumlahnya malah semakin menurun, hal ini terjadi karena BNI 

Syariah masih kalah dalam persaingan dengan bank-bank syariah lain 

dalam menawarkan produk yang dimiliki BNI Syariah dan untuk 

memperebutkan nasabah khususnya pada produk pembiayaan Griya iB 

Hasanah. Namun jika digabungkan dari jumlah keseluruhan nasabah  

pengguna pembiayaan konsumtif hingga saat ini mencapai 60% sampai 

dengan 70% dari total seluruh pembiayaan.
14

  

 Perilaku konsumen merupakan studi mengenai proses-proses yang 

terlibat ketika individu-individu atau kelompok-kelompok memilih, 

membeli, menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhannnya. 

Agar BNI Syariah terus berkembang dan terus berjalan, terutama dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen, maka diperlukan adanya analisis perilaku 

konsumen sebagai salah satu cara dalam keberhasilan pemasarannya. 

                                                             
 

13
 Farida Yulianti, Apresiasi Nasabah Terhadap Produk Perbankan Syariah. (Perumusan 

strategi bagi perguruan tinggi swasta untuk meraih keunggulan bersaing, studi kasus pada 

Universitas Merdeka Malang, Banjarmasin, April 2012), hlm. 46. 

 14
 Wawancara dengan Kustina (sales officer), BNI Syariah Kantor Cabang Tangung 

Karang, tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:34 wib. 
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Perilaku konsumen merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

teribat  untuk mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk 

dalam proses pengambilan keputusan yang memerlukan perencanaan 

terlebih dahulu.
15

 

 Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah 

pada kegiatan individu untuk membeli barang dan atau jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Konsumen akan beraksi apabila 

merasa tidak mendapatkan kepuasan atas manfaat yang dijanjikan dari 

suatu produk. Untuk memahami perilaku konsumen perlu memahami 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

konsumen untuk membeli suatu produk barang atau jasa.  

 Faktor-faktor ini dalam interaksinya dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen baik secara individual maupun secara bersama-sama. 

Perusahaan dapat menyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka 

memanfaatkan peluang yang ada dan mengungguli pesaingnya. Untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen tersebut dan kelanjutan pemakaian 

produk pembiayaan tersebut, maka salah satu cara untuk memenuhi 

keberhasilan pemasarannya adalah dengan melakukan analisis perilaku 

konsumen. Maksud dari analisis perilaku konsumen ini adalah suatu proses 

dan aktivitas yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan 

pencarian, pemilihan, penggunaan, pembelian serta pengevaluasian produk 

                                                             
 

15
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis,Perencanaan, Implementasi, dan 

Pengendalian Indonesia, Salemba. Jakarta, 2000, h. 78. 
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dan jasa pembiayaan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

konsumen.   

  Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti perilaku 

nasabah dalam pengambilan keputusan terhadap produk pembiayaan. Oleh 

karena itu, peneliti mengambil judul: “Analisis Perilaku Nasabah Dalam 

Pengambilan Keputusan Terhadap Produk Pembiayaan Bank (Studi pada 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang). 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perilaku nasabah dalam pengambilan keputusan terhadap 

produk pembiayaan pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nasabah dalam pengambilan 

keputusan terhadap produk pembiayaan pada  BNI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu 

yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 

dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui perilaku nasabah dalam pengambilan keputusan 

terhadap produk pembiayaan bank. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah 

dalam pengambilan keputusan terhadap produk pembiayaan pada 

BNI Syariah Cabang Tanjung. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi Bank Syariah 

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik dan 

perilaku nasabah dalam mempertimbangkan keputusan untuk 

memilih produk pembiayaan pada bank syariah, dalam upaya 

mendukung strategi pengembangan bank syariah dimasa  yang 

akan datang. 

b. Bagi Peneliti 

 Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang, serta memberi kontribusi keilmuan bagi semua aktivitas 

akademik dalam bidang keuangan Islam.   

                                    

F. Metode Penelitian: 

1. Jenis  dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian ini  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), 

yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden. 

Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan penelitian pustaka 
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(Library Research) sebagai pendukung kesempurnaan data.
16

 

Namun karena penelitian ini pada akhirnya akan di analisis, maka 

proses penelitian mengangkat data dan permasalahan yang ada di 

lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan perilaku 

nasabah terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan 

bank. 

b. Sifat penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan 

gambaran atau uraian atas situasi-situasi atau kejadian-kejadian 

sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. 

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis.
17

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan  

dalam penyusunan proposal ini. dengan menggunakan data primer dan 

data sekunder.  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti.
18

 Data tersebut bisa diperoleh dengan melakukan 

                                                             
 16

 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, ghalia 

Indonesia, Bogor, 2002, hlm.11 

 
17

 Ibid., h. 75. 

 
18

 Ibid., h. 57. 
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penyebaran kuesioner pada nasabah Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian-penelitian 

terdahulu, buku (kepustakaan), majalah, internet, dokumen dan 

sumber-sumber lainnya yang memberikan data yang erat kaitannya 

dengan objek dan tujuan penelitian.
19

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang 

sama.
20

  Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang telah 

masuk dalam data pengguna produk pembiayaan Griya iB Hasanah 

pada BNI Syariah Tanjung Karang. Karena jumlah nasabah 

pembiayaan Griya iB Hasanah pada BNI Syariah Tanjung Karang 

tiap bulannya tidak menentu, maka diambil rata-rata nya saja setiap 

bulan 10 orang dalam setahun. Jadi jumlah populasi yang penulis 

dapatkan dari BNI Syariah Tanjung Karang adalah 120 orang yang 

merupakan jumlah rata-rata nasabah yang memilih pembiayaan 

Griya iB Hasanah dalam satu tahun.
21

  

 

 

                                                             
 

19
Ibid, hlm. 64. 

 
20

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014, h.49 

 21
 Wawancara dengan ibu Maya selaku (consumer processing head) , BNI Syariah Kantor 

Cabang Tangung Karang, tanggal 12 Juni 2017 pukul 14:34 wib. 
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b. Sampel 

Yaitu sebagian dari wakil populasi yang akan diteliti dan mewakili 

populasi sebagai responden. Tujuan peneliti mengambil sampel 

adalah memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan 

hanya mengamati sebagian saja dari populasi. Menurut Suharsimi 

arikunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 

maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jika subjeknya besar maka dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25%.
22

 Maka yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini hanya 12 nasabah saja. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode: 

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis dan 

sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-

gejala yang diselidiki berhubungan dengan obyek penelitian yang 

diteliti sehingga data yang diperoleh mempunyai sifat obyektif.  

b. Wawancara (interview) 

Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula  

dan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan 

                                                             
 22

 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2012, 

hlm. 15 
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penelitian.
23

 Wawancara ditujukan kepada sumber informasi yaitu 

para pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. 

c. Dokumentasi 

Metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan transkip, buku, surat kabar, notulen rapat, program kerja, 

serta dokumen-dokumen penting lainnya. 

d. Kuesioner (angket) 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner juga dapat 

menciptakan suatu kondisi yang cukup baik antara peneliti dengan 

responden, sehingga responden dengan sukarela memberikan data 

yang obyektif.  

5. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang penulis lakukan diperoleh hdari hasil studi 

lapangan dan studi pustaka. Dalam pengolahan data meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Editing 

Adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) 

atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 

b. Sistematisasi data 
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 Ibid.,  
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Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 

 

6. Analisis Data 

 Data-data dan informasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan 

tahap analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

kuesioner dan dokumentasi sedemikian rupa, sehingga dapat 

memberikan informasi yang diperlukan. Setelah dilakukan analisis, 

dengan mengacu pada landasan teori untuk mendukung kerangka 

pikiran, maka data diinterpretasikan yaitu dengan melakukan pencarian 

atau pengertian lebih luas dari penemuan-penemuan yang ada dan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan konsumen  

seseorang atau kelompok yang melakukan serangkaian kegiatan 

konsumsi barang atau jasa. Pengertian lain tentang konsumen adalah 

orang atau sesuatu yang membutuhkan, menggunakan, dan 

memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen biasa memiliki kebiasaan 

dan tingkah laku yang berbeda-beda. Maka konsumsi seseorang itu 

tergantung pada: pendapatan, pendidikan, kebiasaan dan kebutuhan.
24

 

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 

1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni, 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
25

 

2. Jenis-jenis Konsumen 

Setiap manusia pasti berbeda, begitu pula dengan konsumen. 

Agar dapat memahami konsumen maka harus mengerti jenis-jenis 

konsumen itu sendiri. Jenis-jenis konsumen adalah sebagai berikut: 

                                                             
 24

 Abdul Muntholip, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Kajian 

keislaman Dan Pendidikan,Vol. 1 No. 01 (April 2012), h. 1-12. 

 
25

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen 

(UUPK) 
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a. Pelanggan atau konsumen menurut UU Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

b. Konsumen trend setter, tipikal konsumen ini selalu suka akan 

sesuatu yang baru, dan dia mendedikasikan dirinya untuk menjadi 

bagian dari gelombang pertama yang memiliki atau memanfaatkan 

teknologi baru. 

c. Konsumen yang mudah dipengaruhi, terutama oleh konsumen 

trend setter, sehingga disebut sebagai follower atau pengikut. 

Kelompok ini sangat signifikan, karena membentuk persentase 

terbesar. Konsumen ini adalah orang-orang yang terimbas efek dari 

konsumen trend setter. 

d. Konsumen value sekker, adalah mereka yang memiliki 

pertimbangan dan pendirian sendiri. Kelompok ini jumlahnya lebih 

besar dari kelompok pertama, sehingga patut pula diberi perhatian 

khusus. Jenis konsumen ini relatif sulit untuk dipengaruhi, karena 

mereka lebih mendasarkan kebutuhan mereka terhadap alasan-

alasan yang rasional. 

e. konsumen pemula, jenis konsumen pemula cirinya adalah 

pelanggan yang datang banyak bertanya. Dan konsumen pemula 

merupakan calon pelanggan dimasa yang akan datang. 
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f. Konsumen yang loyal pada harga. Tipikal konsumen pada 

umumnya, loyalitasnya hanya pada harga bukan pada penjual.
26

 

3. Prinsip Dasar Konsumsi 

 Menurut Islam, karunia-karunia Allah itu semua milik manusia 

dan suasana yang menyebabkan sebagian diantara karunia-karunia itu 

berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat 

memanfaatkan karunia-karunia itu untuk mereka sendiri, sedangkan 

orang lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak diantara karunia-

karunia yang diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak 

mereka miliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-

Qur’an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang 

dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan 

mereka memberikan bagian atau miliknya.
27

 

Allah berfirman dalam surat Yasiin Ayat 47 

                     

                         

 Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Nafkahkanlah 

sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, “orang-orang 

yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, "Apakah 

pantas kami  memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah 

menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata."
28

 

 

                                                             
 

26
 Irawan , Wijaya, Pemasaran Prinsip dan Kasus, Edisi Kedua, Cetakan pertama BPFE, 

Yogyakarta, 1996, h. 17-19. 

 27
 Abdul Muntholip, Op. Cit., h.4. 

 28
 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., h. 354. 
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Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa 

perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi 

kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Sedangkan 

dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim 

tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga 

untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam perilaku konsumsi 

seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam.
29

 

Dalam perilaku konsumsi, seorang Muslim harus 

memperhatikan prinsip moral konsumsi, yaitu: 

a) Keadilan. 

b) Kebersihan. 

c) Kesederhanaan. 

d) Kemurahan hati. 

e) Moralitas. 

      Bahwa dalam pandangan Islam perilaku konsumsi tidak hanya 

sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi 

kebutuhan rohani. Dalam artian bahwa perilaku konsumsi bagi 

seorang Muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah 

sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan 

Islam.
30

 

 

 

                                                             
 29

 Sarwono, ”Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal Inovasi 

Pertanian, vol. 8 No. 8, 2009, h. 41-53. 

 
30

 Ibid., h. 47. 
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B. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dan memuaskan 

kebutuhan mereka. Dapat diartikan perilaku konsumen merupakan 

suatu perilaku yang menunjukkan sejauhmana dalam menggunakan 

suatu produk dan jasa sehingga dapat menilai produk satu dengan 

produk yang lainnya.
31

  

Sedangkan menurut Sciffman dan Kanuk, dalam bukunya yang 

berjudul Consumer Behavior, menyatakan bahwa perilaku konsumen 

merujuk kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan 

produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan 

memuaskan kebutuhan mereka.
32

 

Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen 

untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang atau jasa yang 

beharga jual rendah (low-involvement) proses pengambilan keputusan 

dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang atau jasa yang 

berharga jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
33
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 Hamron Zubadi, “Perilaku Nasabah Perbankan Syariah”.  Dosen Prodi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2011, h. 2.  
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Dalam sumber lain disebutkan, bahwa perilaku konsumen adalah 

kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi, untuk 

memaksimalkan kepuasannya. Adapun pengertian perilaku konsumen, 

yaitu tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat 

mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fokus 

dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat 

keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang atau produk.
34

  

Dari pengertian perilaku konsumen di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen adalah disiplin ilmu yang mempelajari 

perilaku individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses yang 

digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan produk, 

pelayanan, pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, dan dampak dari proses-proses tersebut pada konsumen 

dan masyarakat, serta dapat merasakan adanya kebutuhan dan 

keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, 

mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan 

pasca pembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. 

Rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai 

dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta 

kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. 
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Dengan demikian kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Nilai guna (utility) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan 

barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

b) Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya 

beli dari income konsumen dan ketersediaan barang dan jasa yang 

ada. 

c) Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi 

menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai 

yang dianut seperti agama, adat istiadat.
35

 

 Dari definisi pemasaran diatas, terdapat dua komponen 

kunci yang harus dilakukan pemasaran. Pertama, pemasar berusaha 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, 

pemasaran mempelajari proses pertukaran, yaitu dua pihak saling 

mentransfer sesuatu yang bernilai bagi yang lain. Hal ini berarti 

pusat kegiatan pemasaran didasarkan pada suatu aplikasi disiplin 

keunggulan konsumen. Oleh karena itu, konsumen merupakan titik 

pusat usaha pemasaran. 

  Prinsip-prinsip yang terdapat dalam perilaku konsumen ini 

dapat digunakan untuk 4 (empat) bidang manajerial khusus, yaitu: 
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analisis lingkungan, penempatan produk, segmentasi, dan 

pengembangan bauran pemasaran. 

  Perilaku konsumen juga penting untuk tujuan penempatan 

produk. Untuk menempatkan suatu produk, citra produk yang 

membedakannya dari produk pesaing harus ditampilkan. Dalam 

kegiatan penempatan produk, perusahaan harus mempunyai 

pemahaman yang baik tentang karakteristik dari pemrosesan 

informasi dari konsumen dan informasi sikap, serta proses 

perubahan.
36

 

2. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam 

Dalam pandangan Islam (ilmu ekonomi Islam), perilaku seorang 

konsumen haruslah dapat mencerminkan hubungan dirinya dengan 

Allah SWT. Artinya segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah sesuai dengan perintah 

Allah, dan tidak melanggar segala yang dilarang-Nya. Ibnu Khaldun 

menyatakan bahwa perilaku konsumen yang telah terintegrasi dengan 

syariat akan memiliki pandangan yang seimbang antara pemenuhan 

kebutuhan untuk hidup dunia dan akhiratnya. Keseimbangan tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia (falah) dan juga 

kebahagiaan di akhirat (mardhatillah). 

Perilaku konsumen menurut perspektif ekonomi Islam akan 

sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan masing-masing orang. 
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Keimanan akan memberikan cara pandang yang berbeda kepada 

seseorang, yang akan berpengaruh pula terhadap kepribadian, perilaku, 

gaya hidup, selera, dan juga sikap mereka. Dan sesuai ajaran agama 

Islam dianjurkan untuk berperilaku yang benar seperti ajaran Nabi 

Muhammad sebagai tauladan seluruh umat di dunia, seperti yang 

tercantum dalam surat Al-Ahzab Ayat 21 sebagai berikut: 

                   

           

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
37

 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Sebagian 

besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, 

tetapi harus benar-benar diperhitungkan. 
38

 

Berikut ini akan dibahas pengaruh dari tiap faktor terhadap perilaku 

pembelian. 

a. Faktor Kebudayaan 

1) Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang 

paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Seorang 

anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, 
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persepsi, preferensi, dan perilaku melalui suatu proses 

sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga 

sosial penting lainnya. 

2) Budaya. Budaya adalah karakteristik yang paling fundamental 

dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya mengacu pada 

gagasan, simbol-simbol yang memiliki makna untuk 

berkomunikasi, nilai, melakukan penafsiran dan evaluasi 

sebagai anggota masyarakat. 

3) Subbudaya. Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-

subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan 

sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. 

Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok 

kebangsaan, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area 

geografis. 

4) Kelas sosial. Kelas sosial adalah kelompok yang relatif 

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang 

tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai 

nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 

b. Faktor Sosial 

1) Kelompok referensi. Kelompok referensi seseorang terdiri dari 

seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

Diantaranya: 
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a) Kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang 

cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan teman sejawat. 

b) Kelompok sekuder, yang cenderung lebih resmi dan yang 

mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.  

c) Kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah 

kelompok yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh 

individu. 

2) Keluarga. Dapat dibedakan dua keluarga dalam kehidupan 

pembeli, sebagai berikut: 

a) Keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. 

Dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan 

tentang agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi 

pribadi nilai atau harga diri dan cinta. 

b) Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak 

seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang 

konsumen paling penting dalam suatu masyarakat dan telah 

diteliti secara intensif. 

3) Peran dan Status. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam 

kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi 

seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam 

peran dan status. 
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c. Faktor Pribadi 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Konsumsi seseorang 

juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Orang-orang 

dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi 

tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. 

2) Pekerjaan. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata 

terhadap produk dan jasa tetentu. 

3) Keadaan ekonomi. Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi 

seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang dapat 

dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabungan 

dan hartanya (termasuk presentase yang mudah dijadikan 

uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap 

mengeluarkan lawan menabung. 

4) Gaya hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia 

yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat 

seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara 

keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya 

hidup juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial 

seseorang. 

5) Kepribadian dan konsep diri. Maksudnya adalah karakteristik 

psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang 

responnya  terhadap lingkungan yang relatif konsisten. 
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d. Faktor Psikologis 

1) Motivasi. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini 

timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, 

haus, resah, tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat 

psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan 

fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan 

harga diri atau kebutuhan diterima. 

2) Persepsi. Didefinisikan sebagai proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi 

untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 

Faktor-faktor persepsi yaitu perhatian, gangguan, dan 

mengingat kembali yang selektif, berarti bahwa para pemasar 

harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan diterima. 

3) Proses belajar. Menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. 

4) Kepercayaan dan sikap. Adalah suatu gagasan deskriptif yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

 

C. Pertimbangan Konsumen dalam Membeli 

Schiffman dan Kanuk (2000) membagi tipikal pertimbangan 

konsumen terhadap produk sebelum mengambil keputusan dalam lima 

kelompok yang meliputi, pertimbangan ekonomis, pertimbangan pasif, 

pertimbangan rasional, pertimbangan emosional dan pertimbangan 
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lainnya.
39

 Secara singkat penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan 

tersebut dapat diuraikan di bawah ini. 

1. Pertimbangan ekonomis 

 Tipikal pertimbangan secara ekonomis terkait perhitungan secara 

ekonomis atas barang yang akan dibeli. Konsumen akan 

mempertimbangkan dan menghitung-hitungkan secara ekonomis 

tentang manfaat yang akan diperoleh dengan pengorbanan yang akan 

dikeluarkan. Membuat pertimbangan secara ekonomis artinya 

konsumen memiliki pengetahuan yang relatif luas tentang produk. 

Beberapa langkah yang dilakukan meliputi hal berikut: 

a) Tingkat pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang produk 

yang akan dibeli. 

b) Tingkat kepercayaan dan keyakinan bahwa produk yang dibeli 

mampu memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. 

c) Tindak lanjut pertimbangan. 

2. Pertimbangan pasif  

 Pada tipikal ini konsumen dianggap sebagai pembeli yang tidak 

berpikir secara rasional dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal yang melekat pada individu setiap konsumen. Faktor internal 

                                                             
 

39
 Rangga Arna Permana, “Analisis Perilaku Konsumen terhadap Metode Pemasaran 

Produk Penantang Pasar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi Program S1 Ekonomi 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2014), h. 53-54. 

 



47 
 

meliputi unsur-unsur persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi dan 

sikap. 

3. Pertimbangan rasional 

 Pada tipikal ini, konsumen lebih mengutamakan keputusan pada 

manfaat dan kemampuan produk yang dibeli dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Tipikal ini  menggambarkan konsumen sebagai 

orang yang mempertimbangkan pemecahan masalah. 

4. Pertimbangan emosional 

 Konsumen dengan tipikal ini menitikberatkan keputusan pada 

pertimbangan emosional dari pertimbangan-pertimbangan yang lain. 

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ihwal kebiasaan membeli 

sering dipengaruhi oleh perasaan-perasaan emosional seperti karena 

rasa cinta, karena ingin merasa lebih feminim, karena ingin lebih 

jantan, atau ingin merasa disegani oleh orang-orang sekitarnya. 

5. Pertimbangan lainnya 

  Dasar pertimbangan lainnya dimaksud antara lain oleh 

pertimbangan sifat dan pembawaan konsumen, suasana hati, suasana 

lingkungan pada saat membuat pertimbangan, ketika akan memberikan 

sesuatu benda atau barang kepada pihak lain. 
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D. Pengambilan Keputusan 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses penilaian dan 

pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-

kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap 

paling menguntungkan. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seorang konsumen atau pimpinan dalam menentukan pilihan dengan 

cara mencari alternatif yang baik dalam menggunakan barang maupun 

jasa. 

Perilaku konsumen akan menentukan pengambilan keputusan 

konsumen. Tidak semua situasi pengambilan keputusan konsumen 

berada dalam tingkatan yang sama. Ada keputusan pembelian yang 

memerlukan usaha yang lebih luas, dan arti memerlukan proses yang 

lebih panjang dan melelahkan, namun keputusan pembelian tetap 

dilakukan. Sebaliknya ada pula pengambilan keputusan dilakukan 

dengan mudah, tanpa pemikiran yang panjang, kondisi ini terjadi 

karena konsumen sudah menganggap bahwa proses yang biasa atau 

berulang-ulang.
40
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Tabel 2.1  Proses Pengambilan Keputusan
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nugroho J. Setiadi 2003 

Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen 

akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan 

keputusan,
42

 yakni:  

a. Pengenalan masalah. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai 

solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan 

masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang 

akan dibeli. 

b. Pencarian informasi. Setelah memahami masalah kebutuhan yang ada, 

seorang konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi 
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lebih banyak. Sumber-sumber informasi konsumen dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok: 

1) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, dan kenalan 

2) Sumber komersial: iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan 

pameran. 

3) Sumber umum: media massa dan organisasi konsumen. 

4) Sumber pengalaman: pernah menangani, menguji, dan 

menggunakan produk. 

c. Evaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam 

informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 

d. Keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa 

alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan 

pembelian.  

e. Hasil. Seorang konsumen akan melakukan pembelian dan 

mendapatkan produk yang diinginkan sebagai hasil dari pengambilan 

keputusan yang dilakukan. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembuatan 

Keputusan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan 

keputusan, sebagai berikut: 

a. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia 

untuk mencapai tujuan tertentu. 
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b. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus 

atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan 

pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. 

c. Pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada dalam diri 

seseorang yang mencerminkan sikap suka/tidak suka seseorang 

akan suatu hal. 

d. Integrasi merupakan kasatuan antara sikap dan tindakan. 

e. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan 

suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan 

tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak 

membeli produk tersebut.
43

 

3. Teknik Pendekatan Untuk Memengaruhi Keputusan Konsumen 

a. Teknik pendekatan stimulus respons 

Teknik ini merupakan teknik penyampaian ide-ide atau 

pengetahuan tentang suatu produk dan merek kepada konsumen 

agar konsumen tertarik atau termotivasi untuk mengambil 

keputusan membeli produk-produk yang disampaikan itu. 

b. Teknik pendekatan humanistik  

Teknik ini merupakan teknik pendekatan yang bersifat manusiawi. 

Dalam teknik ini keputusan membeli sepenuhnya diserahkan 

kepada konsumen yang bersangkutan. 
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c. Teknik pendekatan kombinasi antara stimulus respons dan 

humanistik 

d. Teknik pendekatan dengan komunikasi yang persuasif 

Teknik merupakan teknik pendekatan dengan menggunakan 

komunikasi persuasif melalui rumus AIDDAS: A=Attention 

(perhatian), I=Interest(minat), D=Decision (keputusan), D=Desire 

(hasrat), A=Action (tindakan), dan S=Satisfaction (kepuasan). 

4. Produk Dan Perilaku Konsumen 

 Kualitas suatu produk merupakan nilai lebih yang diharapkan 

konsumen dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, dimana 

secara logika konsumen akan mencari produk yang berkualitas tinggi. 

Produk yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi perilaku 

pembelian karena produk yang mempunyai kualitas akan memberikan 

kepuasan bagi konsumen.
44

  

 Kepuasan setelah membeli maka pelanggan dapat memiliki 

harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi. Fungsi produk 

yang sesungguhnya dirasakan konsumen sebenarnya adalah persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk tersebut. 

Dalam rangka memenangkan persaingan antara bank dalam 

menjalankan bauran pemasarannya dapat dilakukan berbagai strategi. 

Akan tetapi, ketepatan penggunaan strategi bauran pemasaran jasa 

suatu bank ditentukan antara lain melalui kualitas jasa yang 
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ditawarkan. Keberhasilan faktor ini dapat diukur melalui hal-hal 

berikut: 

a. Kualitas jasa yang dirasakan pelanggan. Artinya apa yang diterima 

nasabah pada saat menerima atau membeli produk/jasa yang 

ditawarkan bank. 

b. Jasa yang diharapkan pelanggan. Artinya apa yang dirasakan 

nasabah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan terhadap jasa yang 

dibelinya.   

 Adapun dimensi kualitas produk/jasa yang ditawarkan dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1) Tangible (bukti nyata), yaitu jasa yang berkualitas dilihat dari 

fasilitas fisik seperti gedung, kantor, ruangan, pakaian dan 

penampilan petugas karyawan, lokasi pelayanan serta fasilitas 

kantor. 

2) Emphaty (empati), yaitu jasa yang berkualitas mencakup 

kemudahan komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan 

pelanggan, seperti sikap, kewajaran yang ditawarkan, kesediaan 

membantu nasabah, menanggapi setiap permintaan nasabah, 

kesopanan karyawan, perhatian kepada kepentingan dan 

kebutuhan nasabah. 

3) Reability (keandalan), yaitu jasa yang berkualitas meliputi 

kepercayaan kepada institusi, akurasi catatan nasabah dan 

kepercayaan nasabah kepada karyawan. 
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4) Responsivenes (daya tanggap), yaitu jasa yang berkualitas 

mencakup kecepatan layanan karyawan dan dukungan institusi 

pada karyawan.  

5) Assurance (jaminan atau kepastian), yaitu jasa yang berkualitas 

mencakup janji institusi kepada pelanggan, penetapan waktu 

pemberian jasa, keamanan bertransaksi, penetapan waktu operasi, 

dan kepastian jasa yang diberikan.
45

  

Produk yang diinginkan pelanggan, baik berwujud maupun yang 

tidak berwujud adalah produk yang berkualitas tinggi. Artinya, produk 

yang ditawarkan oleh bank ke nasabahnya memiliki nilai yang lebih 

baik dibandingkan dengan produk bank pesaing. Produk yang 

berkualitas tinggi ini disebut juga produk plus. 

Produk yang berkualitas tinggi yang berhasil diciptakan oleh bank 

akan memberikan berbagai keuntungan baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Adapun kuntungan produk plus antara lain: 

a. Dapat meningkatkan penjualan, mengingat nasabah akan tertarik 

untuk membeli dan mempertahankan produk yang memiliki nilai 

lebih dengan terus melakukan transaksi. 

b. Menimbulkan rasa bangga bagi nasabah yang memiliki produk 

plusnya di tengah-tengah masyarakat. 

c. Menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi sehingga dapat 

mempertahankan nasabah lama dan menggaet nasabah baru.  
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d. Menimbulkan kepuasan tersendiri bagi nasabah yang 

bersangkutan.
46

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Pengetahuan tentang produk 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau 

disadari oleh seseorang. Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Di antaranya: 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat 

dikerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia. 

b. Media 

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat 

yang sangat luas, contoh dari media massa adalah televisi, radio, 

koran dan majalah. 

c. Keterpaparan informasi 

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada pula 

yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Pada 

hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan (intangible), 

sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

yang diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia sekitar kita 

serta diteruskan melalui komunikasi. 
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E.  Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan 

  Islamic banker merupakan pemegang amanah yang harus selalu 

berhati-hati menjaga keamanan uang nasabahnya dan ekstra hati-hati 

ketika menyalurkan dana. Ia harus bertanggung jawab seperti 

mengelola kekayaannya sendiri, apalagi saat mengemban akad 

mudharabah muthlaqah (nasabah menyerahkan kebijakan dan 

pemilihan jenis investasinya kepada bank).
47

 

Pembiayaan atau financing, yaitu 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.
48

 

Pembiayaan yang dikelola Islamic banker juga dituntut 

menjunjung tinggi etika, seperti transparansi, hak dan kewajiban, 

kejelasan biaya yang ditanggung nasabah, serta konsekuensi risiko 

yang mungkin ditanggung nasabah. Islamic banker mesti berperilaku 

sesuai tuntutan standar akhlak dalam komunikasi, pemasaran, dan 

interaksi dengan nasanah sehingga dapat memberikan keuntungan 
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finansial dan nonfinansial yang akan menimbulkan rasa hormat dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.
49

 

2. Tujuan Pembiayaan 

  Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan 

untuk tingkat mikro.
50

 Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan 

taraf ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk 

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. 

Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, 

sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan 

daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan 

tanpa adanya dana. 

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor 
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usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti 

menambah atau membuka lapangan kerja baru. 

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan 

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi 

maka akan terdistribusi pendapatan. 

     Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka 

untuk: 

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap 

pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk 

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan 

dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus 

mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko 

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan 

pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi 

dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber 

daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. 

Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan 
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sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan 

pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya  dapat 

meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. 

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat 

ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang 

kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka 

mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 

 Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan 

merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, 

tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk 

memenuhi kepentingan stakeholder, yakni: 

1) Pemilik 

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank 

tersebut. 

2) Pegawai  

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan 

dari bank yang dikelolanya. 

3) Masyarakat  

a) Pemilik dana 
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Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

b) Debitur yang bersangkutan 

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka 

terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau 

terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya 

(pembiayaan konsumtif). 

c) Masyarakat umumnya atau konsumen 

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang 

dibutuhkannya. 

d) Pemerintah 

 Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam     

pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan 

diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan 

yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan). 

e) Bank  

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 

pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan 

mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas 

jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang 

dapat dilayaninya. 
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3. Fungsi Pembiayaan 

  Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan 

secara umum memiliki fungsi untuk:
51

 

a. Meningkatkan daya guna uang 

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, 

tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu 

ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha 

peningkatan produktivitas. 

b. Meningkatkan daya guna barang 

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah 

bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan 

tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa 

menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng 

dan sebagainya. 

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan 

barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat 

yang lebih bermanfaat. 

c. Meningkatkan peredaran uang 

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran 

pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan 

sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes, dan sebagainya. 

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral 
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akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan 

suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan 

bertambah. 

d. Menimbulkan kegairahan berusaha  

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, 

akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan 

peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia 

lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah pengusaha 

akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan 

permodalan guna peningkatan usahanya. 

e. Stabilitas ekonomi 

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi 

pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk: 

1) Pengendalian inflasi 

2) Peningkatan ekspor 

3) Rehabilitasi prasarana 

4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk 

menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha 

pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang 

peranan yang penting. 

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pandapatan nasional 

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja untuk 

meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berati peningkatan 
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profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi 

dalam arti kata dikembalikan  lagi kedalam struktur permodalan, 

maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan 

earning (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak 

perusahaan juga akan terus bertambah.
52

 

4. Jenis-jenis Pembiayaan 

Tabel 2.2 Skema Pembiayaan Bank Syariah 

 

 

 

 

 

Sumber : Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 2001: 161 

 

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah 

memiliki banyak jenis pembiayaan.
53

 Adapun jenis produk/jasa 

pembiayaan pada bank syariah  dapat dikelompokkan menurut 

beberapa aspek, antaranya: 

a) Pembiayaan menurut tujuan  

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi: 
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pembiayaan 

Pembiayaan Produktif Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan Modal  Kerja Pembiayaan Investasi 



64 
 

1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang bertujuan 

untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-

kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam 

konsumsi. 

Pembiayaan konsumtif dibagi menjadi 2 bagian: 

1. Pembiayaan konsumtif untuk umum 

2. Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah 

2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan 

untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat 

mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan 

tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. 

b) Pembiayaan menurut tujuan penggunaan 

Pembiayaan menurut tujuan penggunaannya dibedakan menjadi: 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka 

pengembangan usaha. 

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang 

dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan 

barang konsumtif. 

c) Pembiayaan menurut jangka waktu 

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi: 

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 
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2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 

5. Produk Penyaluran/Pembiayaan Dana (Financing) 

      Berbagai jenis pembiayaan yang sering di pakai oleh Bank Islam 

adalah sebagai berikut:
54

 

a.  Pembiayaan Mudharabah (Bagi hasil), adalah akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian 

si pengelola. Ada dua jenis mudharabah yaitu: 

1) Mudharabah Muthlaqoh (Investasi tidak terbatas), yaitu bentuk 

kerjasama antara mudharib dengan shahibul maal yang tidak ada 

batasan spesifikasi jenis usahanya, waktu dan daerah bisnis serta 

cakupannya sangat luas. 

2) Mudharabah Muqayyadah (Investasi terbatas), yaitu adanya 

batasan-batasan jenis usaha yang dijalankan bank dan dana 
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investasi tidak boleh digabungkan dengan dana yang lain oleh 

bank. 

b. Pembiayaan Musyarakah (Kerja Sama), yaitu suatu kontrak atau 

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha 

secara bersama-sama dengan menyetorkan sejumlah dana. Masing-

masing memiliki hak atas keuntungan maupun kerugian yang sesuai 

dengan proporsi yang telah disepakati bersama.  

c. Pembiayaan Murabahah (Modal Kerja), yaitu jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual 

harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Bisa juga disebut 

dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank. 

d. Pembiayaan Bai’u Bitsaman Ajil (Investasi), yaitu pembiayaan 

yang memakai akad jual beli. Bisa juga berbentuk perjanjian 

pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank 

menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian 

barang modal dan usaha nasabahnya yang selanjutnya proses 

pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. 

e. Pembiayaan Al-Ijarah (Sewa Barang), yaitu akad pemindahan hak 

guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

f. Pembiayaan Qordhul Hasan (Kebajikan), yaitu suatu pinjaman 

lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si 
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peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali 

modal pinjaman dan biaya administrasi. 

g. Pembiayaan Musaqoh, yaitu suatu akad atau perjanjian jika pemilik 

menyerahkan pemeliharaan tanamannya kepada pihak penggarap, 

dengan hasil perjanjian hasilnya menjadi milik kedua belah pihak 

menurut akad perjanjian yang mereka buat. 

h. Pembiayaan Muzaara’ah, yaitu kerjasama pengolahan pertanian 

antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan  

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami 

dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen. 

i. Pembiayaan Mukhabarah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah  atau 

kebun dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil, sedangkan 

benihnya dari pemilik tanah atau kebun. 

j. Pembiayaan Ba’i al-salam, yaitu pembelian yang diserahkan 

kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, atau 

pembelian barang dengan pembayaran uang muka sedang sisa 

pembayarannya dilakukan pada saat penyerahan barang. 

k. Pembiayaan Ba’i al-istishna, yaitu kontrak penjualan antara pembeli 

dan pembuat barang. Mekanismenya pembuat barang menerima 

pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melakukan 

pesanan kepada orang lain untuk membuat atau membeli barang 
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sesuai spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada 

pembeli akhir.
55

 

6. Kriteria Pelaksana Pembiayaan Di Bank Syariah 

  Kredibilitas sebuah bank syariah berarti kepercayaan masyarakat 

kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka 

amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan.
56

 Kredibilitas 

bank syariah meliputi antara lain unsur-unsur: 

a. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah. 

b. Kesediaan untuk berposisi “sama-menang” (win-win) dengan 

nasabah. 

c. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang 

berlaku. 

d. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan 

lembaga. 

e. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah 

khusus. 

f.  Kesehatan struktur permodalan lembaga keuangan tersebut. 

g. Perkembangan kinerja bisnis/usahanya. 
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F. Penelitian Terdahulu 

 Telaah pustaka mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang 

telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan.  

 Penelitian mengenai faktor-faktor perilaku konsumen pernah 

dilakukan oleh Gilang Ramadhon (2013) dengan judul “Analisis Faktor-

faktor Yang Memengaruhi Perilaku Pemindahan Pelanggan”. Penelitian ini 

dengan menggunakan metode analisa Desain riset casual dan hipotesis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi perilaku perpindahan pelanggan. Hasil analisis dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa harga, produk, promosi pemasaran, pelayanan, 

merek, lingkungan fisik, lokasi, iklan, reputasi, dan kepuasan sangat 

berpengaruh terhadap perilaku perpindahan pelanggan baik secara parsial 

maupun simultan.
57

 

 Damayanti Maysaroh (2014) dengan judul “Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah”. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, kuesioner /angket. 

Hasil analisis dari penelitian ini bahwa faktor sosial, pribadi, budaya, 

psikologis, lokasi, produk, pelayanan, fasilitas dan promosi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.
58
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 Nur Wijayanti (2012) dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Perilaku Konsumen Kartu Kredit Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode Statistik Deskriptif, 

angket/kuesioner. Hasil analisis regresi linear berganda dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kartu kredit di IAIN 

Raden Intan Lampung.
59

 

 Rangga Arna Permana (2011) dengan judul “Analisis Perilaku 

Konsumen Terhadap Metode Pemasaran Produk Penantang Pasar Ditinjau 

Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif, interview/wawancara. Hasil analisis data dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa 59,25% konsumen Apotek Mitra Farma 

cenderung menolak penawaran terhadap produk selain yang diinginkan, 

karena produk yang diiginkan konsumen sudah dikenal, baik dari segi 

bentuk, harga, warna, kemasan dan manfaatnya.
60

 

 Diah Wahyuningsih, dkk (2014) dengan judul “Analisis Perilaku 

Nasabah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, observasi, kuesioner, dan 

wawancara. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden 

konsisten terhadap produk syariah sebesar 75% yaitu 12 orang. Sebagian 
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responden tetap menggunakan produk syariah terutama pembiayaan karena 

didasari oleh kepuasan materi yaitu dari segi nisbah bagi hasil yang yang 

dibayarkan lebih kecil dan jangka waktu angsuran yang cukup panjang.
61

 

 Novi Rofiani (2009) dengan judul “Perilaku Nasabah Dalam Memilih 

Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. 

Penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kuantitatif, observasi, 

kuesioner. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan Variabel 

pengetahuan produk (X
2
) yang paling penting pengaruhnya secara nyata 

terhadap perilaku nasabah dalam memilih produk pembiayaan gadai emas 

BSM.
62

 

 Taufil Irvan (2014) dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen 

Terhadap Pengambilan Keputusan Pemakaian Jasa Wanet Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, 

kuesioner. Hasil analisis data penelitian ini bahwa Faktor bauran yang 

paling dominan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemakaian 

jasa warnet.
63

 

 Feronika Handayani (2006), dengan judul “Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Perilaku Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan 

Anak”. Penelitian ini menggunakan analisis statistik kuantitatif, observasi, 
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wawancara dan kuesioner. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan 

Variabel kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif dengan 

kepuasan nasabah.
64

 

 Joni (2013) dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap 

Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Murabahah Di BMT Kawalu 

Tasikmalaya”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, analisis 

deskriptif, wawancara, kuesioner. Hasil analisis data dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Variabel perilaku konsumen yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah adalah 

variabel psikologi (X4).
65

 

 Muladi Wibowo (2010) dengan judul “Perilaku konsumen 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan menjadi Nasabah Pada Kopwan 

Syariah”. Peneilitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, 

wawancara, observasi, kuesioner. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa 

faktor sistem bagi hasil, persyaratan administrasi, sistem operasional 

syariah, dan promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

nasabah.
66

 

 Shinta Wahyu Hati (2013) dengan judul “Analisa Faktor-faktor Yang 

Turut Mempengaruhi Perilaku Nasabah Dalam Menggunakan Kartu Debit”. 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, kuesioner. Hasil 

analisis data dari penelitian menunjukkan bahwa faktor pribadi dan faktor 

psikologis sangat berpengaruh terhadap pertimbangan nasabah dalam 

menggunakan kartu debit.
67
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah 

1. Sejarah Berdirinya PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah  

 Sejak berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI), 

merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran 

resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau 

Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 

1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal 

tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari 

pendiriannya yang jatuh pada tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank 

Nasional.
68

  

  Menyusul penunjuk De Javasche Bank yang merupakan warisan dari 

pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, pemerintah 

membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau 

Bank Sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank 

Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank 

Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan 

dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara  
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Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini 

melandasi pelayanan yang lebih baik dan luas bagi sektor usaha nasional. 

 Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagian dari 

identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan 

mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia 

lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Kemudian karena ingin menggunakan 

nama panggilan yang lebih mudah diingat maka dirubah menjadi “Bank 

BNI” bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. 

Tahun1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank 

Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi 

perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar 

modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), kini 

berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kemampuan BNI untuk 

beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya 

serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan 

yang berkelanjutan dari masa kemasa.
69

  

 Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai 

digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, 

setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank 

BNI”, dipersingkat menjadi “BNI”, sedangkan tahun pendirian yaitu “46” 

digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai 

bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada 

sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, maka telah diperoleh izin 

usaha bank umum syariah (BUS) PT Bank BNI Syariah atau BNI Syariah. 

Dengan izin usaha ini, maka pada hari ini tanggal 18 Juni,  manajemen 

BNI melakukan soft launching operasional PT Bank BNI Syariah sebagai 

entitas independen hasil pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) 

dari BNI dan efektif per tanggal 19 Juni 2010. 

 BNI Syariah merupakan anak perusahaan BNI dengan komposisi 

kepemilikan saham 99,99% dimiliki oleh BNI dan sisanya dimiliki oleh 

PT BNI Life. Hingga akhir Mei 2010, Unit Usaha Syariah BNI memiliki 

aset sebesar Rp 5,2 triliun, total dana masyarakat sebesar Rp 4,2 triliun, 

total pembiayaan Rp 3,2 triliun, modal sebesar Rp 1 triliun, dengan 

customer based lebih dari 420 ribu nasabah. 

 Tahun 2010 didirikanlah Kantor Cabang PT Bank BNI Syariah di 

Tanjung karang (Bandar Lampung). PT Bank BNI Syariah KC. Tanjung 

Karang beralamatkan di Jl. Jend Sudirman No. 62 Kel. Enggal – Kec. 

Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Dan memiliki 38 pegawai tetap 

dan 30 pegawai outsourching yang dipimpin oleh Bapak Ichsan 

Mahyudi.
70
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2. Profil Perusahaan 

Nama Perseroan  : PT. BANK BNI SYARIAH 

Alamat Email   : info@bnisyariah.co.id 

Alamat Perseroan  : Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna  

       Said Kav 10-11, Lt 3-6, Jakarta 12950,  

       Indonesia 

Alamat website  : www.bnisyariah.co.id 

Dasar Hukum Pendirian : Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM  

       Nomor : AHU-15574, AH.01.01. TAHUN  

       2010, TANGGAL 25 MARET 2010 

Jaringan   : 67 Kantor Cabang /Branch Offices, 165  

       Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor  

       Kas/Cash Office, 8 Kantor    

       Fungsional/Functional Office, 22 Mobil  

       Layanan Gerak, 20 Payment Point/Payment 

       Points, 202 Mesin ATM BNI/BNI ATM  

       Machines, 1500 Outlet/Outlets. 

Kegiatan Usaha  : Bergerak di Bidang Usaha Perbankan  

       Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar  

       BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret  

       2010 

http://www.bnisyariah.co.id/
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Kepemilikan    : - PT BANK NEGARA INDONESIA  

       (PERSERO) TBK: 99,9% 

- PT BNI LIFE INSURANCE: 0,1% 

Modal Dasar   : Rp 4.004.000.000.000 

Modal Ditempatkan  : Rp 1.501.500.000.000 

 

3. Visi Dan Misi Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah  

a. Visi 

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa 

berkah”.
71

 

b. Misi  

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah. 

3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi. 

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
72
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4. Tata kelola Bank BNI Syariah 

 BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktik terbaik GCG 

dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan GCG secara 

berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan.
73

 

     Penerapan GCG di BNI Syariah mengacu pada: 

a. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008; 

b. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

c. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah; 

d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah; 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014, tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah; 

f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 

10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah; 
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g. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang 

Penerapan GCG pada BUMN. 

 Dalam prakteknya, BNI Syariah juga senantiasa mengikuti 

perkembangan terkini dan best practice GCG yang berlaku antara lain 

Pedoman Umum GCG Perbankan Indonesia, Asean Corporate 

Governance serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik. 

5. Etika Bisnis dan Etika Kerja Bank BNI Syariah 

 Berdasarkan keputusan Direksi No. BNISy/DIR/403, tanggal 23 

Desember 2010, BNI Syariah memiliki Kode Etik dan Budaya Kerja yang 

berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Kode Etik dan 

Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah, 

baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI Syariah. 

     Kode Etik BNI Syariah:
74

 

a. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah 

dan istiqomah 

b. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan 

(maslahah) dan berlaku universal 

c. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah 

dengan baik dan benar 

d. Larangan penyalahgunaan jabatan 

e. Menghindari benturan kepentingan 
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f. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi 

imbalan dan cinderamata (Risywah) 

g. Menjaga nama baik BNI Syariah 

h. Menjaga kerahasiaan bank 

i. Penggunaan Corporate Identity 

j. Kompetensi 

k. Menjadi panutan 

l. Adil 

m. Pengungkapan informasi 

n. Menjaga hubungan baik antar insan BNI Syariah 

o. Pekerjaan menjadi pembicara 

p. Sumbangan dan keikutsertaan dalam partai politik 

q. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja 

r. Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh 

tanggung jawab 

s. Komitmen terhadap lingkungan dan keperdulian sosial. 
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6. Karang 
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 Gambar diatas menunjukkan struktur organisasi cabang yang ada 

di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Untuk saat ini pemimpin atau branch 

manager BNI Syariah KC Tanjung Karang adalah Bapak Ichsan Mahyudi 

dan operasional manager BNI Syariah KC Tanjung Karang adalah Bapak 

M. Taufik Dwinanto. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan 

operasional BNI Syariah KC Tanjung Karang pada gambar diatas terdapat 

unit-unit fungsional lainnya didalam struktur organisasi kantor cabang. 

Berikut uraian fungsi dari tiap-tiap unit diatas : 

Deskripsi Tugas  

a. Branch Manager 

1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran utama dan tujuan 

yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaannya 

dengan tetap berkoordinasi dengan Kantor Pusat. 

2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara 

langsung unit-unit kerja menurut tugasnya pelayanan nasabah, 

pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan 

administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu. 

b. Operational Manager 

1) Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di front office dan back 

office dengan mengupayakan pelayanan yang optimal. 
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2) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang 

dibawahinya dan memantau memastikan bahwa 

perbaikan/penyempurnaan atas temuan pemeriksaan/saran yang 

diberikan auditor. 

c. SME financing Head 

1) Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel. 

2) Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel. 

3) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan 

pembiayaan produktif ritel. 

4) Mengelola pemantauan, melakukan collection dan memproses 

usulan penyelamatan pembiayaan produktif ritel Memproses 

pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada 

Recovery and Remedial Head sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. SME Account Officer 

1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon 

nasabah. 

2) Mengelola permohonan pembiayaan ritel, pemantauan nasabah, 

kolektibilitas pembiayaan. 

3) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta 

bisnis. 

4) Membina hubungan saling menguntungkan dengan para debitur 

dan pihak sumber dana.  

e. Sub Branch Manager 
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1) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan 

penetapan target cabang pembantu syariah yang akan dicapai. 

2) Memimpin dan mengelola seluruh aktivitas pelayanan di kantor 

cabang pembantu syariah untuk memberikan standar pelayanan 

transaksi produk/jasa kepada nasabah dan bertanggung jawab 

untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan di kantor cabang 

pembantu syariah. 

3) Berkoordinasi dengan unit lain dan cabang syariah lainnya yang 

terkait untuk menjamin kualitas dan kelancaran aktivitas 

pelayanan. 

f. Consumer Sales Head 

1) Memasarkan produk dana dan jasa Bank BNI Syariah kepada 

nasabah/calon nasabah. 

2) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas 

pemasaran dana SCO melalui BNI. 

3) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas 

nasabah dana ritel. 

4) Memastikan perkembangan implementasi Delivery Channel 

produk Bank BNI Syariah pada kantor cabang BNI di bawah 

kelolaannya. 

g. Consumer Processing Head  

1) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan 

pembiayaan konsumer. 
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2) Melakukan verifikasi on site untuk calon nasabah segmen non fix 

income. 

3) Memproses permohonan pembiayaan konsumer melalui aplikasi 

proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya. 

4) Mengkoordinasikan seluruh proses yang berkaitan dengan 

penilaian agunan pembiayaan konsumer-skoring sehingga 

diperoleh nilai yang wajar dan tepat waktu. 

5) Melakukan analisa pembiayaan konsumer-skoring dan membuat 

pengusulan pembiayaan. 

6) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit 

internal dan eksternal Bank BNI Syariah. 

h. Costumer Servis Head 

1) Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan 

asisten pelayanan nasabah dan asisten pelayanan uang tunai, anatr 

lain meliputi pembukaan dan pengelolaan rekening/transaksi 

produk dan jasa dalam dan luar negri, kegiatan pelayanan transaksi 

kas/tunai, pemindahan, setoran kliring serta transaksi keuangan 

lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

nasabah. 

2) Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan 

permasalahan yang ada, memeriksa pelaporan-pelaporan yang di 

buat unitnya. 
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3) Mengelola posisi kas kantor cabang/kantor cabang pembantu serta 

pelaksanaan cash renise/supply. 

4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit 

internal dan eksternal Bank BNI Syariah. 

a) Customer Service  

1. Melakukan pemasaran dana konsumer kepada nasabah 

walk in dan cross/up selling kepada nasabah dana existing. 

2. Memproses permohonan gadai/kepemilikan emas dan CCF. 

3. Melaksanakan prinsip APU & PPT. 

4. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan 

audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah. 

b) Teller 

1. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan 

kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah 

sesuai dengan standar layanan yang di tetapkan. 

2. Melakukan referral kepada walk in customer serta 

mengarahkan kepada nasabah untuk menggunakan saluran 

berbiaya rendah (e-banking: ATM, Phone plus, SMS 

Banking dan Internet Banking) kepada nasabah yang 

datang. 

3. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan 

audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.  

i. Operational Head 
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1) Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan 

2) Memantau proses pemberian pembiayaan 

3) Mengelola penerbitan agunan bank 

4) Mengelola administrasi transaksi kliring 

5) Menjalin kerjasama dengan pihak asuransi dan notaris 

6) Melakukan pembukuan transaksi serta mengelola pelaporan 

internal dan eksternal 

7) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit 

internal dan eksternal Bank BNI Syariah 

j. General Affairs Head 

1) Menyelia seluruh pegawai di unit keuangan dan umum untuk 

memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan keuangan dan 

umum cabang 

2) Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan 

penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan 

3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit 

internal dan eksternal Bank BNI Syariah 

k. Branch Internal Controller 

1) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif  dalam usaha 

pengawasan/pemeriksaan atas transaksi keuangan dan rekening 

2) Melakukan pemeriksaan khusus/mendadak terhadap berbagai 

kegiatan harian/manajemen cabang 
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3) Mempersiapkan laporan pekerjaan pada pemimpin cabang dan 

pemimpin divisi 

4) Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan keuangan 

koperasi, serikat pekerja dan dharma wanita dicabang 

5) Mengelola dan mendistribusikan BPP (Buku Pedoman Perusahaan) 

serta dokumen/surat yang berkaitan dengan ketentuan tentang 

pelaksanaan transaksi dan kegiatan perbankan 

6) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit 

l. Recovery and Remedial Head 

1) Menyelia langsung kegiatan pemantauan penagihan dan 

penyelesaian kewajiban pembiayaan 

2) Pemeriksaan laporan kunjungan stempat/call memo hasil 

penagihan pembiayaan 

3) Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan konsumer dan 

pembiayaan produktif ritel kolektibiliti 3,4,5 dan hapus buku 

termasuk PSJT 

4) Penyusunan memorandum Analisa Penyelamatan (MAP), 

Memorandum Perubahan Kolektibiliti dan Memorandum 

Penghapusbukuan 

5) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit 

internal dan eksternal Bank BNI Syariah. 
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7. Penghargaan Prestasi Yang Diraih Oleh BNI Syariah 

 Penghargaan yang diperoleh BNI Syariah selama menjalankan 

kegiatan usahanya antara lain:
75

 

a. Penghargaan 2010 

1) The Best Achieving Total Customer Satisfaction (ICSA 2010) 

2) Rekor Bisnis Kartu Kredit pertama yang menginspirasi 

berwirausaha (BNI Syariah Hasanah Card) 

b. Penghargaan 2011 

1) InfoBank MRI - First Best ATM 2011 

2) 8th Islamic Finance Award – iB Best Retail Banking 2011 

3) MURI – Replika Kartu Pembiayaan Terbesar Hasanah Card 2011 

4) InfoBank Award 17th Bank yang berpredikat keuangan sangat 

bagus 2011 

5) Indonesia Brand Champion 2011 – Brand Equity Champion of 

Islamic Banking 

c. Penghargaan 2012 

1) Indonesia Brand Champion 2012 – Brand Equity Champion of 

Islamic Banking 2012 

2) Brand Champion 2012 – Gold Brand 

                                                             
 

75
 BNI Syariah, Awards, diakses dari http://www.bnisyariah.co.id/awards, pada tanggal 

01 Juni 2017 pukul 12:42 WIB. 

http://www.bnisyariah.co.id/awards
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3) Anugerah Peduli Pendidikan 2012 – Program CSR Peduli 

Pendidikan Kategori Perusahaan/BUMN 

4) Bank Syariah Terbaik di Bidang  Manajemen Risiko Operasional 

untuk Pertanggungjawaban Risk Owner 

d. Penghargaan 2013 

1) Kinerja Keuangan 2012 Sangat Bagus – The Best sharia Finance 

Award 

2) Anugerah Perbankan Indonesia 2013 – Human Capital, Marketing 

& Information Technology 

3) The Best Corporation for Learning Organization 2013 – Anugerah 

Bussines Review 2013 

4) The Best CEO of The Year 2013 – Anugerah Business Review 

2013 

5) Delivering Positive Customer Experience – Excellent Service 

Experience Award 2013 

6) Silver Brand Champion of Most Popular Brand 2013 

7) Bank Predikat Baik Laporan Keuangan 2012  

e. Penghargaan 2014 

1) The Most Favourite Bank for Sharia Financing – Housing Estate 

Favourite KPR Awards 2014 

2) Anugerah Perbankan Indonesia 2014 – Peringkat 1 Bank Syariah 

Buku 2 modal inti Rp 1 T – Rp 5 T – Economic Review 
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3) Anugerah Perbankan Indonesia 2014 – Best CEO Leadership 

kategori Bank Syariah non Tbk – Economic Review 

4) Infobank Sharia Finance Awards 2014 predikat sangat bagus 

kategori Bank Syariah aset 1 – 10 Triliun 

5) Indonesia Banking awards 2014 kategori The Most Reliable Bank 

– Koran Tempo  

6) Indonesia Banking Awards 2014 kategori Bank Umum Syariah 

buku 2 – Koran Tempo 

7) Annual Report Awards 2013 Juara 1 kategori Private Keuangan 

Non Listed 

8) Silver Champion of Indonesia WOW Brand 2014 kategori saving 

Account Islamic Bank – Markplus 

f. Penghargaan 2015 

1) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1, Risk 

Management- Economic Review 

2) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1, Marketing – 

Economic Review 

3) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1, Human Capital 

– Economic Review 

4) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1, Good 

Corporate Governance – Economic Review 

5) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1, Finance (Value 

Creation) – Economic Review 
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6) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1, Corporate 

Social Responsibilty – Economic Review 

7) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1, Corporate 

Communication Economic Review 

8) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1 Information 

Technology – Economic Review 

9) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1 FINANCE 

(Efficiency & Profit) – Economic Review 

g. Penghargaan 2016 

1) Good Corporate Governance  Awards 2016 – Trusted Company 

Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) – SWA 

2) Sustainable Finance Awards 2016 – Pemenang kategori Perbankan 

– Otoritas Jasa Keuangan 

3) Indonesia Best Banking Brand Award 2016 – The Winner of Best 

Banking Brand 2016 for Consumer Choice, Best Reputation, Most 

Reliable, Most Efficient, and Best Performance Title – Warta 

Ekonomi 

4) Indonesia Good Corporate Governance Award II 2016 – GCG 

Terbaik Bank Syariah di Indonesia Predikat Sangat Baik (A) 

Sektor Keuangan Bank BUKU II – Economic Review 

5) Top Bank 2016 – Tabungan iB Hasanah Kategori Tabungan 

Syariah 2016 – Bussines News Indonesia 
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6) Bisnis Indonesia Banking Award 2016 – Most Efficient Bank 

kategori Bank Syariah 

7) Anugerah Perbankan Indonesia 2016 – Peringkat 1 kategori 

Corporate Social Responsibiilty – Economic Review 

8) Anugerah Perbankan Indonesia 2016 – Peringkat 1 kategori 

Corporate Governance – Economic Review 

9) Anugerah Perbankan Indonesia 2016 – Peringkat 2 Buku II Syariah 

kategori Aset Lebih Dari 10 T – Economic Review 

10) Anugerah Perbankan Indonesia 2016 – Peringkat 2 kategori 

Corporate Communication – Economic Review 

h. Penghargaan 2017 

1) 2016 Indonesia Employee Engagement Award – Overall 

Favourability Index Employee Engagement Survey as Silver 

Medal – LPPI 

2) Indonesia Inhouse Magazine Awards 2017 – Silver Winner 

kategori The Best of Private Company Inhouse Magazine (InMA) 

2017 – Serikat Perusahaan Pers.jpg. 
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B. Prinsip Operasional Bank BNI Syariah  

1. Prinsip-prinsip Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang 

  Prinsip yang dijalankan PT Bank BNI Syariah dalam kegiatan 

operasionalnya yakni dengan menjalankan operasi perbankan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah, patuh dan tunduk terhadap peraturan 

yang ada, dalam Al-Qur’an, Hadist, dan peraturan perbankan lainnya 

dibawah pengawasan DSN-MUI.76 

  Prinsip operasional yang dijalankan di BNI Syariah dibagi 

menjadi tiga bagian: 

a. Sistem bagi hasil; 

  Sistem bagi hasil ini diterapkan pada penyaluran dan 

penghimpunan dana di BNI Syariah. 

b. Sistem jual beli; 

  Sistem jual beli ini diterapkan untuk penyaluran dana atau 

pembiayaan. Nasabah akan melakukan pembiayaan atas nama 

bank, dalam hal ini bank adalah sebagai pembeli. Kemudian bank 

akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah 

dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan 

sistem pembayaran ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil 

pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu. 

 

                                                             
 76

 Wawancara dengan Operasional Manager Bapak M. Taufik Dwinanto pada tanggal 25 

Mei 2017 
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c. Sistem fee (jasa) 

  Sistem ini meliputi segala jasa non pembiayaan yang 

diberikan oleh bank seperti bank garansi, kliring, transfer, inkaso, 

dan lain-lainnya. 

2. Akad-akad Transaksi Yang Diterapkan Pada PT Bank BNI 

Syariah KC Tanjung Karang 

a. Produk Funding 

1) Akad Mudharabah Mutlaqah (Tanpa pembatasan jenis usaha) 

  Mudharabah mutlaqah merupakan nasabah yang 

menyimpan dananya dibank syariah tidak memberikan 

pembatasan bagi bank syariah dalam penggunaan dana yang 

disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad 

seperti apa yang nantinya akan dipakai ketika menyalurkan 

pembiayaan, kepada siapa pembiayaan diberikan serta usaha 

yang seperti apa yang harus dibiayai.  

2) Akad Wadiah Yad Dhamanah
77

 

  Merupakan dimana bank sebagai penerima titipan dapat 

memanfaatkan dana titipan tersebut dengan izin pemiliknya 

dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara 

utuh setiap saat nasabah hendak mengambilnya kembali.
78

 

 

                                                             
 77

 Ibid., 

 78
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b. Produk Financing 

1) Akad Murabahah 

Merupakan perjanjian jual beli barang pada harga dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis 

perbankan syariah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian 

yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank 

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku, rumah 

atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan 

dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli + 

margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dalam 

murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli 

untuk menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan 

(margin) yang kemudian diangsur dalam kurun waktu tertentu.
79

  

2) Akad 

3)  Mudharabah 

 Merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk 

usaha tertentu, dimana bank menyediakan seluruh modal dan 

nasabah bertindak sebagai pengelola dana dengan keuntungan 

usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian ditanggung oleh 

                                                             
 79

 Ibid.,  
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bank, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam 

pengelolaan dana yang diberikan.
80

 

 

4) Akad Musyarakah  

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

ditanggung bersama.
81

 

5) Ijarah Multijasa  

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 

nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. 

6) Qard  

 Pemberian pembiayaan dana talangan yang dipinjamkan oleh 

bank kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah 

untuk mengembalikan dana yang dipinjam tersebut sesuai dengan 

jangka waktu yang tentukan. 

7) Wakalah  

Pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak bank untuk 

menjual agunan yang diagunkan nasabah ketika nasabah yang 

bersangkutan mengalami wanprestasi. 
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3. Perbedaan KPR Konvensional dengan KPR Syariah 

a. KPR Konvensional 

1) Syarat dan ketentuan ditetapkan bank pemberi kredit 

2) Suku bunga disesuaikan dengan naik-turunnya BI rate atau 

kebijakan bank 

3) Apabila konsumen terlambat atau menunggak pembayaran 

akan dikenakan sanksi berupa denda 

4) Tenor berkisar 5-25 tahun 

b. KPR Syariah 

1) Menggunakan prinsip akad Murabahah (jual-beli) 

2) Tidak mengenal sistem bunga sehingga cicilan tetap selama 

masa tenor 

3) Jika konsumen terlambat atau menunggak pembayaran, tidak 

akan didenda 

4) Tenor berkisar 5-15 tahun    

4. Produk Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang 

a. Griya iB Hasanah 

 Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah 

yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, membangun, 



100 
 

merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemen dan 

sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang 

besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan 

kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.
82

 

Keunggulan : 

1) Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan Syariah 

terhindar dari transaksi yang ribawi. 

2) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan 

prinsip syariah . 

3) Maksimum pembiayaan Rp. 5 Milyar. 

4) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk 

pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan 

kemampuan pembayaran. 

5) Jangka waktu sd 20 tahun untuk nasabah fixed-income 

6) Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan 

pembiayaan. 

7) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas. 

8) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau 

dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun 

BNI Konvensional. 

Persyaratan :  

1)  Warga Negara Indonesia 
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2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pensiun 

pembiayaan harus lunas 

3) Berpenghasilan tetap dan mampu mengangsur 

4) Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank. 

Ketentuan biaya : 

1) Asuransi : Jiwa dan Kerugian 

2) Notaris, Materai, dll : sesuai ketentuan yang berlaku. 

3) Biaya sewaktu- waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu. 

b. Multiguna iB Hasanah 

 Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah 

atau ijarah multijasa yang diberikan kepada anggota masyarakat 

untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai 

dengan prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan 

bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan 

barang yang dibiayai.
83

 

Keunggulan : 

1) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan 

prinsip syariah  

2) Minimal pembiayaan Rp. 50 juta dan maksimum Rp. 2 Milyar 

3) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun 

4) Uang muka ringan 
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5) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas 

6) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis 

atau dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang BNI Syariah 

maupun BNI Konvensional. 

Persyaratan : 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun 

(pensiun) pembiayaan harus lunas 

3) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur 

4) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan 

Ketentuan biaya : 

1) Asuransi : Jiwa dan kerugian 

2) Notaris, Materai, dll : sesuai ketentuan yang berlaku 

c. Oto iB Hasanah 

  Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah 

yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian 

kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang 

dibiayai dengan pembiayaan ini.
84

 

Keunggulan : 

1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 
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2) Minimal pembiayaan Rp. 5 juta dan maksimum Rp. 1 

Milyar. 

3) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun. 

4) Uang muka ringan dan khusus kendaraan bermotor roda 2 

dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan. 

5) Angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas. 

6) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara 

otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang 

BNI Syariah maupun BNI Konvensional. 

Persyaratan : 

1) Warga Negara Indonesia  

2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai saat 

pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk 

pegawai, 60 tahun untuk pengusaha. 

3) Berpenghasilan tetap dan mampu mengangsur. 

4) Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan 

Ketentuan biaya : 

4) Asuransi : Jiwa dan Kerugian 

5) Notaris, Materai, dll : sesuai ketentuan yang berlaku. 

6) Biaya sewaktu- waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu. 
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d. Fleksi iB Hasanah  

 Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan 

suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan 

penggunaan jasa sesuai syariah Islam.
85

 

Keunggulan : 

1) Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000 

2) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun 

3) Margin kompetitif 

4) Angsuran tetap sampai lunas 

Persyaratan : 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun 

(pensiun) pembiayaan harus lunas 

3) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur 

4) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan 

e. Fleksi Umrah iB Hasanah 

 Pembiayaan konsumtif dengan akad ijarah multijasa bagi 

anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa 

Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah 

bekerjasama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.
86

 

Keunggulan : 
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1) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan 

prinsip syariah. 

2) Dapat membiayai perjalanan ibadah umrah orang tua/ mertua, 

suami/istri, dan anak-anak. 

3) Maksimum pembiayaan Rp. 200.000.000 

4) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun 

untuk Nasabah payroll BNI atau BNI Syariah 

5) Tanpa agunan untuk nasabah payroll BNI Syariah 

6) Uang muka ringan 

7) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas 

8) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis 

atau dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang BNI Syariah 

maupun BNI Konvensional 

Persyaratan : 

1)  Warga Negara Indonesia 

2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun 

(pensiun) pembiayaan harus lunas 

3) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur  

4) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan 

f. Wirausaha iB Hasanah 

 Fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal 
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kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
87

 

Akad : 

1) Murabahah 

2) Musyarakah 

3) Mudharabah 

Keunggulan : 

1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

2) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 (tujuh) tahun 

3) Plafond pembiayaan minimal Rp. 50.000.000 dan 

maksimum Rp. 1 Milyar. 

4) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor 

Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional. 

Syarat permohonan pembiayaan : 

1) Warga Negara Indonesia. 

2) Pengalaman dibidang usaha minimal 2 (dua) tahun. 

3) Identitas diri (Kartu Keluarga (KK) dan KTP). 

4) Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (SIUP, TDP, 

HO dan SITU) atau 

5) Surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan khusus 

untuk pembiayaan sampai dengan Rp. 150 Juta. 
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6) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku. 

7) NPWP (perorangan/perusahaan). 

8) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta 

tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan 

macet/bermasalah. 

9) Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) 

bulan terakhir (bila ada). 

Ketentuan biaya : 

1)  Biaya Administrasi : ringan sesuai ketentuan yang berlaku 

2) Asuransi : kerugian  

3) Notaris, Materai, dll : sesuai ketentuan yang berlaku. 

g. Tunas Usaha iB Hasanah 

 Pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan 

untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan 

prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi 

Presiden Nomor 6 tahun 2007.
88

 

Keunggulan: 

1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah dan sesuai 

dengan prinsip syariah 

2) Jangka waktu pembiayaan tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk 

pembiayaan modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk pembiayaan 

investasi 
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3) Plafond pembiayaan minimal Rp. 20 Juta dan maksimum Rp. 

500 Juta 

4) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor 

Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional. 

Akad:  

1) Murabahah 

2) Musyarakah 

3) Mudharabah 

Pola Penyaluran: 

1) Langsung ke end user 

2) Tidak langsung (executing melalui Linkage Program) 

Persyaratan Calon Nasabah: 

1) Dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha, kelompok, 

dan koperasi. 

2) Kriteria nasabah yang dapat dibiayai adalah Usaha Mikro, 

Kesil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang belum pernah 

mendapat pembiayaan/kredit dari perbankan yang wajib 

dibuktikan dengan hasil BI checking pada saat permohonan 

pembiayaan diajukan dan atau belum memperoleh fasilitas 

kredit program dari pemerintah. 

3) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi. 

4) Melengkapi persyaratan dokemun sesuai ketentuan yang 

berlaku. 



109 
 

Ketentuan Biaya: 

1) Biaya Administrasi: Ringan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

2) Asuransi: Kerugian 

3) Notaris, Materai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku 

h. Usaha Kecil iB Hasanah 

 Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif 

(modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil 

berdasarkan prinsip-psinsip pembiayaan syariah.
89

 

Keunggulan:  

1) Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah 

2) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 (tujuh) tahun 

3) Plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 10 (sepuluh) Milyar 

4) Pembayaran angsuran dapat dilakukan diseluruh Kantor 

Cabang BNI Syariah dan BNI Konvesional. 

Akad:  

1) Murabahah untuk pembelian barang baik untuk tujuan investasi 

maupun modal kerja secara angsuran (aflopend) 

2) Mudharaah/musyarakah dapat diberikan dalam bentuk modal 

kerja atas suatu proyek/usaha tertentu dengan menggunakan 

prinsip Mudharabah/Musyarakah baik secara angsuran maupun 

diakhir. 
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Syarat Penerima Pembiayaan:  

1) Memiliki legalitas usaha lengkap sesuai dengan bidang 

usahanya 

2) NPWP, Laporan Keuangan, dan SPT Tahunan PPh 

3) Pengalaman dibidang usaha minimal 2 (dua) tahun 

4) Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) bulan 

terakhir. 

5) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak 

tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah 

6) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku. 

 

C. Pembiayaan Griya iB Hasanah Menggunakan Akad Al-Murabahah 

1. Akad Al-Murabahah 

  Akad Al-Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang 

tBertentu, dalam transaksi jual-beli atas barang tertentu, dalam 

transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas 

barang yang diperjual-belikan dan tidak termasuk barang yang 

haram, harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara 

pembayarannya harus disebutkan dengan jelas, apabila terjadi 

perubahan harga jual-beli maka akad tersebut menjadi batal. 

2. Skema Pembiayaan Al-Murabahah 

Untuk skema dari akad Al-Murabahah, dapat dilihat dari skema 

berikut: 
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Tabel 3.1. Skema Pembiayaan Murabahah 

 

 

 

 

 

 

3. Skema Griya iB Hasanah Akad Al-Murabahah 

Tahapan dari skema yang digambarkan diatas adalah sebagai 

berikut: 

a. Konsumen melakukan identifikasi dan memilih rumah yang 

akan dibeli 

b. Bank membeli rumah dari penjual dengan cara tunai 

c. Bank menjual rumah kepada konsumen dengan harga jual 

merupakan penjumlahan harga beli dengan besar keuntungan 

d. Konsumen membayar rumah yang sudah dibeli oleh bank 

dengan cara mencicil. 

     Dari tahapan-tahapan tersebut, terdapat tiga kontrak 

perjanjian yang harus dilakukan agar akad Al-Murabahah ini 

dapat berjalan yaitu: 

1) Perjanjian pembelian properti (PBP) 

Bank Nasabah  

Penjual 

Rumah 
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Perjanjian ini melibatkan bank dengan penjual rumah yang 

mencakup pembelian properti oleh bank dengan penjual rumah 

yang mencakup pembelian properti yang dilakukan oleh bank 

dengan penjual rumah. 

2) Perjanjian Penjualan Property (PJP) 

Yaitu perjanjian yang melibatkan bank dengan nasabah yakni 

bank menjual rumah kepada konsumen pada harga yang telah 

disepakati dalam akad murabahah. 

3) Perjanjian penjaminan (PP) 

Perjanjian yang melibatkan bank dengan konsumen dalam hal 

perjaminan rumah. Konsumen menjaminkan rumahnya kepada 

bank sampai konsumen menyelesaikan pembayarannya. 

 

D. Standard Operational Procedur (SOP) Pembiayaan Griya iB Hasanah 

di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

 Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 

konsumtif  yang ada di Bank BNI Syariah yang diberikan kepada anggota 

masyarakat atau nasabah untuk membeli, membangun, merenovasi rumah 

(termasuk ruko, rusun,apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah 

kavling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan 

kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.
90
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Adapun analisis Standard Operational Procedure (SOP) 

pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang tanjung Karang dalam 

memberikan pembiayaan menggunakan metode analisis 5 C yang meliputi 

character (karakter nasabah), capacity (kemampuan membayar kembali 

nasabah), capital (modal), collateral (jaminan/agunan), condition of 

economic (kondisi ekonomi). 
91

 

  Sebagaimana yang tertuang pada Standard Operational Procedure 

(SOP) pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, 

maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di Bank 

BNI Syariah Kantor CabangTanjung Karang dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Tahap Aplikasi Pembiayaan 

Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu 

dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. 

Dalam wawancara pihak bank menanyakan maksud dan tujuan 

kedatangannya, setelah pihak bank memahami akan maksud dan 

tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut 

mencakup: kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas photo 

ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, kartu keluarga, surat nikah,surat 

keterangan usaha/slip gaji, dan tabungan. 

2. Tahap Pengumpulan Data 
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Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat 

menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi 

pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, 

seperti: legalitas usaha, kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP), 

kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past 

performance 1 tahun terakhir, business plan, data objek pembiayaan, 

data jaminan, dan sejumlah kelengkapan administrasi yang 

dibutuhkan. 

3. Tahap Analisa Pembiayaan 

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada 

calon nasabah dengan menggunakan standard penilaian  pembiayaan 

yaitu: character (kepribadian), capacity (kemampuan dalam 

menjalankan usaha), capital (modal), collateral (jaminan), condition 

(keadaan).  

4. Persetujuan Pembiayaan 

Tahap keempat, lembaga komite yang terdiri dari Komisaris, Direktur 

Utama, General Manager (GM), Account Officer (AO), dan petugas 

administrasi pembiayaan terhadap permohonan yang telah diajukan 

oleh calon nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan layak 

atau tidaknya untuk disetujui. 

5. Pengikatan 
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Tahap kelima, yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Dimana 

adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak 

bertanggungjawab yang dilakukan oleh pihak nasabah. 

6. Tahap Pencairan 

Tahap keenam, Tim Komite mempertimbangkan serta menyetujui 

permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank 

langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum. Dalam proses 

pencairan dana pihak bank melakukan perjanjian melalui akad 

pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip 

setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya akan langsung 

diserahkan ke pihak notaris. 

7. Tahap Monitoring 

Tahap ketujuh, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar 

angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati 

pada awal perjanjian.  

 

E. Tabel Definisi Operasional 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional  

No Variabel  Definisi  

Operasional  

Alat Ukur  Kategori  

1 Umur  Kelompok umur 

nasabah yang 

melakukan 

pembiayaan 

Kuesioner  -27 

-30 

-35 

-45 

2 Pendidikan  Merupakan 

jenjang sekolah 

formal yang 

pernah ditempuh 

Kuesioner  - SMP 

-SMA 

-D3 

-S1 
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oleh nasabah 

pembiayaan 

-S2 

3 Pekerjaan  Merupakan 

aktivitas sehari-

hari orang yang 

akan melakukan 

pembiayaan 

Kuesioner  -PNS 

-Wiraswasta 

-Pegawai swasta 

-Pelajar/Mahasiswa 

4 Pendapatan  Segala bentuk 

penghasilan/pener

imaan seluruh 

nasabah setiap 

bulannya 

Kuesioner  -Rp.<5 jt 

-Rp.5-15 jt 

-Rp.15-25jt 

5 Pengenalan 

Masalah 

Mengetahui apa 

yang sedang 

dibutuhkan  

Kuesioner  -kebutuhan 

keluarga 

-kebutuhan pribadi 

-Kebutuhan sosial 

6 Mencari 

Informasi 

Mencari 

informasi tentang 

barang/produk 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

Kuesioner  -majalah/brosur 

-iklan/catalog 

-internet/media 

sosial 

-keluarga/karyawan  

7 Evaluasi 

Alternatif 

Mempertimbangk

an barang/produk 

yang akan 

dikonsumsi  

Kuesioner -sesuai kebutuhan 

-pelayanan 

memuaskan 

8 Keputusan 

Pembelian 

Melakukan 

pembelian atas 

suatu 

barang.produk 

Kuesioner -prosesnya cepat 

9 Faktor 

Sosial 

Kelompok yang 

berpengaruh 

secara langsung 

dan tidak 

langsung 

Kuesioner -keluarga 

-orang sekitar 

10 Faktor 

Pribadi 

Sesuatu yang 

berasal dari 

kondisi diri 

sendiri 

Kuesioner -keadaan ekonomi 

-pendapatan 

-keinginan 

11 Faktor 

Budaya  

Sesuatu yang 

berdasarkan 

adat/kebiasaan 

orang sekitar 

Kuesioner  -budaya 

-kelas sosial 

-prinsip syariah 

12 Faktor 

Psikologis 

Sesuatu 

berdasarkan 

kepribadian 

seseorang 

Kuesioner  - persepsi 

-motivasi 

-fungsi 

-kepercayaan 
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F. Distribusi Hasil Jawaban Karakteristik Data Nasabah Responden 

1. Karakteristik Nasabah Responden 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum responden 

yang berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan 

pekerjaan. Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah KC 

Tanjung Karang dengan jumlah responden sebanyak 12 Nasabah untuk 

mengetahui perilaku nasabah dalam pengambilan keputusan pembelian 

suatu produk. 

a. Jenis Kelamin Nasabah Responden 

Tabel 3.3 

 Distribusi Nasabah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

Nasabah 

Responden 

Persentase (%) 

1 Laki-laki 10 83% 

2 Perempuan  2 17% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dalam tabel 3.1 menunjukkan bahwa nasabah responden 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 nasabah atau dengan 

persentase sebesar 83% dan nasabah responden dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 2 nasabah atau dengan presentase 

sebesar 17%. 
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b. Usia Nasabah Responden 

Tabel 3.4 

 Distribusi Nasabah Responden Berdasarkan Usia 

No  Usia  Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase (%) 

1 21-30 tahun 3 25% 

2 30-40 tahun  7 58% 

3 40-50 tahun 2 17% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan data dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa 

nasabah responden yang berusia 40-50 tahun berjumlah 2 nasabah atau 

dengan persentase 16% dan nasabah responden yang berusia 30-40 

tahun berjumlah 7 nasabah atau sebesar 59% kemudian responden 

yang berusia 21-30 tahun berjumlah 3 nasabah atau sebesar 25%. 

c. Pendidikan  

Tabel 3.5 

Distribusi Nasabah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 SMA 5 42% 

2 D3 1 8% 

3 S1 3 25% 

4 S2 3 25% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan pada tabel 3.3 diatas jumlah nasabah responden 

berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S2 sebanyak 3 nasabah 



119 
 

responden dengan persentase sebesar 25%. Dan responden yang 

tingkat pendidikan S1 juga sebanyak 3 nasabah atau dengan persentase 

sebesar 25%. Dan responden yang tingkat  pendidikan D3 sebanyak 1 

nasabah dengan persentase sebesar 8%. Kemudian responden yang 

tingkat pendidikan SMA sebanyak 5 nasabah dengan persentase 

sebesar 42%. 

d. Pekerjaan  

Tabel 3.6 

 Distribusi Nasabah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

Nasabah 

Responden  

Persentase(

%) 

1 PNS 3 25% 

2 Wiraswasta 6 50% 

3 Pegawai Swasta 3 25% 

4 Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari data pada tabel 3.4 diatas nasabah responden berdasarkan 

pekerjaan PNS berjumlah 3 nasabah dengan persentase 25% dan 

nasabah responden dengan pekerjaan wiraswasta berjumlah 6 nasabah 

atau persentase sebanyak 50%. Kemudian nasabah responden 

berdasarkan pekerjaan pegawai swasta sebanyak 3 nasabah atau 

persentase sebesar 25% dan responden yang pekerjaannya sebagai 

pelajar/mahasiswa berjumlah 0 nasabah dengan  persentase 0%. 

e. Pendapatan 

Tabel 3.7  

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Pendapatan  

No Jumlah 

Pendapatan 

Jumlah 

Nasabah 

Persentase 

(%) 



120 
 

Responden 

1 <Rp.5.000.000 0 O% 

2 Rp.5.000.000 –

Rp.15.000.000 

8 67% 

3 Rp.15.000.000-

Rp.25.000.000 

4 33% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas diketahui bahwa 

pendapatan perbulan nasabah responden yaitu <Rp.5.000.000 

berjumlah 0 nasabah atau persentase 0% dan nasabah responden 

dengan pendapatan Rp.5.000.000 – Rp.15.000.000 berjumlah 8 

nasabah atau dengan persentase 67% dan nasabah responden yang 

berpendapatan Rp.15.000.000-Rp.25.000.000 berjumlah 4 nasabah 

atau dengan persentase sebesar 33%. 

 

G. Distribusi Hasil Jawaban Dari Pertanyaan Kuesioner Nasabah 

Responden Tentang Perilaku Proses Pengambilan Keputusan 

 

Tabel 3.8   

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Alasan Memilih Produk Griya iB Hasanah Karena Kebutuhan 

Keluarga 

No Jawaban Nasabah 

Responden 

Jumlah 

Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju 1 8% 

3 Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan hasil jawaban diatas terdapat 11 nasabah 

responden atau sebanyak 92% yang menyatakan alasan memilih 

produk pembiayaan Griya iB Hasanah karena untuk kebutuhan 
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keluarga. Sedangkan hanya 1 nasabah responden yang kurang 

setuju atau sebanyak 8% yang menyatakan alasan memilih Griya 

iB Hasanah karena kebutuhan pribadi. 

 

Tabel 3.9  

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memperoleh Informasi Tentang Produk Griya iB Hasanah 

Dari Brosur/Majalah 

No Jawaban Nasabah 

Responden 

Jumlah 

Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju 6 50% 

2 Kurang Setuju  2 17% 

3 Tidak Setuju  4 33% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan hasil jawaban diatas bahwa terdapat sebanyak 

6 nasabah responden yang mengetahui informasi Griya iB Hasanah 

melalui brosur/majalah dengan persentase sebesar 50%. Dan 

terdapat 2 nasabah responden yang kurang setuju dengan 

persentase 17% dan 4 nasabah responden yang tidak setuju dengan 

persentase sebesar 33% yakni memperoleh informasi dari sumber 

lain seperti melalui sales atau teman dll. 

Tabel 3.10 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memilih Produk Griya iB Hasanah Karena Prosesnya Lebih 

Cepat 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  7 58% 

2 Kurang Setuju 5 42% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 
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Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari hasil jawaban responden diatas menunjukkan bahwa 

terdapat 7 nasabah responden atau persentase sebesar 58% 

menyatakan setuju yakni mereka memilih produk pembiayaan 

Griya iB Hasanah karena prosesnya yang cepat. Dan kemudian 

terdapat 5 nasabah responden dengan persentase sebesar 42% yang 

menyatakan tidak setuju. 

Tabel 3.11 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Pelayanan Yang Memuaskan Mempengaruhi Dalam 

Pengambilan Keputusan Terhadap Produk Griya iB Hasanah 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju 

(Berpengaruh)  

11 92% 

2 Kurang Setuju 

(Berpengaruh) 

0 0% 

3 Tidak Setuju 

(Berpengaruh) 

1 8% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan hasil jawaban nasabah responden diatas dapat 

diketahui sebanyak 11 nasabah atau persentase 92% yang 

menyatakan setuju bahwa pelayanan yang memuaskan 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam memilih 

produk Griya iB Hasanah. Dan terdapat 1 nasabah dengan 

persentase 8% yang menyatakan tidak setuju jika pelayanan 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

Tabel 3.12 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  8 67% 

2 Kurang Setuju  3 25% 

3 Tidak Setuju  1 8% 

Jumlah  12 100% 
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Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan data diatas diketahui sebanyak 8 nasabah 

dengan persentase 67% yang menyatakan setuju Griya iB Hasanah 

sebagai alternatif pembiayaan yang terbaik. Sedangkan 3 nasabah 

dengan persentase sebesar 25% menyatakan kurang setuju dan 1 

nasabah dengan persentase 8% menyatakan tidak setuju. 

 

H. Distribusi Hasil Jawaban Atas Pertanyaan Kuesioner Dari Nasabah 

Responden Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen 

1. Faktor Sosial 

Tabel 3.13 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memilih Produk Griya iB Hasanah Karena Keluarga Juga 

Menggunakannya  

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  8 67% 

2 Kurang Setuju  4 33% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari hasil data diatas dapat diketahui 8 nasabah 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 67% bahwa mereka 

memilih produk Griya iB Hasanah karena keluarga mereka juga 

menggunakannya dan 4 nasabah yang menyatakan kurang setuju 

dengan persentase sebesar 33%. 

 

Tabel 3.14 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memilih Produk Griya iB Hasanah Karena Teman Dan Orang 

Sekitar Menggunakannya  

No Jawaban 

Nasabah 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 
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Responden 

1 Setuju  4 33% 

2 Kurang Setuju  8 67% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari hasil data diatas dapat diketahui 4 nasabah 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 33% bahwa mereka 

memilih produk Griya iB Hasanah karena teman dan orang 

disekitar mereka juga menggunakannya dan 8 nasabah yang 

menyatakan kurang setuju dengan persentase sebesar 67%. 

2. Faktor Pribadi  

Tabel 3.15 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memilih Griya iB Hasanah Karena Sesuai Dengan Keadaan 

Ekonomi 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju  1 8% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari data hasil jawaban responden diatas diketahui bahwa 

terdapat 11 nasabah responden dengan persentase sebesar 92% 

yang menyatakan setuju jika produk Griya iB Hasanah sesuai 

dengan keadaan ekonomi mereka. Dan terdapat 1 nasabah yang 

menyatakan kurang setuju jika produk Griya iB Hasanah sesuai 

dengan keadaan ekonominya.  
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Tabel 3.16 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memilih Griya iB Hasanah Karena Sesuai Dengan Latar 

Belakang Sosial 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  7 58% 

2 Kurang Setuju  3 25% 

3 Tidak Setuju  2 17% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan hasil data diatas diketahui terdapat 7 nasabah 

responden yang setuju jika memilih produk Griya iB Hasanah 

sesuai dengan latar belakang sosial mereka dengan persentase 

sebesar 58%. Kemudian terdapat 3 nasabah yang menyatakan 

kurang setuju dengan persentase sebesar 25% dan 2 nasabah 

responden dengan persentase sebesar 17% menyatakan tidak 

setuju. 

Tabel 3.17 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memilih Griya iB Hasanah Karena Sesuai Dengan Pekerjaan 

Dan Pendapatan 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  12 100% 

2 Kurang Setuju  0 0% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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 Dari hasil data diatas diketahui bahwa seluruh nasabah 

responden yang berjumlah 12 nasabah dengan persentase 100% 

setuju bahwa mereka memilih produk pembiayaan Griya iB 

Hasanah karena sesuai dengan pendapatan mereka. 

Tabel 3.18 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai 

Memilih Griya iB Hasanah Karena Sesuai Dengan Kebutuhan 

Dan Keinginan 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju  1 8% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari data hasil jawaban responden diatas diketahui bahwa 

terdapat 11 nasabah responden dengan persentase sebesar 92% 

yang menyatakan setuju jika Griya iB Hasanah sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Dan terdapat 1 nasabah dengan 

persentase 8% yang menyatakan kurang setuju bahwa Griya iB 

Hasanah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 

3. Faktor Budaya 

Tabel 3.19 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Sesuai Dengan Nilai Budaya Yang 

Dianut 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  8 67% 

2 Kurang Setuju  3 25% 

3 Tidak Setuju  1 8% 
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Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

  Berdasarkan data diatas diketahui sebanyak 8 nasabah 

dengan persentase 67% yang menyatakan setuju Griya iB Hasanah 

sesuai dengan nilai budaya yang dianut. Sedangkan 3 nasabah 

dengan persentase sebesar 25% menyatakan kurang setuju dan 1 

nasabah dengan persentase 8% menyatakan tidak setuju. 

Tabel 3.20 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Sesuai Dengan Kelas Sosial  

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  8 67% 

2 Kurang Setuju  4 33% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

  Berdasarkan data diatas diketahui sebanyak 8 nasabah 

dengan persentase 67% yang menyatakan setuju bila produk Griya 

iB Hasanah sesuai dengan kelas sosial mereka sendiri . Sedangkan 

4 nasabah dengan persentase sebesar 33% menyatakan kurang 

setuju jika produk Griya iB Hasanah sesuai dengan kelas sosial 

mereka. 

Tabel 3.21 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Transaksinya Sesuai Dengan Prinsip 

Syariah 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  12 100% 

2 Kurang Setuju  0 0% 
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3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari hasil data diatas diketahui bahwa seluruh nasabah 

responden yang berjumlah 12 nasabah dengan persentase 100% 

setuju bahwa mereka memilih produk pembiayaan Griya iB 

Hasanah karena sesuai dengan prinsip syariah. 

4. Faktor Psikologis  

Tabel 3.22 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Sesuai Dengan Persepsi Mereka Sendiri 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju  1 8% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari data hasil jawaban responden diatas diketahui bahwa 

terdapat 11 nasabah responden dengan persentase sebesar 92% 

yang menyatakan setuju jika produk Griya iB Hasanah sesuai 

dengan persepsi mereka sendiri. Dan terdapat 1 nasabah dengan 

persentase sebesar 8% yang menyatakan kurang setuju bahwa 

produk Griya iB Hasanah tidak sesuai dengan persepsi mereka. 

Tabel 3.23 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Opini Positif Dari Masyarakat 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  6 50% 

2 Kurang Setuju  6 50% 
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3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

  Dari hasil data diatas dapat diketahui 5 nasabah responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 33% bahwa mereka 

memilih produk Griya iB Hasanah karena opini positif dari 

masyarakat dan 5 nasabah yang menyatakan kurang setuju dengan 

persentase sebesar 50%. 

Tabel 3.24 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Mengenal Produk Tersebut 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  2 17% 

2 Kurang Setuju  3 25% 

3 Tidak Setuju  7 58% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan hasil jawaban responden diatas bahwa terdapat 

2 nasabah responden yang setuju dengan persentase sebesar 17%. 

Dan 3 nasabah responden yang kurang setuju dengan persentase 

25% dan 7 nasabah responden yang tidak setuju dengan persentase 

sebesar 58% yakni memilih produk Griya iB Hasanah karena 

mereka mengenal produk tersebut. 

Tabel 3.25 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Reputasi Produk 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  9 75% 

2 Kurang Setuju  3 25% 
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3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

  Dari hasil data diatas dapat diketahui 9 nasabah responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 75% bahwa mereka 

memilih produk Griya iB Hasanah karena reputasi produk  dan 3 

nasabah yang menyatakan kurang setuju dengan persentase sebesar 

25%. 

Tabel 3.26 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Fungsinya 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju  1 8% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

  Dari hasil data diatas dapat diketahui 11 nasabah responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 92% bahwa mereka 

memilih produk Griya iB Hasanah karena fungsinya  dan 1 nasabah 

yang menyatakan kurang setuju dengan persentase sebesar 8%. 

Tabel 3.27 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Pelayanan Penjualannya Baik 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju  1 8% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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  Dari hasil data diatas dapat diketahui 11 nasabah responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 92% bahwa mereka 

memilih produk Griya iB Hasanah karena pelayanan penjualan 

yang baik dan 1 nasabah yang menyatakan kurang setuju dengan 

persentase sebesar 8%. 

Tabel 3.28 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Memilih 

Griya iB Hasanah Karena Kemudahan Dalam Setiap 

Transaksinya 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju  1 8% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

  Dari hasil data diatas dapat diketahui 11 nasabah responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 92% bahwa mereka 

memilih produk Griya iB Hasanah karena kemudahan dalam setiap 

transaksinya  dan 1 nasabah yang menyatakan kurang setuju 

dengan persentase sebesar 8%. 

Tabel 3.29 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Merasa 

Senang Dan Nyaman Memilih Produk Griya iB Hasanah  

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  12 100% 

2 Kurang Setuju  0 0% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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 Dari hasil data diatas diketahui bahwa seluruh nasabah 

responden yang berjumlah 12 nasabah dengan persentase 100% 

setuju bahwa mereka merasa senang dan nyaman memilih produk 

Griya iB Hasanah. 

Tabel 3.30 

Distribusi Hasil Jawaban Nasabah Responden Mengenai Griya iB 

Hasanah Memberikan Yang Terbaik Bagi Nasabah 

No Jawaban 

Nasabah 

Responden 

Jumlah Nasabah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 Setuju  11 92% 

2 Kurang Setuju  1 8% 

3 Tidak Setuju  0 0% 

Jumlah  12 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

  Dari hasil data diatas dapat diketahui 11 nasabah responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 92% bahwa produk 

Griya iB Hasanah memberikan yang terbaik bagi nasabah untuk 

memenuhi kebutuhan dan 1 nasabah yang menyatakan kurang 

setuju dengan persentase sebesar 8%. 
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BAB  IV 

ANALISIS DATA 

A. Perilaku Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Produk 

Pembiayaan (Griya iB Hasanah) 

        Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan 

proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas 

seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku 

konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau 

produk, konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang atau produk apa 

yang akan mereka beli. Mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan 

barang tersebut, dan lain sebagainya. Kegiatan memikirkan, 

mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang atau produk sebelum 

membeli termasuk ke dalam perilaku konsumen. 

 Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2 yaitu 

perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irrasional. Yang dimaksudkan 

dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku 

konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan 

aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan 

mendesak, kebutuhan utama/primer serta daya guna produk itu sendiri 

terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat 

irrasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh 
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iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan 

aspek kebutuhan atau kepentingan.  

 Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional: 

1. Konsumen memilih  barang/produk berdasarkan kebutuhan 

2. Barang/produk yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi 

konsumen 

3. Konsumen memilih barang/produk yang harganya sesuai dengan 

kemampuan konsumen. 

 Beberapa ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irrasional: 

1. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak 

maupun elektronik 

2. Konsumen memilih barang-barang bermerk atau branded atau produk 

yang sudah dikenal luas 

3. Konsumen memilih barang/produk bukan berdasarkan kebutuhan, 

melainkan gengsi atau prestise.  

Ada beberapa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen 

ketika ia dihadapkan pada persoalan pembelian produk. Lima  tahapan 

penting dalam pengambilan keputusan yaitu: 

1. Mengenali Permasalahan 

  Ketika seseorang konsumen menyadari bahwa hal-hal yang 

dimilikinya tidak lagi memenuhi standar atau tidak lagi memenuhi 

hasratnya, maka konsumen tersebut sedang berada dalam bagian pertama 
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dari proses pengambilan keputusan yaitu mengenali permasalahan seorang 

konsumen mengenali adanya masalah yang harus diselesaikan, baik itu  

masalah kecil ataupun masalah yang lebih besar. 

  Diketahui dari hasil penelitian pada nasabah BNI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang memiliki relatif kesamaan dalam mengenali 

masalah kebutuhan mereka sehingga mengambil keputusan untuk 

menggunakan produk pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad 

murabahah yaitu pada tabel 3.6 terdapat sebanyak 11 nasabah responden 

yang memilih untuk menggunakan produk Griya iB Hasanah karena alasan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan presentase sebesar 92% dan 1 

nasabah yang menyatakan bahwa alasan memilih Griya iB Hasanah karena 

kepentingan yang lain bukan karena kebutuhan. 

2. Mencari Informasi  

   Setelah permasalahan disadari, konsumen memerlukan beberapa 

informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Proses mencari 

informasi adalah proses dimana seseorang konsumen mengamati  

lingkungan sekitarnya untuk mengumpulkan data-data yang ia perlukan 

untuk membuat suatu keputusan yang rasional. Seorang konsumen 

menyadari  bahwa ia perlu menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan 

dengan yang ia butuhkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

spesifik berkenaan dengan suatu barang dengan tujuan untuk membeli 

barang tersebut. 
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  Dan pencarian sumber informasi juga bertujuan agar informasi yang 

didapatkan nasabah lebih jelas tentang produk, syarat dan biaya Griya iB 

Hasanah yang ditawarkan oleh pihak bank, termasuk mendapatkan 

informasi yang lebih lengkap mengenai produk pembiayaan Griya iB 

Hasanah dengan akad murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang. 

   Berdasarkan hasil jawaban pada tabel 3.7 bahwa terdapat sebanyak 

6 nasabah responden dengan persentase sebesar 50% yang mengetahui 

informasi Griya iB Hasanah melalui brosur/majalah . Dan terdapat 2 

nasabah responden dengan persentase 17% dan 4 nasabah responden 

dengan persentase sebesar 33% yakni memperoleh informasi dari sumber 

lain seperti melalui sales, teman dll. 

3. Mengevaluasi Pilihan 

   Dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk, seorang 

konsumen seringkali harus memilih satu dari sekian banyak pilihan. Maka 

yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan yakni 

mengenali pilihan apakah produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan yang di harapkan saat ini atau tidak. Diketahui pada tabel 

3.8 bahwa  nasabah responden yang berjumlah 12 nasabah terdapat 7 

nasabah dengan persentase 58% yang menyatakan setuju, 5 nasabah 

menyatakan kurang setuju. yang telah melakukan evaluasi atas pilihan 

mereka. Dan memilih produk pembiayaan Griya iB Hasanah karena 

prosesnya yang cepat. 
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  Dan hasil jawaban pada tabel 3.9 diketahui bahwa terdapat 11 nasabah 

responden dengan persentase 92% yang menyatakan bahwa pelayanan 

yang memuaskan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dan hanya 

1 nasabah dengan persentase sebesar 8% yang menyatakan tidak setuju 

jika pelayanan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena yang 

terpenting produk nya bisa memuaskan. 

4. Pengambilan Keputusan 

   Dalam memilih suatu produk konsumen akan mengeliminasi 

pilihan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi standar dasar yang mereka 

tetapkan sebelum membeli produk. Dan pada pengambilan keputusan akan 

ditetapkan pada pilihan yang mereka anggap sesuai dan dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka dan tidak akan membandingkan antara 

produk satu dengan produk yang lainnya. 

   Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3.10 hasil jawaban nasabah 

responden yakni sebanyak 8 nasabah dengan persentase sebesar 67% yang 

menyatakan jika produk Griya iB Hasanah sebagai alternatif pembiayaan 

yang terbaik. Dan 4 nasabah responden yang menyatakan jika produk 

Griya iB Hasanah bukanlah menjadi alternatif pembiayaan yang terbaik. 

5. Hasil 

  Dari pengajuan Griya iB Hasanah yang diajukan nasabah telah 

disetujui pembiayaannya oleh pihak Bank BNI Syariah  Kantor Cabang 

Tanjung Karang. Dengan ini nasabah merasa terbantu dengan adanya 

pemberian pembiayaan kepemilikan rumah oleh pihak Bank BNI Syariah. 
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Dan nasabah akan merasakan kepuasan atas produk dan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak bank  BNI Syariah.  

 

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah Dalam 

Pengambilan Keputusan Terhadap Pembiayaan Griya iB Hasanah Pada 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

 Dalam keputusan pembelian terhadap suatu produk atau barang sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor sosial, faktor 

pribadi, faktor budaya dan faktor psikologis.  

1. Faktor – faktor Sosial 

  Dari hasil penelitian yang terdapat pada tabel 3.11 dan 3.12 

menyatakan bahwa kelompok referensi yakni kelompok primer seperti 

keluarga sangat memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi 

seseorang dalam  pengambilan keputusan. 8 nasabah responden dengan 

persentase sebesar 67% menyatakan bahwa mereka memilih produk 

pembiayaan Griya iB Hasanah karena keluarga juga menggunakan produk 

tersebut. Sehingga membuat nasabah responden tidak ragu lagi untuk 

memilih dan memakai produk pembiayaan dan yakin bahwa produk Griya 

iB Hasanah adalah produk yang baik dan bisa memuaskan setiap 

nasabahnya. Dan juga terdapat sebanyak 4 nasabah responden dengan 

persentase sebesar 33% yang menyatakan setuju bahwa mereka memilih 

produk Griya iB Hasanah karena teman dan orang sekitar menggunakan 

produk tersebut. 
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2. Faktor – faktor Pribadi 

 Faktor pribadi merupakan faktor yang berpengaruh sangat besar 

karena faktor ini datang dari diri sendiri sesuai dengan keadaan individu 

masing-masing yang meliputi keadaan ekonomi, pekerjaan, pendapatan, 

kebutuhan dan keinginan. 

 Pada tabel 3.13 terdapat 11 nasabah responden yang menyatakan 

setuju dengan persentase sebesar 92% yang memilih Griya iB Hasanah 

karena sesuai dengan keadaan ekonomi. Dan terdapat 1 nasabah dengan 

persentase 8% yang menyatakan kurang setuju. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa keadaan ekonomi seseorang sangat berpengaruh sekali 

dengan pengambilan keputusan terhadap pembelian suatu produk baik itu 

jenis, bentuk dan harga produk tersebut.  

 Dan pada tabel 3.14 alasan memilih Griya iB Hasanah karena latar 

belakang sosial yaitu terdapat 7 nasabah responden dengan persentase 

sebesar 58% menyatakan setuju, 3 nasabah dengan persentase 25% 

menyatakan kurang setuju. Dan kemudian 2 nasabah dengan persentase 

17% menyatakan tidak setuju. Diketahui dari hasil jawaban nasabah 

responden tersebut bahwa latar belakang sosial seperti asal dan keluarga 

juga cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian 

terhadap suatu produk. 

 Pada tabel 3.15 hasil jawaban nasabah responden yang menyatakan 

memilih Griya iB Hasanah karena  sesuai dengan pekerjaan dan 

pendapatan yakni seluruh nasabah responden yang menjadi sampel dalam 



140 
 

penelitian ini sebanyak 12 nasabah responden dengan persentase sebesar 

100% menyatakan setuju jika Griya iB Hasanah memang sesuai dengan 

pekerjaan dan penghasilan mereka.  

3. Faktor – faktor Budaya 

 Berdasarkan hasil data jawaban nasabah responden pada tabel 3.17 

dengan pertanyaan alasan memilih Griya iB Hasanah karena sesuai 

dengan nilai budaya yang dianut. Terdapat 8 nasabah responden dengan 

persentase sebesar 67% menyatakan seuju jika mereka memilih Griya iB 

Hasanah karena sesuai dengan nilai kebudayaan, dan terdapat 3 nasabah 

responden dengan persentase sebesar 25% yang menyatakan kurang 

setuju, kemudian hanya ada 1 nasabah responden yang menyatakan tidak 

setuju jika memilih Griya iB Hasanah sesuai dengan nilai budaya yang 

dianut. Itu berarti nilai budaya mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian 

terhadap suatu produk. 

  Dan pada tabel 3.18 hasil dari jawaban nasabah responden 

diketahui bahwa  diketahui sebanyak 8 nasabah dengan persentase 

sebesar 67% yang menyatakan setuju jika memilih Griya iB Hasanah 

karena  sesuai dengan kelas sosial mereka sendiri. Sedangkan 4 nasabah 

dengan persentase sebesar 33% menyatakan kurang setuju jika memilih 

Griya iB Hasanah sesuai dengan kelas sosial mereka. Ini menunjukkan 

bahwa kelas sosial seseorang sangat berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan terhadap suatu produk. 
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  Dan kemudian dapat dilihat pada tabel 3.19 diketahui bahwa 

keseluruhan nasabah responden yang berjumlah 12 nasabah menyatakan 

setuju dengan persentase sebesar 100% jika alasan mereka memilih Griya 

iB Hasanah karena transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Ini 

menunjukkan bahwa seluruh nasabah responden percaya dan yakin 

bahwa produk – produk pada bank syariah memang benar – benar tidak 

mengandung riba dan setiap transaksinya berjalan sesuai prinsip syariah, 

yang mana prinsip syariah memberikan keamanan, kenyamanan dan 

keadilan bagi nasabahnya. 

4. Faktor – faktor Psikologis 

 Berdasarkan pada tabel 3.20 hasil dari jawaban nasabah reponden 

mengenai alasan memilih Griya iB Hasanah karena sesuai dengan 

persepsi mereka sendiri. Terdapat 11 nasabah responden dengan 

persentase sebesar 92% yang menyatakan setuju. Dan terdapat 1 nasabah 

responden dengan persentase sebesar 8% yang menyatakan kurang setuju 

bahwa memilih Griya iB Hasanah tidak sesuai dengan persepsi mereka. 

Ini menunjukkan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu produk itu 

berpengaruh besar terhadap suatu produk dan setiap nasabah sebelum 

melakukan pengambilan keputusan terlebih dahulu mereka mempunyai 

persepsi masing – masing terhadap suatu produk sehingga mereka 

memutuskan untuk melakukan pembelian.  

 Dan pada tabel 3.21 diketahui bahwa terdapat 6 nasabah responden 

dengan persentase sebesar 50% yang menyatakan setuju jika memilih 
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Griya iB Hasanah karena opini positif dari masyarakat. Dan 6 nasabah 

responden lainnya dengan persentase yang besarnya sama 50% 

menyatakan kurang setuju jika mereka memilih Griya iB Hasanah 

berdasarkan opini positif dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa image 

suatu produk yang menimbulkan opini positif maupun opini negatif 

dalam masyarakat cukup memberikan pengaruh terhadap masyarakat 

lainnya yang akan melakukan pengambilan keputusan pembelian atas 

suatu produk. 

 Berdasarkan hasil jawaban nasabah responden pada tabel 3.22 

bahwa terdapat 2 nasabah responden yang setuju dengan persentase 

sebesar 17%. Dan 3 nasabah responden yang kurang setuju dengan 

persentase 25% dan 7 nasabah responden yang tidak setuju dengan 

persentase sebesar 58% yakni memilih Griya iB Hasanah karena mereka 

mengenal produk tersebut. Ini menunjukkan jika pemasaran atau 

pengenalan suatu produk itu sangat penting, sehingga berpengaruh besar 

terhadap pengetahuan masyarakat akan suatu produk dan kebutuhan 

mereka dapat terpenuhi. Namun disini BNI Syariah kurang melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang produk – produk yang ada pada 

bank syariah khususnya pada BNI Syariah itu sendiri. 

 Dari hasil data jawaban nasabah responden pada tabel 3.23 bahwa 

terdapat 9 nasabah responden yang menyatakan setuju dengan persentase 

sebesar 75% bahwa mereka memilih produk Griya iB Hasanah karena 

reputasi produk  dan 3 nasabah yang menyatakan kurang setuju dengan 
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persentase sebesar 25%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

reputasi suatu produk sangat berpengaruh besar atas keputusan seseorang 

dalam memilih suatu produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

 Dan dari hasil data pada tabel 3.24 dapat diketahui 11 nasabah 

responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 92% bahwa 

mereka memilih produk Griya iB Hasanah karena sesuai dengan fungsi 

produk dan 1 nasabah yang menyatakan kurang setuju dengan persentase 

sebesar 8%. Ini menunjukkan bahwa fungsi dari sebuah produk sangat 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian 

suatu produk pembiayaan. 

 Dari hasil jawaban nasabah responden pada tabel 3.25 terdapat 11 

nasabah responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 92% 

dan 1 nasabah yang menyatakan kurang setuju dengan persentase sebesar 

8%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pelayanan dalam penjualan 

sebuah produk sangat berpengaruh terhadap pertimbangan konsumen 

untuk melakukan pengambilan keputusan membeli sebuah produk. 

 Pada tabel 3.26 hasil jawaban nasabah responden mengenai alasan 

memilih produk Griya iB Hasanah karena kemudahan dalam setiap 

transaksinya. Terdapat 11 nasabah responden menyatakan setuju dengan 

persentase sebesar 92% dan 1 nasabah yang menyatakan kurang setuju 

dengan persentase sebesar 8%. Hal ini menunjukkan jika kemudahan 

dalam sebuah transaksi mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk. 
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 Dari data hasil jawaban dari nasabah responden pada tabel 3.27 

menunjukkan bahwa seluruh nasabah responden yang berjumlah 12 

nasabah dengan persentase 100% setuju bahwa mereka merasa senang 

dan nyaman memilih pembiayaan Griya iB Hasanah. 

 Dapat diketahui dari hasil jawaban nasabah responden pada tabel 

3.28 terdapat 11 nasabah responden menyatakan setuju dengan 

persentase sebesar 92% bahwa Griya iB Hasanah memberikan yang 

terbaik bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan 1 nasabah yang 

menyatakan kurang setuju dengan persentase sebesar 8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan sebuah produk 

pembiayaan yang bisa menjadi solusi atau alternatif untuk memenuhi 

kebutuhannya dan mempunyai harapan yang sangat besar supaya Griya 

iB Hasanah dapat memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga 

kebutuhan dan keinginan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal 

yang lebih nyaman dapat terwujud. Jadi faktor yang paling dominan yang 

menjadi penentu terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan 

keputusan terhadap produk pembiayaan yakni faktor budaya, faktor 

pribadi, dan faktor psikologis, sementara untuk faktor sosial kurang 

berpengaruh dalam perilaku pengambilan keputusan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan tersebut diatas dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai beikut: 

1. Sebelum melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu produk 

seseorang terlebih dahulu melakukan beberapa hal untuk 

mempertimbangkan jenis produk, bentuk dan fungsinya. Pertama yang 

harus dilakukan calon nasabah yaitu mengenali permasalahan dengan 

memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dan seberapa besar 

kebutuhan tersebut, kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya 

kebenaran tentang produk yang diinginkan baik dari cara memperoleh 

dan prosedurnya. Lalu calon nasabah mengevaluasi apa yang akan 

mereka pilih dan melakukan pengambilan keputusan pembelian suatu 

produk yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan perilaku 

konsumen yang terdapat dalam penelitian ini bersifat rasional karena 

memiliki ciri-ciri yaitu memilih barang/produk berdasarkan 

kebutuhan, barang/produk yang dipilih konsumen memberikan 

kegunaan yang optimal, memilih barang/produk yang harganya sesuai 

dengan kemampuan konsumen. 

2. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perilaku konsumen sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai pengaruh yang 

besar dalam menentukan perilaku nasabah untuk melakukan  
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pengambilan keputusan terhadap suatu produk pembiayaan. Dan 

faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam pengambilan keputusan yaitu faktor budaya, faktor pribadi, 

dan faktor psikologis. Sedangkan untuk faktor sosial kurang 

berpengaruh karena setiap nasabah yang melakukan pengambilan 

keputusan berdasarkan diri sendiri tidak dipengaruhi oleh kelompok 

sosial lainnya, dan tidak berdasarkan peran dan status serta 

kedudukannya. 

B. Saran  

1. Bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang hendaknya 

dalam memberikan produk pembiayaan Griya iB Hasanah diberikan 

kepada seluruh masyarakat atau calon nasabah  baik itu dari kalangan 

atas, kalangan menengah dan kalangan bawah yang sangat 

membutuhkan untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. 

2. Bagi nasabah produk pembiayaan Griya iB Hasanah, jika telah 

mendapat persetujuan dari bank hendaknya menjaga dan menjalankan 

amanah yang telah diberikan oleh bank untuk mematuhi dan 

memenuhi segala aturan tentang produk pembiayaan Griya iB Hasanah 

termasuk dalam cicilan atau pelunasan pembayaran agar terlaksana 

dengan baik dan tidak terjadi penunggakan. 

3. Bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung agar 

melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perilaku 

konsumen pasca pembelian supaya dapat diketahui secara detail 
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bagaimana sesungguhnya perilaku konsumen dalam menggunakan 

sebuah produk pembiayaan yang ada pada BNI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang khususnya pembiayaan Griya iB Hasanah.  

 

 

  



148 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Muntholip. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam. Attanwir Jurnal 

Kajian Keislaman dan pendidikan, Nomor 01, April 2012. 

 

Anoraga, Pandji. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. 

Damayanti Maysaroh.  Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah. Yogyakarta: Skripsi Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. 

 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, Bandung: 

 CVDiponegoro, 2005. 

 

Diah Wahyuningsih, dkk. Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Di Bank 

Syariah Mandiri. Media Trend Vol. 9 No. 1, Maret 2014. 

 

Feronika Handayani. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Dan 

Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Anak. Skripsi Program Strata Satu 

Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006. 

 

Gilang Romadhon. Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perilaku 

Perpindahan Pelanggan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Nomor 3, 

Desember 2013. 

 

Hamron Zubadi. Perilaku Nasabah Perbankan Syariah.  Dosen Prodi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2011. 

 

Hartimbul Ginting, Nembah F. Manajemen Pemasaran. Bandung: Cv Yrama 

Widya, 2011. 

 

http://www.bnisyariah.co.id/2016/08/sejarah-bni-syariah.html 

http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi.html 

http://www.bnisyariah.co.id/tata-kelola-perusahaan-yang-baik.html 

Ikatan Bankir Indonesia. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2014. 

 

Iqbal Hasan. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002. 

 



149 
 

Irawan, Wijaya. Pemasaran Prinsip Dan Kasus. Edisi kedua (cet. 1) BPFE. 

Yogyakarta, 1996. 

 

Joni. Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Nasabah Memilih 

Pembiayaan Murabahah Di BMT Kawalu Tasikmalaya. Jurnal Studi 

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Siliwangi, Tasikmalaya, 2013. 

 

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008. 

Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, 2005. 

 

Muladi Wibowo. Perilaku Konsumen Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah Pada Kopwan Syariah. Jurnal Dinamika Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Batik, Surakarta, 2010. 

 

Mulyadi Nitisusastro. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan. 

Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

Novi Roviani. Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian 

Pada PT Bank Syariah Mandiri TBK. Al Iqtishad Vol. 1. No. 2 Juli 2009. 

Universitas Pamulang Ciputat, Banten, 2009. 

 

Nugroho J. setiadi. Perilaku Konsumen. Jakarta: Kencana  Prenada Media 

Group, 2003. 

 

Nur Umi Maisyarah. Sistem Penerimaan Pegawai Berbasis Kompetensi. 

Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2013. 

 

Nur Wijayanti. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Kartu Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Lampung: Skripsi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2012. 

 

Philip Kotler. Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan 

Pengendalian Indonesia). Jakarta: Salemba, 2000. 

 

Rangga Arna Permana. Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Metode 

Pemasaran Produk Penantang Pasar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2011. 

 

Sarwono. Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Inovasi 

Pertanian, Nomor. 8, 2009. 

 

Shinta Wahyu Hati. Analisa Faktor-faktor Yang Turut Mempengaruhi Perilaku 

Nasabah Dalam Menggunakan Kartu Debet. Jurnal Studi Ilmu Ekonomi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Malang, 2013. 



150 
 

Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2014. 

 

Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011. 

 

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syariah. Bandar Lampung, 

2012. 

 

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. IAIN Raden Intan 

Lampung, 2015. 

 

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. Islamic Financial Management. Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2008. 

 

 

. 

. 

 

 


