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ABSTRAK 

 

Penentuan harga merupakan aspek yang penting mengingat harga sangat 

menentukan laku tidaknya suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Penilaian 

masyarakat terhadap praktik bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank 

konvensional menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. tingkat margin yang 

rendah akan menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan pada LKS 

tersebut begitu juga sebaliknya. selain itu, setiap nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan juga selain melihat tingkat margin biasanya melihat kemudahan dari 

prosedur yang diajukan oleh lembaga keuangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian sebagai 

berikut: (1) apakah tingkat margin berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

dalam pengambilan pembiayaan murabahah? (2) apakah prosedur pembiayaan 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan 

murabahah? (3) apakah tingkat margin dan prosedur pembiayaan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat margin yang ditawarkan BPRS 

Mitra Agro Usaha dan prosedur pembiayaan yang diterapkan, yang mana hal 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan 

murabahah. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis yang digunakan 

adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, 

dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS 16.00. Teknik pengumpulan data melalui 

penyebaran kuisioner yang ditujukan kepada nasabah pembiayaan murabahah 

dengan sampel sebanyak 92 responden dengan sistem random atau acak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat margin terhadap 

keputusan nasabah pada pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif 

signifikan sebesar 0,695 atau 69,5%. Sedangkan hasil penelitian prosedur 

pembiayaan terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan murabahah memiliki 

pengaruh signifikan sebesar 0,649 atau 64,9%. Dan nilai signifikan sebesar 0,000 

dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat margin dan 

prosedur pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. Sedangkan hasil koefisien 

determinasi (R²) denga nilai Adjust R Square sebesar 70,1% sedangkan sisanya 

30%. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam tingkat margin dan prosedur 

pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah menerapkan prinsip keadilan, dan 

metode perhitungan margin sesuai dengan fatwa DSN MUI No.84/DSN-

MUI/XII/2012. 

 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                          

                          

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa: 

29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu 

untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul “Pengaruh 

Tingkat Margin dan Prosedur Pembiayaan terhadap Keputusan Nasabah dalam 

Pengambilan Pembiayaan Murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung” sebagai berikut: 

1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (oramg, atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan 

seseorang.
1
 

2. Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan 

harga jual di pasar. Margin merupakan tingkat selisih atau kenaikan nilai 

dari asset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga 

jual.
2
 

3. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan terjadi 

berulang-ulang.
3
  

                                                             
1 Kamus besar bahasa Indonesia (2001:849) 
2
 Sri Dewi Anggadini, Penerapan margin pembiayaan murabahah pada BMT AS-SALAM Pacet, 

Jurnal No.2 Vol 9, (Cianjur) h. 190. 
3
 Bayu Ilham Cahyono, Analisis sistem dan prosedur KPRS murabahah untuk mendukung 

pengendalian intern, Jurnal (JAB) Vol. 25 No. 1,(Jombang:Agustus 2015) h.6. 



 

4. Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika 

penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan 

biaya- biaya yang lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Murabahah 

merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit 

menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual 

kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang 

diinginkan.
4
 

5. Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam mendapatkan, dan menggunakan barang-

barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.
5
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Salah 

satu produk pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat adalah 

pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan jual beli barang dengan 

dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok 

pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Selain itu dalam 

pembiayaan murabahah tentunya nasabah harus mengikuti prosedur yang 

                                                             
4
 Ascarya, Akad dan produk bank syariah, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013, h.83. 

5
 Aisyah Nur Aini, Pengaruh tingkat margin terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah 

di BMT UGT Sidogiri, Jurnal Vol 05, No.1 (Sidoarjo:April 2015) h.325.  



 

diberikan pihak bank. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

tingkat margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah 

dalam pengambilan pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan program studi yang penulis 

ambil yaitu perbankan syariah 

b. Penelitian ini didukung oleh literarur yang memadai baik yang tersedia 

di perpustakaan atau dari sumber lainnya seperti jurnal, artikel, dan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

C. Latar Belakang 

Secara umum setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam mewujudkan kebutuhannya, seseorang pasti membutuhkan 

orang lain untuk saling berbagi dan saling mencurahkan apa yang sedang ia 

butuhkan dan inginkan. Dari hubungan tersebut, maka terjalinlah interaksi 

yang akan membentuk suatu relasi yang akan mempunyai peran dalam 

masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut. Hal itu merupakan suatu 

cara untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing, sehingga dalam jangka 

panjang diharapkan dapat terjadi kesejahteraan didalam masyarakat tersebut.  

Kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas merupakan suatu beban 

yang akan dialami setiap manusia, Banyak hal yang seseorang lakukan dalam 

mencapai suatu tujuan untuk mensejahterakan hidupnya, yaitu salah satunya di 

hal financialnya yang kurang memadai, maka seseorang tersebut akan mencari 



 

lembaga yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti 

halnya pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank ataupun non 

bank. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki perkembangan 

setelah adanya UU tentang perbankan syariah. pada tahun 1991 telah berdiri 

dua bank syariah, yaitu: BPR Syariah Dana Mardhotillah, BPR Syariah 

Berkah Amal Sejahtera keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, 

diundangkannya UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang isinya tentang bank 

bagi hasil yang pada saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia.
6
 

Bank pembiayaan rakyat syariah sebagai salah satu lembaga keuangan 

yang bergerak dibidang bisnis jasa keuangan tentunya memiliki tujuan, baik 

tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah 

memperoleh laba yang baik, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya.
7
 

Salah satu kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah adalah 

menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam 

menyalurkan dana kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk 

pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar 

harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan.
8
 Murabahah merupakan bagian dari jual beli, 

                                                             
6
 Muhammad, Manajemen dana bank syariah, 2015, Jakarta: Rajawali Pers, h 18. 

7
 Moh Sochih, Analisis tingkat kesehatan bank ditinjau dari camel untuk mengukur keberhasilan 

manajemen pada BPRS, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VI  No.2, (Yogyakarta:2008) h.83. 
8
 Muhammad, Manajeen Keuangan Syariah, 2014, Yogyakarta, h. 271. 



 

dalam islam jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar 

sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian 

ditinjau dari aspek hukum islam, maka praktik murabahah diperbolehkan  

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 : 

                              

                                              

                                  

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

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

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS.Al-Baqarah: 

275). 

Penentuan harga merupakan aspek yang sangat penting mengingat harga 

sangat menentukan laku tidaknya suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Jika 

harga jual murabahah yang ditawarkan terlalu tinggi, maka daya beli nasabah 

rendah atau kurang diminati dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukum 

teori permintaan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat 

harga dengan jumlah barang yang diminta. ”Apabila harga naik, maka jumlah 



 

barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang 

diminta meningkat.
9 

Berdasarkan kondisi dan praktik murabahah di bank syariah, ada semacam 

penilaian masyarakat terhadap praktik bank syariah tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional (bunga bank). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BI 

menunjukkan bahwa 15% responden menilai bank syariah tidak ada bedanya 

dengan bank konvensional, “hanya beda bungkusnya”. Kalangan awam juga 

menilai bahwa bank syariah dalam mengambil keuntungan lebih besar 

dibandingkan bank konvensional.
10 

Bank pembiayaan rakyat syariah mitra agro usaha yang biasa dikenal 

dengan BPRS MAU adalah salah satu BPRS yang ada di Bandar lampung 

yang berlokasi di jalan Hayam Wuruk No. 95 Kampung sawah lama, 

Tannjung Karang Timur merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil 

dan melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan murabahah. Berikut 

adalah jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun 2014-2017 pada 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah nasabah pembiayaan murabahah 
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Tahun Jumlah Nasabah 

2014 157 nasabah 

2015 223 nasabah 

2016 372 nasabah 

2017 346 nasabah 

  Sumber : BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Pada tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan murabahah mengalami 

peningkatan dan penurunan pada tahun 2017. Menurut wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Agus selaku bagian marketing, ia mengatakan turun 

naiknya jumlah nasabah, mengingat pembiayaan murabahah baru hanya 

diberikan untuk para pegawai dan pemilik usaha mikro saja. Namun saat ini 

pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha yang termasuk dalam 

prinsip akad jual beli yang paling gencar untuk dikembangkan. 

Adapun laporan keuangan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

terkait persentase pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
11

 

Tabel 2.1 

Persentase pembiayaan murabahah per Desember tahun 2013-2017 

(dalam rupiah) 

Tahun Jumlah Persentase 

2013 1.025,163 
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2014 1.892,763 

2015 3.507,251 

2016 4.919,781 

2017 4.302,181 
 

Tujuan setiap perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dan 

mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu 

lama. Tujuan tersebut dapat terealisasi apabila promosi dan kualitas pelayanan 

dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan, maupun hal marginnya harus 

sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak menyulitkan calon nasabah. Oleh 

karena itu, salah satu cara agar menarik nasabah pada produk pembiayaan 

murabahah yang ditawarkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha adalah melihat 

prosedur yang mudah dan margin yang rendah. 

BPRS Mitra Agro Usaha menetapkan tingkat margin pada pembiayaan 

sebesar 1-20 juta sebesar 22%, 20-50 juta sebesar 20% dan >50 juta sebesar 

18%. Tingkat margin ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan 

BPRS.  

Setiap minat nasabah yang akan melakukan pembiayaan biasanya 

melihat kemudahan dari prosedur yang diajukan oleh lembaga keuangannya 

dan tingkat margin yang diberikan kepada nasabah apakah memberatkan atau 

tidak.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Margin dan 



 

Prosedur Pembiayaan terhadap Keputusan Nasabah dalam Pengambilan 

Pembiayaan Murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”.  

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah tingkat margin berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam 

pengambilan pembiayaan murabahah ? 

2. Apakah prosedur pembiayaan berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

dalam pengambilan pembiayaan murabahah ? 

3. Apakah tingkat margin dan prosedur pembiayaan berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah ? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat margin terhadap keputusan nasabah 

dalam pengambilan pembiayaan murabahah.  

2. Untuk mengetahui pengaruh prosedur pembiayaan terhadap keputusan 

nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan 

terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian itu ditujukan untuk :  

1. Bagi pihak akademisi.  



 

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan memberikan wawasan bagi 

pihak akedemisi khususnya di bidang Perbankan Syariah. Diharapkan 

dengan penelitian ini yang berisi tentang berbagai pengembangan, hasil 

tinjauan pustaka tersebut dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-

penelitian lainnya. 

2. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih memahami 

penetapan tingkat margin dan prosedur pembiayaan pada pembiayaan 

murabahah. Serta penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi 

perusahaan dalam mengatur dan mengimplementasikan program- program 

pembiayaan yang telah  dijalankan. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tingkat Margin 

1. Definisi margin 

 Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan 

margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 

360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun 

ditetapkan 12 bulan.
12

 

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara 

angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa 

berdasarkan murabahah, salam, istishna’, dan atau ijarah disebut sebagai 

piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni 

jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di 

dalam perjanjian pembiayaan.
13

 

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan 

menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan maka 

makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi 

syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya 

digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai 
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margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan 

pembayaran oleh nasabah.
14

 

2. Referensi margin keuntungan 

Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin 

keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. penetapan 

margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran 

dari tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal 

berikut.
15

 

a. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

Yang dimaksud dengan Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

adalah tingkat margin keuntungan rata- rata perbankan syariah, atau 

tingkat margin keuntungan rata- rata perbankan syariah yang ditetapkan 

dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat 

margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat 

ALCO sebagai competitor langsung terdekat. 

b. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

Yang dimaksud dengan Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

adalah tingkat suku bunga rata- rata perbankan knvensional, atau tingkat 

rata- rata suku bunga beberapa bank konvensional yang rapat dalam 

ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak langsung, atau 
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tingkat rata- rata suku bunga bank konvensional tertentu ang dalam rapat 

ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung yang terdekat. 

c. Expected Competitive Return for Investors (ECRI) 

Yang dimaksud dengan Expected Competitive Return for Investors 

(ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat 

diberikan kepada dana pihak ketiga. 

d. Acquiring Cost  

Yang dimaksud dengan Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana 

pihak ketiga. 

e. Overhead Cost 

Yang dimaksud dengan Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh 

dana pihak ketiga. 

3. Pengakuan angsuran harga jual 

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/ harga pokok dan 

angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan 

menggunakan empat metode yaitu :
16

 

 

 

a. Metode margin keuntungan menurun 
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Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan 

yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai 

akibat adanya cicilan/ angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga 

pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan 

semakin menurun. 

b. Margin keuntungan rata- rata 

Margin keuntungan rata- rata adalah marjin keuntungan menurun yang 

perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan 

margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan. 

c. Margin keuntungan flat 

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan 

terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode 

ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari 

adanya angsuran harga pokok. 

d. Margin keuntungan annuitas 

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh 

dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu 

cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga 

pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan 

menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan 

margin keuntungan yang semakin menurun. 

 

4. Penentuan harga jual 



 

Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan 

keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. 

Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang 

dagangan disetiap zaman dan tempat. Ketentuan tersebut karena ada 

beberapa himah diantaranya : 

a. Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. 

Menurut kebiasaan kalau perputarannya cepat maka keuntungannya 

lebih sedikit. Sementara bila perputarannya lambat keuntungannya 

banyak. 

b. Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tunda. Pada 

asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih kecil dibandingkan 

keuntungan pada penjualan kredit. 

c. Perbedaan komoditas yang dijual antara komoditas primer dan sekunder, 

keuntungannya lebih sedikit karena memperhatikan kaum papa dan 

orang- orang yang membutuhkan dengan komoditas luks, yaitu 

keuntungan dilebihkan menurut kebijakan karena kurang dibutuhkan.
17

 

 Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah 

Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh 

mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya 

diriwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan 

perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan 

lebih.  
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5. Faktor- faktor yang mempengaruhi harga jual 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan 

bagi hasil di Bank Syariah antara lain : 

a. Komposisi pendanaan 

Bagi bank syariah yang penadanaannya sebagian besar diperoleh dari 

dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito 

(bahwa bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan 

sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan 

(margin atau bagi hasil bagi bank)akan lebih kompetitif jika 

dibandingkan suatu bank yang pendanaanya porsi terbesar dari 

deposito. 

b. Tingkat persaingan 

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan 

pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil 

keuntungan lebih tinggi. 

c. Resiko pembiayaan 

Pada pembiayaan yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil 

keuntungan lebih tinggi disbanding yang beresiko sedang. 

d. Jenis nasabah 

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah 

prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil 

keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa 

diambil keuntungan yang lebih tinggi. 



 

e. Kondisi perekonomian 

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resensi, 

dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi 

pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil 

kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada 

kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugipun sudah bagus 

keuntungan sangat tipis. 

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank 

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkaid dengan masalah 

keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor 

pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun 

demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam 

operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar 

keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan 

berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah 

bagi hasil untuk bank.
18

  

 

 

 

 

B. Prosedur Pembiayaan Murabahah 
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1. Definisi prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan terjadi berulang-

ulang.
19

 

Kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat 

informasi dan formulir, buku besar, dan buku jurnal yakni meliputi menulis, 

mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, 

memindahkan dan membandingkan. 

Prosedur adalah suatu kesatuan dari sistem yang saling berhubungan dan 

berinteraksi. Prosedur adalah suatu urutan kerja klerikal untuk mencapai 

tujuan tertentu.
20

  

Pengertian prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan 

dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Urutan yang 

saling berkaitan yang berarti suatu kegiatan tidak akan berjalan apabila 

kegiatan sebelumnya belum selesai dilaksanakan dan hal ini dibentuk untuk 

menjamin pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. 

 

 

2. Definisi pembiayaan 
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Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva 

produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank 

syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, 

piutang, qardh, surat berharga sementara, komitmen, dan kontijensi pada 

rekening administrative serta sertifikat wadiah bank Indonesia.
21

 

Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dengan pihak lain yang 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
22

 

3. Tujuan pembiayaan 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. tujuan 

pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan 

stakeholder yakni :
 23 

a. Pemilik 

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank 

tersebut. 

b. Pegawai 

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank 

yang dikelolanya. 

c. Masyarakat 
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1) Pemilik dana 

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil 

2) Debitur yang bersangkutan 

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna 

menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang 

diinginkannya 

3) Masyarakat umumnya- konsumen 

Mereka dapat memperoleh barang- barang yang dibutuhkannya 

d. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak 

(berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan 

juga peusahaan- perusahaan).  

e. Bank 

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, 

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar 

tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semkain banyak 

masyarakat yang dilayaninya.
24

 

 

4. Fungsi pembiayaan 
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Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah maupun Lembaga 

Keuangan Syariah secara umum berfungsi sebagai : 

a. Meningkatkan daya guna uang  

Para penabung menyimpan uangnya di bank maupun lembaga keuangan 

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam 

persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya untuk bank maupun 

lembaga keunagan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan 

demikian dana yang mengendap di bank maupun lembaga keuangan 

(yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan 

disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baiknkemanfaatan bagi 

pengisaha maupun masyarakat. 

b. Meningkatkan daya guna barang 

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank maupun lembaga 

keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga 

utility bahan tersebut meningkat.  

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 dsb. Melalui 

pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih 



 

berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan 

berusaha sehinnga penggunaan uang akan bertambah, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. 

d. Menimbulkan kegairahan berusaha 

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank maupun lembaga 

keuangan kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan 

produktivitasnya. 

e. Stabilitas ekonomi 

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasnya 

diarahkan pada usaha-usaha: 

1) Pengendalian inflasi 

2) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan 

untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang 

peranan penting.  

3) Rehabilitasi prasarana. 

4) Pemenuhan kebutuhan- kebutuhan pokok rakyat. 

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara 

kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam 

struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. 

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional 

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negri 

tapi juga diluar negri. Amerika serikat yang telah sedemikian maju 



 

organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap 

perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara 

maju lainnya.
25

 

5. Prosedur Pembiayaan Murabahah 

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan oleh 

badan hukum sebagai berikut:
26

 

a.  Pengajuan berkas-berkas  

Dalam hal ini pemohon pembiayaan yang dituangkan dalam suatu 

proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang 

dibutuhkan. Pengajuan proposal pembiayaan hendaknya yang berisi 

antara lain sebagai berikut: 

1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, 

jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut 

pengetahuan dan pendidikannya.  

2) Maksud dan tujuan  

Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan 

kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.  

3)  Besarnya pembiayaan dan jangka waktu  

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan 

yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian 

kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita 
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lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) 

tiga tahun terakhir.  

4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci 

cara-cara anggota dalam mengembalikan pembiayaannya apakah 

dari hasil penjualan atau cara lainnya.  

5) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari 

neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-

rasio.  

6)  Jaminan pembiayaan. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi 

segala risiko terhadap kemungkinan bermasalahnya suatu 

pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.  

b. Penyelidikan berkas jaminan 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.  

c. Wawancara I 

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas- 

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. 

d. On the spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil 

on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. 

 



 

e. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan- 

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 

f. Keputusan pembiayaan 

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah 

pembiayaan akan diberikan atau ditolak. 

g. Penandatanganan akad pembiayaan/ perjanjian lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, 

maka sebelum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah 

menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat 

perjanjian yang dianggap perlu. 

h. Realisasi pembiayaan 

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat- surat 

yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank 

yang bersangkutan. 

i. Penyaluran/ penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang sebagai realisasi dari 

pemberian pembiayaan. 

Menurut Ascarya, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan 

murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur 

sebagai berikut:
27
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1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS 

berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli 

komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin 

tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang.  

2) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk 

nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas 

nama LKS, dan perjanjian keagenan ditanda tangani kedua belah 

pihak. 

3) Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil 

alih penguasaan barang sebagai agen LKS. 

4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli 

komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama 

menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS. 

5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika 

kepemilikan dan risiko komoditas/barang telah beralih ke tangan 

nasabah. 

Dalam buku Mudrajat Kuncoro disebutkan bahwa indikator prosedur 

pembiayaan adalah sebagai berikut :
28

 

a. Realisasi pembiayaan yaitu persetujuan pihak bank untuk mencairkan 

permohonan pembiayaan dari pemohon, sesuai dengan kesepakatan- 

kesepakatan yang sudah disetujui terlebih dahulu. 
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b. Kemudahan prosedur yaitu suatu kemudahan mengambil pembiayaan 

dimana bank memberikan kemudahan dalam mengambil pembiayaan, 

atau bank mempermudah masyarakat untuk mengakses dana murah 

dalam bentuk pembiayaan. 

c. Kecepatan pelaksanaan yaitu kecepatan dalam mengakses pembiayaan 

pada bank. Kecepatan pelaksanaan yang memadai akan mendorong 

kembali nasabah dalam pengambilan pembiayaan pada lain hari. 

d. Persyaratan diartikan sebagai syarat pada saat nasabah melakukan 

transaksi atau nasabah melakukan pengambilan perlu dilakukannya 

persyaratan antara pihak nasabah dengan bank.  

C. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual 

kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan 

sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya 

dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan 

antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. 

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek 

barang dari nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian 

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi disbanding 



 

dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. pembayaran atas 

transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada 

saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu 

yang disepakati.
29

 

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani antara lain 

sebagai berikut :30 

a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan 

menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan 

yang diinginkan. 

b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu 

dari biaya.  

c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh 

barang dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga 

agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. 

d. Murabahah dinyatakan sah hanya ketika biaya- biaya perolehan barang 

dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya- biaya tidak dapat dipastikan, 

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip 

murabahah.
31

 

2. Landasan hukum  
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a. Landasan syariah akad jual beli 

1) Al- Quran 

               

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah:275).
32

 

                        

                       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu” . (QS. An-Nisaa:29).
33

 

2) Hadis  

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh 

Nabi Muhamaad SAW. Sejak kecil beliau ikut pamannya untuk 

melakukan perniagaan. 

3) Ijma’ 

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai 

transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah 

Rasulullah. 

b. Landasan hukum positif pembiayaan murabahah 
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Pembiayaan murabahah mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 

angka 13 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang- Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang 

intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi, 

antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akan murabahah, 

akad salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

Selain itu terdapat fatwa syariah tentang pembiayaan murabahah antara 

lain: 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Uang Muka dalam Murabahah 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Diskon dalam Murabahah 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Potongan Pelunasan dalam Murabahah 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Potongan Tagihan Murabahah 



 

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu 

Membayar 

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah 

h. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Konversi Akad Murabahah
34

 

 

 

 

 

 

 

3. Rukun dan ketentuan akad murabahah 

Adapun rukun dan ketentuan murabahah yaitu :
35

 

a. Pelaku 

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), 

sehingga jual beli dengan orang gila tidak sah sedangkan dengan anak 

kecil dianggap sah, apabila selain walinya. 

b. Objek jual beli harus memenuhi : 

1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka semua 

barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai 

                                                             
34

 Muhammad, Op.Cit. h.48. 
35

 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm 165. 



 

objek jual beli karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia 

bermaksiat/melanggar larangan Allah 

2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai. Barang- barang yang dilarang diperjualbelikan, 

misalnya : jual beli narkoba, barang yang kadaluwarsa. 

3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual 

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak 

sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan 

barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual 

beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila 

mendapat izin dari pemilik barang. 

4) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar 

(ketidakpastian) 

5) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas  

Apabila suatu barang dapat dikuantifisir/ditakar/ditimbang maka 

atas barang yang dipejualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu 

agar tidak timbul ketidakpastian 

6) Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga 

tidak ada gharar
36

 

c. Ijab Kabul 
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Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak- pihak 

pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 

korespondensi atau menggunakan cara- cara komunikasi modern.  

Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, 

maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang 

yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikin sebaliknya. 

Kalau kita perhatikan, semua ketentuan syariah diatas tidak ada 

yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang 

tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan 

yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata lain, semua itu 

adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri
37

 

4. Tujuan dan Manfaat Murabahah 

a. Bagi bank 

1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana 

2)  Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. 

b. Bagi nasabah 

1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu 

melalui pembiyaan dari bank 

2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak 

akan berubah selama masa perjanjian.
38

 

D. Keputusan Nasabah 
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1. Pengertian pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan proses interaksi antara sikap 

efektif, kognitif, dan sikap behavioral dengan faktor lingkungan dengan 

mana manusia melakukan pertukaran dalam semua aspek kehidupan. Sikap 

efektif merefleksikan sikap keyakinan dan sikap behavior merefleksikan 

sikap tindakan nyata. Keputusan membeli atau tidak membeli merupakan 

bagian dari unsur yang melekat pada diri individu konsumen yang disebut 

behavior dimana ia merujuk pada tindakan fisik yang nyata yang dapat 

dilihat dan dapat diukur oleh orang lain. 

Pengambilan keputusan menurut Kotler adalah tahap dan proses 

pengambilan keputusan dimana nasabah benar-benar membeli. Pengambilan 

keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan.
39

 

2. Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan 

Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian sesungguhnya 

dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. Pemasar harus 

memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan hanya 

keputusan pembelian. Berikut ini menggambarkan proses pengambilan 

keputusan nasabah. 

Tahap-tahap proses pembelian 
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Gambar 1.1 (sumber Philip Kotler, 2008 : 179) 

Gambar memperlihatkan bahwa konsumen melewati seluruh lima tahap itu 

untuk semua pembelian yang dilakukannya. Tetapi dalam pembelian yang 

lebih rutin konsumen sering menghilangkan atau membalik urutan tahap ini. 

Meskipun demikian, kita menggunakan model gambar itu memperlihatkan 

semua pertimbangan yang timbul ketika seseorang konsumen menghadapi 

situasi pembelian yang baru dan kompleks. 

a. Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan merupakan 

pembeli menyadari suatu kebutuhan dan masalah. Kebutuhan dapat dipicu 

dengan rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang 

(ekonomi) timbul pada saat tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi 

dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan eksternal ( iklan 

dan diskusi dengan teman). Pada tahap ini, pemasar harus meneliti 

konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang 

timbul, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana masalah itu bisa 

mengarahakan konsumen pada produk tertentu ini.
40

 

b. Pencarian informasi 

Konsumen yang tertarik mungkin mencari informasi atau mungkin tidak. 

Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang memuaskan ada di 

dekat konsumen itu, konsumen akan membelinya kemudian. Jika tidak, 
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konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau 

melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan. 

 

c. Evaluasi alternative 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternative dalam sekelompok 

pilihan.
41

 

d. Keputusan pembelian 

Pada umumnya keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling 

disukai atau keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli, tetapi ada 

dua faktor bisa berada antara niat pembeli (sikap orang lain) dan keputusan 

pembelian (faktor situasi yang tidak diharapkan seperti harga, pendapatan, 

dan manfaat produk yang diharapkan). 

e. Perilaku pasca pembelian 

Pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah 

membeli produk, konsumen akan merasa puas dan tidak puas dan terlibat 

dalam perilaku pasca pembelian yaitu tahap proses keputusan pembeli 

dimana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, 

berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan. Jawabannya terletak pada 

hubungan antara ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. Jika 

produk tidak memenuhi ekspektasi, konsumen kecewa, jika konsumen 
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memenuhi ekspektasi, konsumen puas, jika produk melebihi ekspektasi, 

konsumen sangat puas.
42

 

 

3. Dasar pengambilan keputusan 

a. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi 

Pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan hati yang seringkali 

bersifat subyektif.pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi 

membutuhkan waktu yang singkat,untuk masalah-masalah yang 

dampaknya terbatas,pada umumnya pengambilan keputusan yang 

bersifat intiutif akan memberikan kepuasan sepihak hak bersifat 

perasaan. 

b. Pengambilan keputusan rasional 

Pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional 

berfikir dan lebih bersifat objektif.keputusan yang bersifat rasional 

berkaitan dengan daya guna pikir. Masalah-masalah yang dihadapi 

merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional.keputusan 

yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif 

dan dapat diukur. 

c. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman 

Keputusan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh 

sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar 

belakang masalah dan bagaimana arah penyelesainnya.keputusan yang 
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berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis di 

kemudian hari. 

d. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta 

Pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan data empiris fakta 

nyata sehingga dapat memberikan keputusan yang valid sehingga tingkat 

kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi.istilah 

fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi.kumpulan fakta 

yang telah dikelompokan secara sisitematis dinamakan data sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan dari data dengan demikian data harus 

diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar 

pengambilan keputusan. 

e. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas wewenang/kedudukan 

yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi pemimpin. Setiap orang yang 

menjadi pemimpin organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk 

mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi 

tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efesien.
43

 

4. Tipe-tipe pengambilan keputusan 

Para peneliti pada bidang pengambilan keputusan telah mengembangkan 

beberapa klasifikasi tipe keputusan.simon membedakan dua tipe keputusan: 

a. Keputusan terprogram, sebuah keputusan di sebut keputusan terprogram 

jika bersifat berulang, rutin, dan memiliki prosedur penanganan yang 

baku. 
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b. Keputusan tidak terprogram, sebuah keputusan disebut keputusan tidak 

terprogram ketika benar-benar baru dan belum terstruktur. Tidak ada 

prosedur yang pasti dalam menangani masalah tersebut, baik karena 

belum pernah ditemukan situasi yang sama sebelumnya, atau karena 

bersifat sangat kompleks atau sangat penting.
44

 

c. Keputusan-keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Para 

menejermembuat keputusan sekarang adalah bagi kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai di waktu yang akan datang. 

Situasi-situasi pembuatan kepurusan menyangkut berbagai aspek yang 

tidak dapat diketahui dan suit diperkirakan, seperti reaksi pesaing 

tertentu, atau tingkat inflasi tiga tahun mendatang. Tingkat 

ketidakpastian dalam berbagai situasi akan berbeda-beda. Oleh karena 

itu, manajer akan menghadapi tiga macam situasi : kepastian, resiko, dan 

ketidakpastian. 

5. Faktor-faktor pengambilan keputusan 

Masalah pengambilan keputusan terletak dari pengaturan tentang 

bagaimana tujuan yang hendak kita capai itu terwujud, dengan melalui 

dukungan informasi, data yang terolah secara akurat. Pengambilan 

keputusan menandakan kondisi dimana terdapat tujuan (visi dan misi) yang 

hendak dicapai, tindakan manusia untuk mencapainya, sejumlah hambatan, 

kelangkaan, ketidakpastian, dan resiko, serta terdapatnya sejumlah peristiwa 

lain hasil tindakan pelaku lainnya, seperti konjungsi kegiatan ekonomi. 
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Faktor tujuan dan tindakan serta kelangkaan dapat dimasukkan dalam 

faktor-faktor internal dari pengambilan keputusan. Sedangkan faktor lainnya 

dikategorikan sebagai faktor eksternal yang berasal dari lingkungan.
45

  

a. Faktor individual (internal) 

1) Sumber daya konsumen, seperti waktu, uang dan perhatian 

merupakan sumber daya yang dimiliki konsumen yang digunakan 

dalam setiap situasi pengambilan keputusan. 

2) Keterlibatan dan motivasi, keterlibatan merupakan tingkat dari 

kepentingan atau ketertarikan personal yang ditimbulkan oleh 

stimulus dan situasi tertentu. Terdapat tingkat keterlibatan yang 

hadir, konsumen di motivasi untuk bertindak dengan pertimbangan 

untuk meminimalkan resiko dan untuk memaksimalkan keuntungan 

yang didapat dari penggunaan dan pembelian. Keterlibatan adalah 

refleksi dari motivasi yang kuat di dalam bentuk relevansi pribadi 

yang sangat dirasakan terhadap suatu produk atau jasa di dalam 

konteks tertentu. 

3) Pengetahuan, pengetahuan konsumen terdiri dari informasi yang 

disimpan di dalam ingatan. Informasi yang dimiliki konsumen 

mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola pembelian 

mereka. 

4) Sikap, sikap didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh, intensitas, 

dukungan dan kepercayaan adalah sifat penting dari sikap. Pencarian 
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informasi dan evaluasi yang luas atas berbagai kemungkinan akan 

menghasilkan pembentukan suatu sikap terhadap alternatif-alternatif 

yang dipertimbangkan. 

5) Kepribadian, kepribadian diartikan sebagai respon yang konsisten 

terhadap stimulus lingkungan. Kepribadian seseorang akan 

menentukan bagaimana seseorang mengkonsumsi suatu produk.  

6) Gaya hidup, gaya hidup diartikan sebagai pola dimana orang hidup 

dan menghabiskan waktu serta uang. Gaya hidup yang dianut 

seseorang juga menentukan dalam pemilihan serta keputusan 

pembelian sebuah produk. 

7) Demografi, karakteristik demografi seperti usia, pendapatan dan 

pendidikan juga membedakan bagaimana seseorang terlibat dalam 

pengambilan keputusan konsumen. 

b. Faktor lingkungan (eksternal)
46

 

1) Budaya, budaya dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, 

gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang 

membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran dan 

evaluasi sebagai anggota masyarakat. Perbedaan budaya juga 

menentukan jenis produk yang dipilih untuk dikonsumsi. 

2) Kelas sosial, kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat 

yang terdiri dari individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan 
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perilaku yang sama. Status kelas sosial menghasilkan bentuk-bentuk 

perilaku konsumen yang berbeda.  

3) Pengaruh kelompok dan keluarga. Keluarga adalah kelompok yang 

terdiri atas dua orang atau lebih yang dihubungkan melalui darah, 

perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama. Keputusan pembelian 

individu sangat mungkin dipengaruhi oleh anggota lain dalam 

keluarganya. Kelompok juga berpengaruh dalam memberikan 

referensi mengenai suatu produk, toko dan sebagainya. 

Minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator- indikator 

sebagai berikut:
47

  

a. Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk selalu 

membeli ulang produk yang telah dikonsumsinya. 

b. Minat referensial yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk yang sudah dibelinya, agar juga dibeli oleh 

orang lain, dengan referensi pengalaman konsumsinya. 

c. Minat prefensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu memiliki preferensi utama pada pokok yang 

telah dikonsumsi. Preferensi ini hanya dapat diganti bila terjadi 

sesuatu dengan produk preferensinya. 

d. Minat eksploratif yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya 
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dan mencari informasi untuk mendukung sifat- sifat positif dari 

produk yang dilangganinya.  

Tujuan melakukan pembelian ulang merupakan suatu tingkat 

motivasional seorang anggota untuk mengalami perilaku pembelian suatu 

produk pada saat anggota memiliki tujuan untuk melakukan pembelian 

ulang suatu produk dengan merek tertentu, maka pada saat itu pula secara 

tidak langsung anggota tersebut telah memiliki perilaku loyal serta puas 

terhadap merek tersebut.   

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil- hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu mengenai pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan 

terhadap keputusan nasabah mengambil pembiayaan murabahah. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 (Penelitian Terdahulu) 

No Peneliti, Tahun dan Sampel dan 

Metode 

Variabel Hasil penelitian 



 

Judul analisis 

1 Jurnal, Aisyah Nur 

Aini (2015) 

 

“pengaruh tingkat 

margin terhadap 

keputusan 

pengambilan 

pembiayaan 

murabahah di BMT 

UGT Sidogiri cabang 

Waru Sidoarjo” 

Sampel : 90 

orang 

 

Metode : 

Kuantitatif 

Bebas : tingkat 

margin 

 

Terikat : 

keputusan 

pengambilan 

pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasilnya 

terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara variabel 

margin (X) 

terhadap 

keputusan 

pengambilan 

pembiayaan 

murabahah (Y) 

di BMT UGT 

Sidogiri Cabang 

Waru-Sidoarjo. 

Hal ini 

ditunjukkan oleh 

nilai koefisien 

regresi X sebesar 

0,985, nilai 

korelasi regresi 

(R) 0,989, 

koefisien 

determinasi (R2) 

sebesar 0,977 

dan nilai Fhitung 

› Ftabel pada 

taraf signifikansi 

5% yaitu sebesar 

3,790 › 1,662. 

2 Skripsi, Eva Roviana 

(2015) 

 

“Analisis Pengaruh 

Persepsi Harga atau 

Sampel : 87 

orang 

 

Metode : 

kuantitatif 

Bebas : persepsi 

harga (X1) 

Kualitas 

pelayanan (X2) 

 

Dalam 

penelitiannya ia 

menyimpulkan 

bahwa persepsi 

harga 

mempunyai 

pengaruh positif 



 

Margin dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Minat Anggota Dalam 

Membeli Produk 

Pembiayaan 

Murabahah di 

Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah 

studi kasus BMT 

Amal Mulia” 

Terikat : minat 

anggota (Y) 

terhadap minat 

anggota dan 

kualitas 

pelayanan yang 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat 

anggota. 

3 Skripsi, Yuyun 

Yuaningsih (2016) 

 

“Pengaruh Margin dan 

Prosedur Pembiayaan 

Terhadap Minat 

Nasabah Pembiayaan 

Murabahah pada 

Koperasi Syariah” 

Metode : 

kuantitatif 

Bebas : margin 

(X1) prosedur 

pembiayaan 

(X2) 

 

Terikat : minat 

nasabah 

pembiayaan 

murabahah (Y) 

Ia 

menyimpulkan 

bahwa pengaruh 

margin dan 

prosedur 

pembiayaan 

murabahah 

memberikan 

kontribusi 

dengan R
2
 

sebesar 37,7% 

terhadap minat 

nasabah 

pembiayaan 

murabahah 

4 Skripsi, Siti Maisaroh 

(2017) 

 

“Pengaruh Tingkat 

Margin dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Minat Nasabah pada 

Pembiayaan 

Murabahah (studi 

kasus BMT Surya 

Barokah Kertapati 

Palembang)” 

Sampel : 71 

orang 

 

Metode : 

kuantitatif 

Bebas : tingkat 

margin (X1) 

kualitas 

pelayanan (X2) 

 

Terikat : jumlah 

nasabah (Y) 

ia menyimpulkan 

bahwa tingkat 

margin dan 

kualitas 

pelayanan secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

nasabah pada 

pembiayaan 

murabahah. Hal 

ini dapat dilihat 



 

dari f hitung > t 

tabel (53,747 > 

3,13) dan nilai 

signifikan 0,005 

(0,000 < 0,05). 

 

5 Skripsi, Sri Wulandari 

(2017) 

 

“Pengaruh margin dan 

kualitas produk 

terhadap minat 

nasabah dalam 

menggunakan produk 

pembiayaan 

murabahah pada BMT 

Mu’awanah 

Palembang” 

Sampel : 80 

orang 

 

Metode : 

kuantitatif 

Bebas : margin 

(X1) Kualitas 

produk (X2) 

 

Terikat : minat 

nasabah (Y) 

Variabel margin 

(X1) dan kualitas 

produk (X2) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

nasabah (Y) 

dalam 

menggunakan 

poduk 

pembiayaan 

murabahah. 

 

Berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu, yang membedakan dengan 

penelitian yang diteliti sebelumnya adalah pada penelitian ini variabel 

independen (X2) adalah prosedur pembiayaan sedangkan penelitian terdahulu 

variabel independen (X2) adalah kualitas pelayanan dan objek pada penelitian 

ini adalah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

F. Kerangka Pemikiran 

Tingkat margin dan prosedur pembiayaan merupakan suatu hal yang 

begitu diperhatikan oleh nasabah yang akan melakukan pengajuan 

pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Kebutuhan yang dimiliki oleh 

setiap orang tidaklah sama, terkadang nasabah ketika mengajukanpembiayaan 



 

karena kebutuhan yang mendesak. Sehingga dalam pengajuan pembiayaan, 

mereka menginginkan suatu prosedur yang cepat dan tidak merepotkan 

nasabah. 

Dengan melihat adanya persaingan yang terdapat didunia lembaga 

keuangan sekarang, banyak lembaga keuangan yang mempromosikan produk 

pembiayaannya dengan berbagai hal yang menarik perhatian pada para 

nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Maka dari itu BPRS Mitra Agro 

Usaha hendaknya bisa mengimbangi persaingan-persaingan yang begitu hebat. 

Oleh karena itu pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan terhadap 

minat nasabah pembiayaan murabahah itu terdapat keterkaitan dengan 

jalannya sistem dalam lembaga keuangan syariah.  

Berikut merupakan skema dari kerangka pemikiran dari judul “Pengaruh 

Tingkat Margin dan Prosedur Pembiayaan Murabahah Terhadap Keputusan 

Nasabah dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung”. 

 

 

 

 

  

 

     

Gambar 2.1 (Kerangka Berpikir) 

Tingkat 

Margin (X1) 

Keputusam nasabah 

dalam pembiayaan 

Murabahah (Y) 

Prosedur Pembiayaan 

(X2) 



 

Keterangan : 

                  : secara parsial 

                     : secara simultan 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada 

teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan 

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Perumusan hipotesis 

biasanya dibagi 3 tahap. Pertama, tentukan hipotesis penelitian yang didasari 

oleh asumsi penulis terhadap hubungan variabel yang sedang diteliti. Kedua, 

tentukan hipotesis operasional yang terdiri dari hipotesis (H0) dan hipotesis 

(H1). Ketiga, menentukan hipotesis statistik.
48

  

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aisyah Nur Aini 

dalam jurnalnya yang berjudul “pengaruh tingkat margin terhadap 

keputusan pengambilan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri 

cabang Waru Sidoarjo” dan Visa Alvi Sa’adah dalam skripsinya yang 

berjudul “pengaruh penetapan harga jual dan tingkat margin terhadap 

keputusan pembiayaan murabahah pada anggota BMT Agrtitama Blitar” 

keduanya menyimpulkan tingkat margin terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

Maka peneliti mengajukan  hipotesis sebagai berikut: 
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H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat margin terhadap 

keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. 

2. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eva Roviana dalam 

skripsinya yang berjdul “analisis pengaruh persepsi harga atau margin 

dan kualitas pelayanan terhadap minat anggota dalam membeli produk 

pembiayaan murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah studi kasus 

BMT Amal Mulia” dan Yuyun Yuaningsih dalam skripsinya yang 

berjudul “pengaruh margin dan prosedur pembiayaan terhadap minat 

nasabah pembiayaan murabahah pada koperasi syariah”  bahwa prosedur 

pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah pembiayaan 

murabahah. Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara prosedur pembiayaan terhadap 

keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah 

3. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuyun Yuaningsih 

dalam skripsinya yang berjudul “pengaruh margin dan prosedur 

pembiayaan terhadap minat nasabah pembiayaan murabahah pada 

koperasi syariah” bahwa margin dan prosedur pembiayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat nasabah pembiayaan murabahah. 

Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat margin dan 

prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan 

pembiayaan murabahah. 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. 

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
49

 

Penelitian kuantitatif ini mendasarkan jenisnya pada penelitian survey, 

yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan instrument kuesioner sebagai 

instrument penelitian. 

B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan: 

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
50

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung 

dari lokasi penelitian yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS 

MAU) Bandar Lampung melalui kuisioner yang diberikan secara langsung 
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kepada responden yaitu nasabah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 

b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
51

 Data sekunder bisa 

juga diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 

jurnal, artikel, majalah dan internet dan sebagainya. Dalam hal ini yang 

berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menghimpun data di lokasi penelitian, penulis menggunakan 

beberapa metode diantaranya sebagai berikut : 

a. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

Survey dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada responden yaitu 

nasabah BPRS Mitra Agro Usaha Bandarlampung. 

 

 

 

b. Metode Dokumentasi  
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Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada 

subyek peneliti, namun melalui dokumen yang digunakan berupa buku 

harian, Koran dan referensi lainnya. 

c. Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyatakan langsung atau dengan daftar pertanyaan yang tidak terstruktur 

dengan sampel yang telah diambil. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adaah keseluruhan objek/subjek yang berbeda pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat- syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti.
52

 Dalam penelitian ini populasi adalah nasabah yang 

memperoleh pembiayaan murabahah dari tahun 2015 - 2017 yaitu sebanyak 

1098 nasabah dari BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi.
53

 Ukuran sampel adalah banyak individu, subyek atau elemen- 

elemen dari suatu populasi yang diteliti untuk diambil sampelnya. Untuk 
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mengetahui jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut:
54

 

n =    N 

1 + (N x e²) 

Dimana : 

n = Jumlah elemen/anggota sampel 

N = Jumlah elemen/anggota populasi 

e = Error level (tingkat kesalahan), umumnya digunakan 0,1. 

berdasarkan rumus tersebut,maka diperoleh besarnya sampel sebagai berikut 

: 

 

n =             1098  

     1 + (1098 x 0.1²) 

     = 91,6 

dengan menggunakan rumus diatas didapat jumlah sampel yang akan 

dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 92 responden. Metode 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Sampling, 

dimana sampel diambil secara acak. Penggunaan Random Sampling karena 

nasabah pembiayaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak 

mungkin dapat disusun secara teratur dan melakukan pengumpulan data 

secara teratur.  

 

 

E. Definisi Operasional Variabel 
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1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dipermudah informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a.  Variabel Independen (Bebas) 

Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tingkat margin (X1) ,Prosedur Pembiayaan (X2). 

b. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi data yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah Keputusan Nasabah (Y). 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, 

instrument, serta sumber pengukuran berasal darimana.  

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang dikemukakan 

sebagai barikut : 

a. Tingkat margin (X1) 

Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan 

margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun 



 

ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, 

maka setahun ditetapkan 12 bulan.  

b. Prosedur pembiayaan (X2) 

Pengertian prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan 

dibentuk guna menjjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Urutan yang 

saling berkaitan yang berarti suatu kegiatan tidak akan berjalan apabila 

kegiatan sebelumnya belum selesai dilaksanakan dan hal ini dibentuk 

untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara 

bersamaan. 

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva 

produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana 

bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 

pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga sementara, komitmen, dan 

kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah bank 

Indonesia. 

c.  Keputusan nasabah (Y) 

Pengambilan keputusan adalah tahap dan proses pengambilan keputusan 

dimana nasabah benar-benar membeli. Pengambilan keputusan 

merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan. 

 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 



 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 

menganlisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat 

dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit,  kemudian 

dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir 

dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena 

yang sedang dibahas.
55

 Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.  Alat uji 

analisis data menggunakan regresi linier berganda. Ukuran statistik ini 

digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel dependen dengan 

variabel independen.
56

 Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang 

diperoleh dari laporan akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji 

validitas kuisioer dan uji reabilitas kuisioner. 

 

 

 

1. Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

a. Uji Validitas 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalitan dan kesahan suatu instrument. Validitas menunjukkan seberapa 

cermat suatu alat tes melakukan fungsi ukurnya atau suatu alat ukur yang 

dapat mengukur apa yang ingin diukur. Selanjutnya disebutkan validitas 

bertujuan untuk menguji apakah tiap item atau instrument (bisa pertanyaan 

maupun pernyataan) benar-benar mampu mengungkap variabel yang akan 

diukur atau konsistensi internal tiap item alat ukur dalam mengukur suatu 

variabel. Ketentuan validitas instrumen sahih apabila dapat 

mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Instrument dikatan 

valid jika nilai r hitung > r kritis (0,30).
57

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. 

Reliabilitas instrument diperlukan untuk mendapatkan sesuai dengan 

tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal yang dilakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan 

Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. Variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah skor variabel 

yang diteliti mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui 
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normal atau tidaknya sebaran data, maka dilakukan perhitungan uji 

normalitas sebaran dengan uji statistik kolmogrov-smirnov (K-S). Untuk 

mengetahui normal atau tidaknya sebaran data, data dikatakan berdistribusi 

normal jika signifikan > 0,05, sebaliknya jika nilai signifikannya < 0,05 

maka sebarannya dinyatakan tidak normal.
59

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Dasar 

pengambilan dalam uji linieritas adalah: 

Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hubungan antara variabel X 

dan Y adalah linier. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah modal 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.modal 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai toleransinya dan lawannya atau Varience Inflation Factor (VIF). 

untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya 

multikolinieritas yaitu dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai VIF > 10 atau jika tolerance < 0,1 maka ada multikolinieritas 

dalam modal regresi 
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2) Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai tolerance > 0,1 maka tidak ada 

multiklinieritas dalam modal regresi.
60

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

heteroskedastisitas.
61

 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi Linier Berganda adalah digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel 

terikat. Yaitu dengan rumus: 

Y = a + b1X1+b2X2+…+bnXn  

Y = variabel terikat  

a = konstanta  

b1,b2 = koefisien regresi  

X1,X2 = variabel bebas  

Metode ini digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh dari dua atau 

tiga (dan atau lebih) variabel independen terhadap satu variabel dependen.
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 
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Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama- sama yaitu menggunakan F 

hitung. Apabila Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.
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H0 = tingkat margin dan prosedur pembiayaan secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan 

murabahah. 

H1 = tingkat margin dan prosedur pembiayaan secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan 

murabahah. 

 

 

b. Uji Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing- masing variabel. 

pengujian menggunakan tingkat signifikan < 0,05 yakni dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial.
64

 

Hipotesis tingkat margin  
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H0 = Tingkat margin secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah dalam penganbilan pembiayaan murabahah. 

H1 = Tingkat margin secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. 

     Hipotesis Prosedur Pembiayaan  

H0 = prosedur pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. 

H2 = prosedur pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. 

 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau sejauh mana kontribusi 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang 

digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan 

adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square. Hasil 

perhitungan Adjusted R
2
 dapat dilihat pada output Model Summary . pada 



 

kolom Adjusted R
2 

dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan 

oleh variabel- variabel bebas terhadap variabel terikat.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha adalah lembaga 

keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang 

melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. 

Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam 

pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di 

dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro 

Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. 

PT. BPR Mitra Agro Usaha di dirikan atas persetujuan Prinsip Bank 

Indonesia No. 11/115/DKBU tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki 

pengesahan badan hukum perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi 

Manusia No.AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009, 

pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 

12/17/KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroperasi 

tanggal 5 April 2010. 

PT. BPR Mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan 

memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk mencapai pemerataan 

kemakmuran yang masih timpang, selain itu juga demi terwujudnya suatu 



 

lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat melayani 

kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. 

Pada tanggal 23 Juli 2013 gubernur Bank Indonesia memberikan izin 

perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG/2013 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi 

keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 

2013 dengan No. AHA.11575.01.02 dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha mulai 

beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 2 September 2013.
66

 

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan maka di dirikanlah 

PT.BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl.Hayam Wuruk No.95 

Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan 

merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil. 

Keberadaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek 

penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. 

manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, 

mengingat anomo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan 

arena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga 

menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang 

berbasis syariah, terutama BPRS. 

 

2. Visi dan Misi 
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Visi : 

Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan 

nasabah 

Misi : 

Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta 

pelayanan yang memuaskan. 

3. Dasar Hukum Berdirinya PT BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Persetujuan prinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 2009 

b. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia No. AHU-21384.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 

c. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 

12/17/KEP.GBI.Dpg/2010 tanggal 9 Maret 2010 

d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/81/KEP.GBI/Dpg/2013 

tanggal 23 Juli 2013 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) PT BPRS Mitra Agro Usaha. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sistem urutan pembagian tugas karyawan 

sesuai dengan job description masing- masing. Dengan adanya struktur 

organisasi yang jelas maka akan membuat para karyawan dapat bekerja 

sesuai dengan job description masing- masing. Struktur organisasi tahun 



 

2017 dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sehat sesuai 

ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Gambar 3.1 (Struktur Organisasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sekilas tentang pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Agro Usaha 

Pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha adalah prinsip akad 

syariah yang termasuk dalam akad jual beli. Saat ini, pada BPRS Mitra Agro 

RUPS 

 

Dewan Komisaris 

1. H.Ciknan Sawak (Komisaris Utama) 

2. M. Yusmaridh Etra (Kom. Anggota) 

 

 

Dewan Direksi 

1. Mat Amin (Direktur Utama) 
2. Sri Sumiharti (Direktur) 

 

DPS 

1. KH.Mawardi As (Ketua) 
2. Alamsyah (Anggota) 

Manajer Marketing 

Agus Handoko 

Financing Analisyst 

Agus Handoko 

Sales Officer 

1. Ohta Aprilia Fausanda 

2. Heru A Wibowo 

3. Ahmad Wahyudi 

4. Yogi Tirama Nuza 
5. Ifra Siswanto 

Funding Officer 

Silfya Monica 

Financing Support 

Merina Putri 

Manajer Operasional  

Agritia Gita Pratiwi 

Accounting 

Ali Saputa 

Customer Service 

Rizca Safitri Irawaty 

Teller 

Ade Shela Putri 

Office Boy 

Prima Hadi Saputra 



 

Usaha produk perbankan syariah, murabahah adalah produk yang paling 

pesat perkembangannya.  

Pembiayaan pada BPRS Mitra Agro Usaha terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Pembiayaan pegawai 

Pembiayaan pegawai merupakan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh 

umum seperti: PNS, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta. Pada 

saat ini BPRS Mitra Agro Usaha hanya melakukan pembiayaan bagi 

pegawai yang instansinya sudah bekerjasama dengan BPRS. Beberapa 

instansi yang sudah bekerjasama dengan BPRS Mitra Agro Usaha adalah: 

Dinas Pengairan, PT.Cipta Karya, PT.Bina Marga, Dinas Sosial, dan 

Dinas Kelautan dan Perikanan.  

b. Pembiayaan modal kerja 

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 

masyarakat umum yang memiliki usaha. 
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6. Perhitungan margin pembiayaan murabahah BPRS Mitra Agro Usaha 

Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun, 

perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dalam setahun 

ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka 

setahun ditetapkan 12 bulan. 

BPRS Mitra Agro Usaha menetapkan tingkat margin pada 

pembiayaan sebesar 1-20 juta sebesar 22%, 20-50 juta sebesar 20% dan 
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pembiayaan >50 juta sebesar 18%. Besaran margin tetap pada setiap 

tahunnya tidak ada perubahan kecuali terdapat kebijakan baru pada BPRS.  

Adapun perhitungan margin pada pembiayaan murabahah adalah : 

Contoh : 

Bapak A ingin melakukan pembiayaan di BPRS sebesar 10.000.000 

dengan jangka waktu 1 tahun (12 bulan). 

Perhitungan margin : 

Harga jual x persentase margin 

10.000.000 x 22% = 2.200.000 

Jadi, margin yang didapat oleh BPRS adalah sebesar 2.200.000. 

sedangkan besarnya angsuran bapak A perbulan adalah : 

Harga jual + margin x 100% 

Jangka waktu 

10.000.000 + 2.200.000 x 100% 

12 bulan 

= 1.016.667 

Jadi, besarnya angsuran yang harus dibayar Bapak A perbulan sebesar 

1.016.667. 

7. Prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha 



 

Adapun prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Nasabah melengkapi persyaratan seperti : Fc identitas (suami dan istri) 

yang masih berlaku, menyerahkan SK 80%, SK 100%, Karpeg, Taspen 

dan Ijasah. Melampirkan daftar gaji terakhir, Fc rekening listrik, Fc Kartu 

Keluarga dan surat nikah (bagi pegawai). Fc identitas (suami dan istri) 

yang masih berlaku, fc rekening listrik 2 bulan terakhir, fc Kartu Keluarga 

dan surat nikah, melampirkan SIUP/SITU/SKU, fc NPWP (wajib untuk 

pembiayaan diatas 50 juta), memiliki jaminan berupa BPKB motor/mobil 

dan asli sertifikat hak milik (bagi modal kerja). 

b. Calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan  

c. Nasabah menunggu hasil dari BI checking 

d. Bila tidak terdapat masalah atas nasabah, maka dilakukan analisis atau 

survey oleh pihak BPRS Mitra Agro Usaha kepada calon nasabah 

pembiayaan 

e. Setelah dilakukan survey oleh bagian manajer marketing, selanjutnya di 

adakan komite oleh direktur dan beberapa anggota yang terkait 

f. Setelah dilakukan komite oleh direktur, apabila pembiayaan disetujui 

maka pencairan dana kepada nasabah 

B. Indikator Penelitian 



 

Adapun indikator penelitian dari masing- masing variabel dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Indikator Penelitian 

No Variabel 

penelitian 

Indikator Skala 

1 Tingkat margin 

(X1) 

- Komposisi pendanaan 

- Tingkat persaingan 

- Resiko pembiayaan 

- Jenis nasabah 

- Kondisi perekonomian 

- Tingkat keuntungan yang 

diharapkan bank 

Likert  

2 Prosedur 

pembiayaan (X2) 

- Realisasi pembiayaan 

- Kemudahan prosedur 

- Kecepatan pelaksanaan 

- Persyaratan 

Likert  

3 Keputusan 

nasabah (Y) 

- Transaksional 

(Ketertarikan) 

- Referensial (Keyakinan) 

- Prefensian (Keinginan) 

- Eksploratif,(Pencarian 

informasi) 

Likert  

 

 

C. Karakteristik Responden 



 

Untuk memahami hasil-hasil penelitin, peneliti memerlukan data deskriptif 

responden yang akan digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi 

responden yang dapat memberikan informasi. Dalam point deskriptif atau 

gambaran umum responden, peneliti menyajikan 6 (enam) informasi penting 

yang dapat menggambarkan karakteristik responden. Dalam penelitian ini 

dilihat dari karakteristik responden antara lain: jenis kelamin, usia responden, 

pekerjaan, pendidikan terakhir, penghasilan perbulan dan lama pembiayaan 

murabahah. 

1. Jenis kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin nasabah pembiayaan BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang diambil sebagai responden 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Perempuan 34 37,0% 

2 Laki- Laki 58 63,0% 

  Total 92 100% 

Sumber : data diolah primer tahun 2018 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jenis kelamin nasabah BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang diambil sebagai responden 

didominasi oleh laki- laki. Jenis kelamin perempuan berjumlah 34 dengan 



 

persentase sebesar 37,0%. Sedangkan, untuk jenis kelamin laki- laki 

berjumlah 58 dengan persentase 63,0%. 

2. Responden berdasarkan usia 

Adapun deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat melalui tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1 20-29 tahun 0 0% 

2 30-39 tahun 17 18,5% 

3 40-49 tahun 70 76,0% 

4 >50 tahun 5 5,5% 

  Total 92 100% 

Sumber : data diolah primer tahun 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan usia 

yakni pada usia 20- 29 tahun berjumlah 0, responden usia 30- 39 tahun 

berjumlah 17 dengan persentase sebesar 18,5%, responden usia 40- 49 tahun 

berjumlah 70 dengan persentase sebesar 76,0% dan responden usia >50 

tahun berjumlah 5 dengan persentase 5,5%. Dengan demikian responden 

paling banyak ialah berusia 40- 49 tahun dengan persentase sebesar 76,0%. 

 

 



 

3. Responden berdasarkan pendidikan 

Adapun deskripsi responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat melalui 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 6.1 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SD 4 4,4% 

2 SMP 14 15,2% 

3 SMA  71 77,1% 

4 S1 3 3,3% 

  Total 92 100% 

Sumber : data diolah primer tahun 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berdasarkan 

pendidikan dengan lulusan SD berjumlah 4 dengan persentase sebesar 4,4%, 

responden dengan lulusan SMP berjumlah 14 dengan persentase sebesar 

15,5%, responden dengan lulusan SMA berjumlah 71 dengan persentase 

sebesar 77,1% dan responden dengan lulusan S1 berjumlah 3 dengan 

persentase sebesar 3,3%.  

4. Responden berdasarkan pekerjaan 

Adapun deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat melalui tabel 

sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 7.1 

Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Pedagang 81 88,1% 

2 Wiraswasta 11 11,9% 

3 PNS 0 0% 

4 Pegawai Swasta 0 0% 

5 Lainnya 0 0% 

 

Total 92 100% 

Sumber: Data diolah primer tahun 2018 

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah responden yang berkerja 

sebagai pedagang berjumlah 81 orang dengan persentase sebesar 88,1%, 

wiraswasta berjumlah 11 orang dengan persentase 11,9%, sedangkan PNS, 

Pegawai swasta dan lainnya berjumlah 0 dengan persentase 0%.   

5. Responden berdasarkan besarnya penghasilan 

Adapun deskripsi responden berdasarkan besarnya penghasilan dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini: 

Tabel 8.1 

Responden Berdasarkan Penghasilan 

No Penghasilan Jumlah Persentase 



 

1 500.000-1.000.000 0 0% 

2 1.000.000-3.000.000 23 25% 

3 3.000.000-5.000.000 57 61,9% 

4 > 5.000.000 12 13,1% 

  Total 92 100% 

Sumber: data diolah primer tahun 2018 

Dari tabel diatas terlihat bahwa  jumlah responden yang berpenghasilan 

Rp.500.000-1.000.000 berjumlah 0 orang, responden yang berpenghasilan 

Rp.1.000.000-3.000.000 berjumlah 23 orang dengan persentase sebesar 25%, 

responden yang berpenghasilan sebesar Rp.3.000.000-5.000.000 berjumlah 57 

orang dengan persentase 61,9%, dan responden yang berpenghasilan 

Rp.>5.000.000 berjumlah 12 orang dengan persentase sebesar 13,1%. 

6. Responden berdasarkan lama pembiayaan 

 Adapun deskripsi responden berdasarkan lama pembiayaan pada BPRS 

MAU dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel 9.1 

Responden Berdasarkan Lama Pembiayaan 

No Lama Pembiayaan Jumlah Persentase 

1 1 Tahun 14 15,3% 

2 2 Tahun 36 39,2% 

3 3 Tahun 32 34,7% 

4 4 Tahun 10 10,8% 



 

  Total 92 100% 

Sumber : Data diolah primer tahun 2018 

Dari tabel diatas diketahu bahwa lama pembiayaan untuk 1 tahun 

berjumlah 14 orang dengan persentase 15,3%, untuk pembiayaan 2 tahun 

berjumlah 36 orang dengan persentase sebesar 39,2%, lama pembiayaan 3 

tahun berjumlah 32 orang dengan persentase sebesar 34,7% dan lam 

pembiayaan 4 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase sebesar 10,8%. 

D. Analisis Data 

1. Deskripsi data penelitian 

Untuk melihat tanggapan responden terhadap petanyaan- pertanyaan dan 

juga perhitungan skor bagi variabel yaitu tingkat margin, prosedur 

pembiayan, dan keputusan nasabah dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Pernyataan mengenai variabel tingkat margin (X1) 

Adapun tanggapan responden mengenai variabel tingkat margin dapat 

dilihat melalui tabel berikut ini : 

Tabel 10.1 

Tanggapan responden mengenai variabel tingkat margin 

No Perny

ataan Jawaban 

    SS S R TS STS 

    F % F % F % F % F % 

1 X1.1 5 5,5 27 29,3 37 40,2 23 25 0 0 



 

2 X1.2 3 3,2 20 21,8 26 28,2 34 37 9 9,8 

3 X1.3 0 0 9 9,8 20 21,8 39 42,4 24 26 

4 X1.4  24 26 53 57,7 14 15,2 1 1,1 0 0 

5 X1.5 24 26 58 63 7 7,7 3 3,3 0 0 

6 X1.6 18 19,5 67 73 6 6,4 1 1,1 0 0 

Data diolah primer tahun 2018 

Ket: F (Frekuensi), SS (Sangat setuju), S (Setuju), R (Ragu), TS (Tidak setuju), 

STS (Sangat tidak setuju) 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden mengenai 

pernyataan X1.1 (komposisi pendanaan) memberikan jawaban sangat setuju 

(5,5%), setuju (29,3%), ragu (40,2%), tidak setuju (25%) dan sangat tidak setuju 

(0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X1.2 (tingkat persaingan) 

memberikan jawaban sangat setuju (3,2%), setuju (21,8%), ragu (28,2%), tidak 

setuju (37%) dan sangat tidak setuju (9,8%). 

Jawaban responden mengenai peenyataan X1.3 (resiko pembiayaan) 

memberikan jawaban sangat setuju (0%), setuju (9,8%), ragu (21,8%), tidak setuju 

(42,4%), dan sangat tidak setuju (26%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X1.4 (jenis nasabah) 

memberikan jawaban sangat setuju (26%), setuju (57,7%), ragu (15,2%), tidak 

setuju (1,1%) dan sangat tidak setuju (0%). 



 

Jawaban responden mengenai pernyataan X1.5 (kondisi perekonomian) 

memberikan jawaban sangat setuju (26%), setuju (63%), ragu (7,7%), tidak setuju 

(3,3%) dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X1.6 (tingkat keuntungan yang 

diharapkan bank) memberikan jawaban sangat setuju (19,5%), setuju (73%), ragu 

(6,4%), tidak setuju (1,1%), dan sangat tidak setuju (0%). 

b. Pernyataan mengenai variabel prosedur pembiayaan (X2) 

Adapun tanggapan responden mengenai variabel prosedur pembiayaan 

dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 

 

 

Tabel 11.1 

Tanggapan responden mengenai variabel prosedur pembiayaan 

No Pernya

taan Jawaban 

    SS S R TS STS 

    F % F % F % F % F % 

1 X2.1 49 53,3 40 43,4 3 3,3 0 0 0 0 

2 X2.2 35 38 50 54,3 7 7,7 0 0 0 0 

3 X2.3 34 37 56 60,8 2 2,2 0 0 0 0 

4 X2.4 19 20,6 62 67,2 11 12,2 0 0 0 0 

Sumber : Data diolah primer tahun 2018 



 

Ket: F (Frekuensi), SS (Sangat setuju), S (Setuju), R (Ragu), TS (Tidak setuju), 

STS (Sangat tidak setuju) 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden mengenai 

pernyataan X2.1 (realisasi pembiayaan) memberikan jawaban sangat setuju 

(53,3%), setuju (43,4%), ragu (3,3%), tidak setuju (0%), sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X2.2 (kemudahan prosedur) 

memberikan jawaban sangat setuju (38%), setuju (54,3%), ragu (7,7%), tidak 

setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai penyataan X2.3 (kecepatan pelaksanaan) 

memberikan jawaban sangat setuju (37%), setuju (60,8%), ragu (2,2%), tidak 

setuju (0%) dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X2.4 (persyaratan pembiayaan) 

memberikan jawaban sangat setuju (20,6%), setuju (67,2%), ragu (12,2), tidak 

setuju (0%) dan sangat tidak setuju (0%). 

 

 

c. Pernyataan mengenai variabel keputusan nasabah (Y) 

Adapun tanggapan responden mengenai variabel keputusan nasabah dapat 

dilihat melalui tabel berikut ini : 

Tabel 12.1 

Tanggapan responden mengenai variabel keputusan nasabah 



 

No Pernyataan Jawaban 

    SS S R TS STS 

    F % F % F % F % F % 

1 Y.1 33 35,9 56 60,9 3 3,2 0 0 0 0 

2 Y.2 29 31,6 62 67,4 1 1,0 0 0 0 0 

3 Y.3 27 29,4 56 60,9 9 9,7 0 0 0 0 

4 Y.4 27 29,4 61 66,3 4 4,3 0 0 0 0 

5  Y.5 22 24 57 61,9 13 14,1 0 0 0 0 

 6 Y.6 24 26 51 55,4 11 12 6 6,6 0 0 

Sumber: Data diolah primer tahun 2018 

Ket: F (Frekuensi), SS (Sangat setuju), S (Setuju), R (Ragu), TS (Tidak setuju), 

STS (Sangat tidak setuju) 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban mengenai 

pernyataan Y.1 (ketertarikan) memberikan jawaban sangat setuju (35,9), 

setuju (60,9%), ragu (3,2%), tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan Y.2 (keyakinan) 

memberikan jawaban sangat setuju ( 31,6%), setuju (67,4%), ragu (1,0%), 

tidak setuju (0%) dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan Y.3 (keinginan) 

memberikan jawaban sangat setuju (29,4%), setuju (60,9%), ragu (9,7%), 

tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan Y.4 (pencarian informasi) 

memberikan jawaban sangat setuju (29,4%), setuju (66,3%), ragu (4,3%), 



 

tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). Jawaban responden 

mengenai pernyataan Y.5 memberikan jawaban sangat setuju (24%), setuju 

(61,9%), ragu (14,1%) tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan Y.6 memberikan jawaban sangat 

setuju (26%), setuju (55,4%), ragu (12%), tidak setuju (6,6%), tidak setuju 

(0%) dan sangat tidak setuju (0%). 

2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian 

angket yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari responden. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila r hitung > r tabel dan sebaliknya jika r 

hitung < r tabel maka instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Adapun hasil 

output perhitungan menggunkana SPSS 16 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 13.1 

Hasil uji validitas data 

Variabel Item rhitung rtabel Ket 

X1 P1 0.567 0.205 Valid 

  P2 0.413 0.205 Valid 

  P3 0.544 0.205 Valid 

  P4 0.369 0.205 Valid 



 

  P5 0.374 0.205 Valid 

  P6 0.453 0.205 Valid 

X2 P1 0.507 0.205 Valid 

  P2 0.74 0.205 Valid 

  P3 0.585 0.205 Valid 

  P4 0.407 0.205 Valid 

Y P1 0.372 0.205 Valid 

  P2 0.328 0.205 Valid 

  P3 0.422 0.205 Valid 

  P4 0.359 0.205 Valid 

  P5 0.367 0.205 Valid 

  P6 0.606 0.205 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 dengan SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 16 butir pernyataan 

yang diberikan kepada 92 responden memiliki r hitung yang lebih besar dari r 

tabel sebesar 0,205. Dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dinyatakan valid.  

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas diukur dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s diukur 

berdasarkan Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. Variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha Coefficient > 0.60 atau 60%. Adapun hasil 

perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat dibawah ini : 



 

Tabel 14.1  

Hasil Uji Reliabilitas 

Indikator Reliability coefficients Cronbach Alpha Ket 

X1 6 item  0.634 Reliabel  

X2 4 item  0.711 Reliabel  

Y 6 item  0.601 Reliabel  

Sumber: Data diolah primer tahun 2018 dengan SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil uji reliabilitas diatas 

dinyatakan  bahwa variabel tingkat margin (X1) dengan 6 item pernyataan 

memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.634 > 0.60 dan variabel prosedur 

pembiayaan (X2) dengan 4 item pernyataan memiliki nilai Cronbach Alpha 

sebesar 0.711 > 0.60 sedangkan untuk variabel keputusan nasabah (Y) dengan 

6 item pernyataan memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.601 > 0.60. 

berdasarkan ketentuan diatas maka item- item dalam penelitian ini dikatakan 

reliabel.  

4. Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti 

mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normal atau 

tidaknya data diukur dengan uji statistik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Data 

dikatakan normal jika signifikan >0.05 dan sebaliknya jika <0.05 maka 

dikatakan tidak normal. Adapun hasil output perhitungan sebagai berikut: 



 

Tabel 15.1 

Hasil Uji Normalitas 

Nama variabel Nilai Asymp. Sig 

(2-failed) 

Taraf signifikan Keterangan 

Tingkat margin (X1) 0,245 0,05 Normal 

Prosedur pembiayaan(X2) 0,117 0,05 Normal 

Keputusan nasabah (Y) 0,079 0,05 Normal 

Sumber : Data diolah primer tahun 2018  

Pada tabel diatas terlihat dari uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan 

bahwa data yang didapat tersebut mengikuti distribusi normal. Berdasarkan 

hasil ouput menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-failed) pada variabel tingkat 

margin sebesar 0,245 prosedur pembiayaan 0,117 dan keputusan nasabah 

0,079. Dalam kasus ini menggunakan taraf signifikan 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel tersebut normal karena nilai signifikasi >0,05. 

B. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian pada 

SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikan 0,05. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikan 

<0,05. Adapun hasil output perhitungan sebagai berikut : 

 

Tabel 16.1 



 

Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 

      Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Y * 
X1 

Betwen 
Groups 

(Combined) 3566.231 10 356.623 104.25
6 

0 

Linearity 3540.973 1 3540.973 1035.1
73 

0 

Deviation 
from Linearity 

25.257 9 2.806 0.82 0.599 

Within Groups 277.073 81 3.421     

Total 3843.304 91       

Sumber: Data diolah primer tahun 2018 dengan SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. Deviation  from 

liniearity sebesar 0,599 > 0,05. Artinya tedapat hubungan antara variabel 

tingkat margin (X1) dan variabel keputusan nasabah (Y). 

Tabel 17.1 

ANOVA Table 

      Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Y * 
X2 

Between 
Groups 

(Combined) 13.351 7 1.907 0.877 0.528 

Linearity 0.397 1 0.397 0.183 0.67 

Deviation 
from Linearity 

12.955 6 2.159 0.993 0.535 

Within Groups 182.649 84 2.174     

Total 196 91       

Sumber: Data diolah primer tahun 2018 dengan SPSS 16.0 



 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. Deviation from 

Linearity sebesar 0,535 > 0,05. Artinya tedapat hubungan antara variabel 

prosedur pembiayaan (X2) dan variabel keputusan nasabah (Y). 

C. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai toleransinya atau Varience Inflation 

Factor (VIF). Jika nilai VIF > 10 atau jika toleransi < 0,1 maka ada modal 

regresi. Adapun hasil output perhitungan adalah sebagai berikut: 

Tabel 18.1 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardi
zed 

Coefficients 

Stan
dardi
zed 

Coeff
icient

s 

t Sig. 

95.0% 
Confidence 
Interval for 

B Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Low
er 

Bou
nd 

Upp
er 

Bou
nd 

Zer
o-
ord
er 

Part
ial Part 

Tolera
nce VIF 

1 (Con
stant
) 

-
0.59

7 

0.71
4 

  

-
0.8
36 

0.4
06 

-
2.01

6 

0.82
2 

          

X1 0.69
5 

0.09
2 

0.228 7.5
52 

0 0.51
2 

0.87
7 

0.9
6 

0.62
5 

0.07
7 

0.115 8.7
23 

X2 1.64
9 

0.06
4 

0.778 25.
78 

0 1.52
2 

1.77
7 

0.9
92 

0.93
9 

0.26
3 

0.115 8.7
23 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data diolah primer dengan SPSS 16.0  



 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dapat diketahui bahwa nilai 

tolerance untuk variabel tingkat margin dan prosedur pembiayaan sebesar 0,115 

> 0,10 dan nilai VIF sebesar 8,723 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel tingkat margin dan prosedur pembiayaan tidak terjadi multikolinieritas. 

D. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan lain. Jika 

varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

heteroskedastisitas. model regresi yang baik adalah yang terjadi 

heterokedastisitas. 

Gambar 4.1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat titik- titik data penyebaran diatas 

dan dibawah atau disekitar angka 0. Titik- titik tidak mengumpul hanya diatas 



 

atau dibawah saja. Penyebaran titik- titik data tidak membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Bisa 

dikatakan titik- titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

5. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara 

lebih dari satu variabel bebas dan variabel terikat.  Hasil output perhitungan 

sebagai berikut: 

Tabel 19.1 

Regresi linier berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -
0.597 

0.714 
  

-0.836 0.406 

X1 0.695 0.092 0.228 7.552 0 

X2 0.649 0.064 0.778 25.781 0 

Sumber: Data diolah primer tahun 2018 dengan SPSS 

 Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi berganda penelitian peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Y= -0,597 + 0,695X1 + 0,649 X2 + e 

Dari persamaan regresi berganda yang dipaparkan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 



 

A. Konstanta (a) bernilai negative sebesar -0,597 atau 59,7%. Konstanta 

bernilai negative menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak ada variabel 

tingkat margin (X1) dan prosedur pembiayaan (X2), maka keputusan 

nasabah bernilai negative atau mengalami penurunan sebesar -0,597 atau 

59,7%. 

B. Koefisien regresi variabel tingkat margin (b1) bernilai positif 0,695 atau 

6,95% yang artinya apabila pengaruh tingkat margin (X1) naik sebesar 1% 

maka keputusan  nasabah akan naik sebesar 0.695 atau 69,5%. 

C. Koefisien regresi variabel prosedur pembiayaan (b2) bernilai positif 0,649 

atau 64,9% yang artinya apabila terdapat pengaruh prosedur pembiayaan 

(X2) naik sebesar  1% maka keputusan nasabah dalam mengambil 

pembiayaan murabahah akan naik sebesar 0,649 atau 64,9%. 

6. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu uji t 

(parsial) uji f (simultan) dan uji determinasi. 

a. Uji t (parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing- masing 

variabel. Pengujian menggunakan tingkat signifikan < 0,05 yakni dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial. Hasil output perhitungan adalah sebagai berikut : 

 

 



 

Tabel 20.1 

Uji T 

 

Sumber : Data diolah primer tahun 2018 dengan SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masing- masing pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Uji hipotesis pengaruh tingkat margin terhadap keputusan 

nasabah pada pembiayaan murabahah 

Pada tabel diatas terlihat nilai signifikasi X1 lebih kecil dari taraf 

signifikasi (a) 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya H1 diterima dan H0 

ditolak. Jika dilihat dari nilai t hitung adalah sebesar 7,552, 

sedangkan nilai t tabel sebesar 1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena 

nilai t hitung > t tabel (7,552 > 1,662) dan taraf signifikan (0,000 

< 0,05) Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat margin 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. 

 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan
t) 

-0.597 0.714 
  

-0.836 0.406 

X1 0.695 0.092 0.228 7.552 .000 

X2 0.649 0.064 0.778 25.781 .000 



 

b) Uji hipotesis prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah 

pada pembiayaan murabahah 

Pada tabel diatas terlihat nilai signifikan X2 lebih kecil dari taraf 

signifikasi (a) 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya H1 diterima dan H0 

ditolak. Jika dilihat dari nilai t hitung adalah sebesar 25,78 

sedangkan nilai t tabel sebesar 1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena 

nilai t hitung > t tabel (25,78 > 1,662) dan taraf signifikan (0,000 

< 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. 

b. Uji F (Simultan) 

Uji f dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama- sama . jika nilai 

signifikasi < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. Hasil perhitungan uji f menggunakan SPSS sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 20.1 

Uji F 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 3807.603 2 1903.802 4746.00
1 

.000
a
 

Residual 35.701 89 0.401     

Total 3843.304 91       

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah primer tahun 2018 dengan SPSS 16.0 

Pada tabel diatas diketahui nilai signifikasinya adalah sebesar 0,000 

lebih kecil dari taraf signifikasi (a) 0,05 (0,000 < 0,05), Jika dilihat dari 

nilai f hitung adalah sebesar 4746,001 sedangkan nilai f tabel sebesar 1,662 

(df = 92-2-1 = 89). Karena nilai f hitung > f tabel (4746,001 > 1,662) dan 

taraf signifikan (0,000 < 0,05). maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

margin dan prosedur pembiayaan secara bersama- sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat nasabah. Sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak.  

c. Uji Determinasi (R²) 

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau sejauh mana 

kontribusi variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 



 

 

Tabel 20.1 

Uji Determinasi (R²) Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimat

e 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Chang

e 
df
1 

df
2 

Sig. 
F 

Cha
nge 

1 .995
a
 0.701 0.701 0.63335 0.701 4746.0

01 
2 89 0 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data diolah primer tahun 2018 

Berdasarkan hasil output diatas (model summary) angka R Square atau 

koefisien determinasi adalah 0,701. Nilai R Square berkisar 0,701. Angka 

Adjust R Square adalah 0,701. Artinya, 70% variabel terikat keputusan 

nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah dijelaskan oleh variabel 

tingkat margin, prosedur pembiayaan dan sisanya sebesar 30% dijelaskan 

oleh variabel lain yang digunakan. Jadi, sebagian besar variabel terikat 

dijelaskan oleh variabel- variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. 

E. Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh tingkat margin terhadap keputusan nasabah dalam 

pengambilan pembiayaan murabahah 



 

Margin merupakan persentase keuntungan tertentu yang ditetapkan 

(harian, bulanan, dan tahunan) agar tercapai keadilan dalam memperoleh 

keuntungan baik bagi pihak lembaga maupun mitra.  

Hasil penelitian dapat diketahui variabel tingkat margin berpengaruh 

positif terhadap keputusan nasabah. Dimana perhitungan uji secara parsial 

diperoleh dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima berarti tingkat margin secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah. Jika dilihat dari koefisien regresi beta tingkat margin 

mempunyai nilai sebesar 0,695 atau 69,5% yang berarti bahwa tingkat 

margin mampu mempengaruhi keputusan nasabah sebesar 69,5%. Jika 

dilihat dari nilai t hitung adalah sebesar 7,552, sedangkan nilai t tabel 

sebesar 1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena nilai t hitung > t tabel (7,552 > 

1,662). 

Artinya semakin rendah tingkat margin maka akan semakin tinggi 

minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung.  

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan Visa alvi sa’adah pada tahun 2015 dengan judul pengaruh 

penetapan harga jual dan tingkat margin terhadap keputusan nasabah 

pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa tingkat margin berpengaruh positif sognifikan terhadap keputusan 

pembiayaan murabahah di BMT agritama blitar. Dan penelitian yang 



 

dilakukan Aisyah nur aini dengan judul penelitian pengaruh tingkat margin 

terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah di BMT UGT 

Sidogiri cabang waru sidoarjo pada tahun 2015, dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

tingkat margin (X) terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah 

(Y) di BMT UGT Sidogiri cabang Waru Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai koefisien regresi X sebesar 0,985, nilai korelasi regresi (R) 0,989, 

koefisien determinasi (R²) sebesar 0,977 dan nilai f hitung > f tabel pada 

taraf signifikan 5% yaitu sebesar 3,790 > 1,662.
68

 

2. Pengaruh prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah dalam 

pengambilan pembiayaan murabahah 

 Hasil penelitian dapat diketahui variabel prosedur pembiayaan 

berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah. Dimana perhitungan uji 

secara parsial diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan 

H1 diterima. Jika dilihat dari koefisien regresi beta prosedur pembiayaan 

mampu mempengaruhi keputusan nasabah sebesar 0,649 atau 64,9%. Jika 

dilihat dari nilai t hitung adalah sebesar 25,78 sedangkan nilai t tabel sebesar 

1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena nilai t hitung > t tabel (25,78 > 1,662). 

Arah koefisien regresi bertanda positif. Berarti terdapat pengaruh secara 

parsial prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah dalam 

pengambilan pembiayaan murabahah. Artinya semakin mudah dan cepat 
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prosedur pembiayaan murabahah maka semakin tinggi minat nasabah dalam 

mengajukan pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung.  

 Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fatin Fita Amalia (2014) mengenai pengaruh prosedur pembiayaan terhadap 

minat nasabah pada BMT Amanah, yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yuyun yuaningsih (2016) mengenai pengaruh margin dan 

prosedur pembiayaan terhadap minat nasabah pembiayaan murabahah pada 

koperasi syariah, dimana Ho diterima dan Ha ditolak artinya prosedur 

pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

pembiayaan murabahah. Prosedur pembiayaan merupakan upaya bank 

dalam mengurangi resiko pemberian pembiayaan.
69

 

3. Pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan 

nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah 

 Dalam pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan terhadap 

keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah peneliti 

menguji dengan uji F, yaitu dilihat dari tabel ANNOVA menunjukkan bahwa 

nilai signifikan 0,000 < 0,05. Jika dilihat dari nilai f hitung adalah sebesar 

4746,001 sedangkan nilai f tabel sebesar 1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena 
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nilai f hitung > f tabel (4746,001 > 1,662)  Maka dapat dijelaskan bahwa 

kedua variabel antara tingkat margin dan prosedur pembiayaan secara 

bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam 

pengambilan pembiayaan murabahah. Dengan hasil yang berpengaruh 

signifikan ini, maka variabel tingkat margin dan prosedur pembiayaan ini 

sangat berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan 

pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti 

maisaroh (2017) mengenai pengaruh tingkat margin dan kualitas pelayanan 

terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah di BMT Surya 

Barokah dengan nilai signifikan (0,000 < 0,05).
70

 Penelitian yang dilakukan 

oleh Yuyun Yuaningsih (2016) mengenai pengaruh margin dan prosedur 

pembiayaan terhadap minat nasabah pembiayaan murabahah pada koperasi 

syariah, dimana dalam kesimpulannya pengaruh margin dan prosedur 

pembiayaan dalam pembiayaan murabahah memberikan kontribusi sebesar 

37,7% terhadap minat nasabah pembiayaan murabahah. 

 

 

 

4. Tingkat margin dan prosedur pembiayaan ditinjau dalam perspektif 

ekonomi islam 
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A. Prinsip keadilan  

Menurut Abdul Manan landasan ekonomi islam didasarkan pada 

tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada allah (tauhid), 

kepemimpinan (khilafah) dan keadilan ( a’dalah).
71

 

Syariah islam termasuk syariah perekonomian mempunyai 

komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

manusia. Khususnya dalam bidang perekonomian, tujuan syariah islam 

adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan 

berusaha (istilah keadilan mencari fadlillah atau karunia allah). Jadi adil 

tersebut berlandaskan aturan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW antara 

lain tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong, cidera 

janji dan sebagainya.
72

 

Keadilan berarti bahwa perilaku bisnis harus adil. BPRS Mitra 

Agro Usaha dalam menjalankan operasionalnya sudah memiliki prinsip 

keadilan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil kuisioner yang menyatakan 

“BPRS mengambil margin (keuntungan) yang sama pada setiap anggota” 

dimana hasil kuisioner menunjukkan dari 92 responden 57,7% menjawab 

setuju.  

Keadilan ini juga dilihat dari operasional BPRS Mitra Agro Usaha 

bahwa setiap anggota yang ingin melunasi angsuran sebelum jatuh tempo  

atau lebih cepat dari waktu yang disepakati maka mendaparkan potongan 

atau diskon dari pelunasan angsuran tersebut. Kebijakan ini juga sesuai 

                                                             
71

 Lukman Hakim, Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012) h.4. 
72

 Ibid, h.6. 



 

dengan fatwa DSN-MUI dimana LKS boleh memberikan potongan dari 

kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjian dalam 

akad.
73

 

Keadilan ini juga dapat dilihat dari keterlambatan nasabah dalam 

membayar angsuran. Banyak nasabah yang terlambat membayar angsuran 

karena alasan- alasan tertentu. Pihak BPRS tidak langsung semena- mena 

melakukan pelelangan pada agunan atau jaminan nasabah. Nasabah yang 

terlambat membayar angsuran dengan alasan yang wajar diberi tenggang 

waktu dan toleransi untuk dapat membayar, sampai saat ini BPRS belum 

menerapkan denda bagi mereka yang telat membayar. 

 Dalam prosedur pembiayaan keadilan dilihat dari nasabah yang 

tidak dibeda- bedakan dalam selama proses pengajuan pembiayaan. 

Maksudnya, tidak ada yang lebih dulu dipentingkan karena alasan lain atau 

ada istilah “orang dalam”. Setiap nasabah yang ingin mengajukan 

pembiayaan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak BPRS 

dan nasabah yang sesuai dengan persyaratan dan layak diberikan 

pembiayaan maka akan melakukan akad dengan BPRS,begitu pula 

sebaliknya. 

Dalam konteks etika bisnis yang harus dilakukan adalah dalam hal 

sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses bisnis hingga 

hasil dari keuntungan bisnis yang diperoleh. Kejujuran yang ada pada 

BPRS Mitra Agro Usaha adalah transparasi tentang margin yang didapat 

                                                             
73 Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002. 



 

oleh BPRS. Keuntungan dan modal yang di keluarkan oleh BPRS secara 

trasnparan di beritahu oleh nasabah. Nasabah yang mengajukan 

pembiayaan pun berhak mengetahui cara perhitungan margin yang didapat 

dan oleh BPRS.  

B. Metode perhitungan margin 

 Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga 

pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Margin 

adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin 

keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun 360 hari, 

perhitungan margin keuntungan secara bulanan maka ditetapkan 12 bulan.  

 Perhitungan margin pada BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan 

metode annuitas dimana perhitungan annuitas salah satu cara pengembalian 

pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin 

keuntungan secara tetap. Perhitungan dengan konsep ini diperbolehkan saat 

diskusi ekonomi syariah dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan 

sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin 

tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan 

pembayaran oleh nasabah.
74

  

 Pernyataan ini juga selaras dengan fatwa DSN MUI Nomor 84 bahwa 

terdapat dua jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan 

murabahah yang dilakukan dengan mengangsur. Disebutkan dalam 

ketentuan umum yang berbunyi “pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-
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murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai 

dengan urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS.
75
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat margin dan 

prosedur pembiayaan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan 

pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat 

nilai signifikan lebih kecil pada taraf signifikan (ɑ ) 0,05 ( 0,000 < 0,05). 

Jika dilihat dari nilai t hitung adalah sebesar 7,552, sedangkan nilai t tabel 

sebesar 1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena nilai t hitung > t tabel (7,552 > 

1,662). Jika dilihat dari koefisien regresi beta tingkat margin mempunyai 

nilai sebesar 0,695 atau 69,5% yang berarti bahwa tingkat margin mampu 

mempengaruhi keputusan nasabah sebesar 69,5%. 

b. Prosedur pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. Hal ini 

dapat dilihat dengan nilai signifikan lebih kecil pada taraf signifikan (ɑ ) 

0,05 ( 0,000 < 0,05). Jika dilihat dari nilai t hitung adalah sebesar 25,78 

sedangkan nilai t tabel sebesar 1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena nilai t 

hitung > t tabel (25,78 > 1,662). Jika dilihat dari koefisien regresi beta 



 

prosedur pembiayaan mampu mempengaruhi keputusan nasabah sebesar 

0,649 atau 64,9%. 

c. Tingkat margin dan prosedur pembiayaan secara bersama- sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam 

pengambilan pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

signifikan lebih kecil dari taraf signifikan (ɑ ) 0,05 (0,000 < 0,05). Jika 

dilihat dari nilai f hitung adalah sebesar 4746,001 sedangkan nilai f tabel 

sebesar 1,662 (df = 92-2-1 = 89). Karena nilai f hitung > f tabel (4746,001 

> 1,662). 

B. Saran 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu hasil penelitian ini belum dikatakan sempurna. Namun dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hal yang harus dilakukan lebih lanjut 

diantaranya : 

a. Dari sisi akademis 

Untuk peneliti selanjutnya yang dapat diterapkan sebagai penelitian 

mendatang, dapat dilakukan penambahan variabel baru atau indikator 

baru agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah 

penelitian yang akan diteliti.  

b. Dari sisi perusahaan (BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung) 

Untuk perkembangan dalam BPRS Mitra Agro Usaha sendiri sangat 

diperlukan, karena tidak ada batas territorial dalam perdagangan. Dengan 



 

demikian kegiatan operasional BPRS Mitra Agro Usaha akan berjalan 

dengan lancar. Serta dapat pula dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

dalam pembiayaan, sehingga menjadi daya keunggulan untuk mengajak 

masyarakat luas bergabung menjadi anggota BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung.  
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