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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah merupakan kebutuhan pokok selain pangan dan sandang. Bagi 

masyarakat Indonesia sendiri rumah merupakan pencerminan dari pribadi 

masing-masing, baik itu secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan 

keluarga dan kebersamaan dengan lingkungan alam sekitarnya. Permasalahan 

perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu penting yang selalu 

mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal tersebut menjadi pembahasan 

pokok yang selalu menjadi isu utama dari dahulu hingga sekarang. 

Permasalahan tentang perumahan dan permukiman merupakan sebuah 

permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat dari tahun ke 

tahun, seiring dengan pertumbuhan penduduk, gaya hidup, kemajuan teknologi 

dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang makin maju dan dinamis.  

Kebutuhan memiliki rumah merupakan hak asasi manusia. Dengan 

adanya rumah, maka anggota keluarga dapat terlindungi, terhidupi dengan 

layak, tumbuh dan juga dapat berkomunikasi secara baik. Meskipun begitu, 

usaha untuk memiliki rumah saat ini bukanlah hal yang mudah. Jumlah lahan 

yang semakin terbatas, arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi 

membuat harga rumah menjadi semakin mahal, tidak mungkin terjangkau 

banyak kalangan masyarakat menengah kebawah. Demi menjawab persoalan 
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tersebut, maka muncullah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang dikembangkan 

oleh dunia perbankan di Indonesia. 

KPR merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan bank kepada 

para nasabah yang berharap mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan 

pinjaman dalam pemberian kredit perumahan. KPR muncul karena adanya 

kebutuhan yang tinggi di kalangan masyarakat untuk dapat memiliki rumah 

tanpa diimbangi dengan peningkatan daya beli di masyarakat. KPR sendiri 

pada awalnya merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank 

konvensional. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, juga banyak 

dilakukan oleh perbankan syariah. 

Produk KPR pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia 

Tbk. Yang menggunakan instrument bunga sebagai alat untuk memperoleh 

keuntungan dari produk yang ditawarkan tersebut. Namun saat ini banyak juga 

developer yang menawarkan perumahan islami dan cukup menarik perhatian 

konsumen, dengan konsep hunian dilengkapi fasilitas tempat ibadah dan 

pendidikan melalui skema pembiayaan sesuai dengan syariat islam. Proyek 

seperti ini tentu menjadi lahan bagi lembaga keuangan khususnya Lembaga 

Keuangan Syariah. Developer butuh bank untuk membangun rumah, nasabah 

butuh bank untuk pembiayaan, dan Bank sendiri butuh pasar, maka kesempatan 

seperti ini merupakan peluang emas bagi pihak perbankan syariah untuk dapat 

mengeluarkan produk perumahan syariah dengan menyesuaikannya dengan 

konsep syariah, baik mengenai akadnya ataupun mekanisme transaksinya. 
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Pada prinsipnya, Bank Syari’ah adalah sama seperti perbankan 

konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari 

orang-orang yang kelebihan atau surplus dana (dalam bentuk penghimpunan 

dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk 

produk penyaluran dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh 

Bank-bank konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (funding) 

maupun produk pembiayaan (financing), pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh Bank-bank Syari’ah. 

Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syari’ah 

memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR di perbankan 

konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang 

diterapkan perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, yaitu konsep 

bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga perbankan 

konvensional. Pada bank konvensional, KPR didasarkan atas sistem bunga, 

dimana sifat bunga berubah-rubah, jadi angsuran yang harus dibayarkan 

konsumen atau nasabah kepada pihak bank juga berubah-ubah mengikuti 

tingkat fluktuasi suku bunga di pasar. Sistem bunga dilarang oleh islam, 

karena bunga termasuk kedalam riba, dan bunga membuat ketidakpastian 

ekonomi kedepan, larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. 

Allah berfirman: 

 ⧫❑➔→⧫ 

❑⧫  ⧫❑❑→⧫ 

 ☺ ❑→⧫  

⧫⧫ ⬧ 

 ▪☺  ⬧ 
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 ❑⬧ 

☺ ⧫  

❑⧫  ◆ 

 ⧫ ⧫▪◆ 

❑⧫  ☺⬧ 

◼◆ ⬧→❑⧫  

◼▪ ⧫⬧ ⬧⬧ 

⧫ ◼ ◼◆ 

◼   ⧫◆ ⧫ 

⬧⬧ ⬧ 

  ➔  

→     

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

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

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

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 

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

danmengharamkan 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”.1 

 

Selain itu, sebagai seorang muslim dalam berperilaku konsumsi harus 

mempertimbangkan faktor kehalalan atas barang atau produk yang 

dikonsumsi tersebut, Allah SWT berfirman pada Al-Qur’an Surat An-Nahl 

ayat 114: 
❑➔⬧ ☺ →⬧◆ 

 ◼ ⬧ 

→◆ ☺➔ 

   ◼ 

⧫➔⬧     

Artinya:“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah 

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu 

hanya kepada-Nya saja menyembah”2. 

 

                                                                 
1Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 1. 
2Ibid.h.95. 
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Selain perbedaan prinsip pada kedua Bank, terdapat pula beberapa 

perbedaan antara perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, di 

antaranya adalah pemberlakuan sistem kredit dan sistem mark up, kebolehan 

dan ketidakbolehan tawar menawar (bargaining position) antara nasabah 

dengan Bank, prosedur pembiayaan dan lain sebagainya.3 

Pada umumnya, produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yang utama: produk penyaluran dana 

(financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service).4 

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk 

perbankan syariah dapat dibagi menjadi beberapa skema sebagai berikut: 

Skim Murabahah merupakan skim yang muncul karena bank tidak memiliki 

barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan 

transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang 

disebut supplier. Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku 

penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian 

bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah 

disesuaikan yaitu harga beli bank dan margin keuntungan yang telah 

disepakati. Dengan kata lain, murabahah merupakan akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan barang dengan marjin keuntungan yang 

telah  disepakati antara penjual dan pembeli. 

                                                                 
3Helmi Haris, “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi 

PembiayaanPerbankanSyari’ah)”, Jurnal Ekonomi Islam, I, 2007, hlm. 115 
4Adiwarman, Karim, Bank  Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), h.84. 
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Skim musharakah mutanaqisah adalah suatu skim musharakah yang 

banyak berkembang sekarang ini dengan melakukan penyertaan modal secara 

terbatas dari suatu mitra usaha kepada perusahaan lain untuk suatu jangka 

waktu tertentu. Dalam dunia bisnis biasa skim ini banyak dikenal dengan 

nama modal ventura.  

Skim Bai al Istishna adalah skim pembiayaan atas dasar pesanan; untuk 

kasus saat objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Skim Bai As 

salamadalah pembiayaan; pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah 

uang tertentu untuk kemudian dilakukan pengiriman barang.  

Skim Musyarakah merupakan skim pembiayaan, bank dan nasabah 

sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha. Pengembalian hasil usaha 

tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Makin 

tinggi kinerja usaha nasabah, makin tinggi pula bagi hasil untuk masing 

masing pihak.  

Skim Bai wal Ijarah adalah skim bank membeli objek sewa dari 

supplier dan kemudian menyewakannya kepada pihak lain tanpa diikuti 

dengan perpindahan kepemilikan di akhir sewa. Skim ini banyak dipakai 

dalam rangka pemanfaaatan barang-barang yang menjadi asset yang 

dipergunakan untuk kegiatan produksi. Skim ijarah wal ijarah adalah kondisi 

ketika pihak bank menyewakan manfaat sewa atas aset yang bukan 

dimilikinya kepada pihak lain. Dalam kondisi ini yang diijarahkan adalah 

manfaat objek, bukan objek itu sendiri. 
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Skim Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IBMT) dengan hibah adalah kondisi 

ketika pihak bank melakukan penyewaan manfaat sewa atas aset yang bukan 

miliknya itu kepada pihak lain, dan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan 

secara hibah pada akhir masa sewa menyewa.  

Skim Qard merupakan pinjaman tanpa meminta tambahan apapun, 

terkecuali biaya administrasi. Skim ini juga sering kali dikenal dengan nama 

pembiayaan berbasis qardhul Hassan atau pembiayaan berbasis kebajikan.5 

Bank BTN (Bank Tabungan Negara) merupakan Bank yang ditunjuk 

pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi 

masyarakat golongan menengah kebawah. Bank yang termasuk BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) ini berdiri pada tahun 1897 di masa penjajahan 

Belanda dan diberi nama Postpaarbank sebelum berganti menjadi BTN di 

tahun 1963. Kiprahnya yang telah berpuluh-puluh tahun melayani 

pembiayaan KPR menjadi Bank pioner pembiayaan perumahan rakyat, sesuai 

dengan visinya yaitu “Menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan 

perumahan”.  

Maraknya muncul bank syariah pada tahun 90an membuat BTN 

membuka Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2005 di Jakarta. 

Kemunculan BTN syariah ini semata-mata untuk mengakomodasi tuntutan 

dan minat masyarakat atau calon nasabah untuk menggunakan pelayanan jasa 

berdasarkan prinsip syariah. 

                                                                 
5Ibid, h. 85. 
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Keanekaragaman akad, pelayanan, promosi dan sikap, dan pelayanan 

yang ditawarkan pihak bank syariah akan produk pembiayaan kepemilikan 

rumah berdampak kepada pilihan yang akan ditawarkan kepada konsumen 

atau nasabah dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan apakah KPR syariah lebih banyak dipilih dibanding 

KPR konvensional? Faktor apa saja yang mendorong konsumen atau nasabah 

dalam memilih pembiayaan KPR syariah? Dan strategi apa yang harus 

dilakukan agar Bank syariah bisa bersaing dengan Bank Konvensional? 

Kasus yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa konsumen KPR 

hari ini lebih selektif dalam mencari pembiayaan KPR. Di samping 

memperhitungkan motivasi untuk memiliki rumah konsumen KPR juga 

memperhitungkan harga, promosi serta pelayanan dari pihak penyedia jasa 

pembiayaan sehingga para penyedia jasa saling berlomba-lomba 

menyediakan produk-produk yang mampu bersaing baik dari harga, kualitas, 

dan pelayanan yang prima. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Keputusan Konsumen Dalam Memilih 

Pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

masalah yaitu banyaknya industri perbankan yang menyediakan produk KPR 

baik bank konvensional maupun syariah menimbulkan persaingan yang ketat 

oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk agar bisa dapat bersaing dengan 



9 
 

 
 

bank lainnya, bank syariah khususnya BTN syariah memerlukan inovasi guna 

menghadapi persaingan di era disrupsi ini. Salah satu strategi yang diperlukan 

adalah dengan cara mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah yaitu 

dengan cara menganalisa faktor apa saja yang membuat konsumen lebih 

memilih pembiayaan di BTN syariah dan untuk mengetahui variabel-variabel 

yang terkait dalam pemilihan KPR Syariah di Indonesia untuk dapat 

memperbaiki dan mengembangkan sistem serta produk-produk KPR Syariah 

agar menjadi lebih baik.  

C. Fokus Masalah dan Subfokus Masalah 

              Penelitian ini hanya akan menganalisis faktor-faktor konsumen dalam 

memilih pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon, agar penelitian 

ini tidak melebar dari pembahasan maka penulis membatasi masalah penelitian 

yaitu fokus masalah meliputi:  

1. Faktor internal seperti, motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan 

sikap. 

2. Faktor eksternal seperti, akad pembiayaan, subbudaya, promosi, harga dan 

pelayanan. 

3. Aspek: analisis implementasi KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon. 

4. Lokus: Bank BTN Syariah Kota Cirebon. 

5. Subjek yang diteliti: analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam memilih pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota 

Cirebon. 

D. Perumusan masalah 
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             Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka bisa dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor-faktor internal mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam memilih pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon? 

2. Bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam memilih pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon? 

3. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor kendala keputusan konsumen dalam 

memilih pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon dan 

bagaimana penyelesaiannya? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor internal yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam memilih pembiayaan KPR di Bank BTN 

Syariah Kota Cirebon. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam memilih pembiayaan KPR di Bank BTN 

Syariah Kota Cirebon. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala 

keputusan konsumen dalam memilih pembiayaan KPR di Bank BTN 

Syariah Kota Cirebon dan solusi penyelesaiannya. 

F. Kegunaan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka 

kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 2 (dua) 

aspek, sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Kontribusi keilmuan dan menambah khazanah kajian ilmiah dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam di bidang KPR Syariah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan 

dan wahana untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang 

penelitian.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang pembiayaan KPR syariah.  

c. Bagi BTN Syariah 

Diharapkan bisa menjadi sumber informasi dalam 

mengembangkan usaha dan bisnis Perbankan Syariah khususnya BTN 

Syariah serta menjadi sumber referensi dalam meningkatkan 

pelayanan, inovasi produk dan bahan evaluasi bagi BTN Syariah. 

d. Bagi Masyarakat 

Membantu masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan sumber 

informasi dalam menginvestasikan dananya ke BTN Syariah. 

G. Sistematika Penulisan 
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Penelitian ini dibagi atas beberapa bagian. Bagian pertama adalah 

pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, 

permasalahan-permasalahan yang tercakup pada penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian, serta batasan dan ruang lingkup 

dari penelitian. Dan dibagian akhir diuraikan sistematikan penyajian laporan 

penelitian. 

Bagian kedua berisi landasan teori. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori 

serta pustaka yang dipakai pada waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari 

buku literatur dan dari internet. Teori yang dibahas meliputi teori tentang 

penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah 

dalam menggunakan pembiayaan perumahan syariah. 

Bagian ketiga memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk 

membahas permasalahan dalam penelitian. Selain itu dipaparkan juga metode 

yang digunakan untuk merancang dan menganalisa sistem. Bagian ini diberi 

judul Metodologi Penelitian. 

Bagian keempat menjelaskan tentang kondisi obyek penelitian. Kondisi 

dijelaskan meliputi program-program dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah 

Cirebon, serta kondisi data yang ada di obyek penelitian. Dengan mengetahui 

kondisi dari obyek penelitian, maka akan bisa digambarkan kebutuhan 

pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan.  

Dibagian akhir (bagian kelima) akan dituliskan simpulan dari hasil 

penelitian serta saran bagi pihak lain yang akan melanjutkan penelitian ini. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Pengetahuan terhadap perilaku konsumen sangat penting untuk 

diketahui dalam mengelola pemasaran. Konsumen dengan segala ciri khas 

dan perilakunya berasal dari latar belakang yang beragam dan memainkan 

peranan penting pada keberhasilan pengelolaan pemasaran suatu produk 

barang dan jasa. Pemahaman tentang perilaku konsumen nantinya akan 

berguna dalam pengembangan produk dan menentukan bagaimana cara 

pemasaran yang paling  efektif. Perilaku konsumen adalah kegiatan individu 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan.1 

Menurut James F. Engel perilaku konsumen didefinisikan sebagai 

tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian dan 

penghabisan barang/ jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul 

tindakan ini.2 Menurut Mowen dan Minor , perilaku konsumen adalah studi 

unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, 

penggunaan, pembelian, penentuan barang atau jasa dan ide.3 

                                                                 
                    1James F. Enggel, Perilaku Konsumen, (Jakarta : Binarupa Aksara, 1995), h. 3. 

                 2 Etta Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2013), 

h. 7. 

                    3 Ibid. 
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Selanjutnya kotler mendefinisikan perilaku konsumen  sebagai suatu 

studi tentang pembelian bisa perorangan, kelompok, atau organisasi. 

Masing-masing tersebut akan membentuk pasar  sehingga muncul pasar 

individu atau pasar konsumen, unit pembelian kelompok, dan pasar bisnis 

yang dibentuk organisasi.4 

Dari pengertian perilaku konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, 

kelompok atau organisasi yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, 

menggunakan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan  

dan berakhir dengan tindakan pasca pembelian , yaitu perasaan puas atau 

tidak puas. 

2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

Perilaku konsumen atau customer behaviour adalah tingkah laku 

konsumen dalam membeli suatu produk yang dipengaruhi berbagai unsur, 

baik dari internal maupun dari eksternal. Unsur-unsur tersebut membentuk  

suatu kekuatan yang merangsang konsumen sehingga ia memutuskan untuk 

membeli produk tertentu.5  

Perilaku konsumen terdiri dari aktivitas yang melibatkan orang-orang 

sewaktu menyeleksi, membeli, dan menggunakan produk serta jasa, 

sehingga hal tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan 

mereka. Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis dari pembeli. 

                                                                 
                  4 Ibid. h.8.  
                5 Abdul Aziz, Enskriklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016), h. 

158. 
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Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai 

faktor keputusan konsumen yang berasal dari internal dan eksternal 

psikologi pembeli. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa 

manusia.6 Faktor Internal psikologi konsumen merupakan studi tentang 

motivasi, persepsi, learning, kepercayaan dan sikap. 

3. Faktor Internal Konsumen 

a. Motivasi 

Menurut Robbins motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan 

tngkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual.7 

Sementara menurut Sopiah, motivasi adalah daya pendorong yang 

mengakibatkan seorang anggota mau dan rela untuk menggerakkan 

kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga, dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya.8 

Dari beberapa definisi motivasi diatas penulis menyimpulkan 

motivasi adalah daya dorong dari dalam diri atau luar diri  konsumen 

(lingkungan) yang menjadi faktor pengerak kearah tujuan yang ingin 

dicapai. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan. Konsumen yang ingin 

                                                                 
       6 Erna Ferrinadewi, Merek & Psikologi Konsumen. (Jakarta: Grafindo. 2014), h. 7. 

7 Etta, op. cit., h. 154.  
                8 Etta, op. cit., h. 154.  
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membeli rumah baru akan terdorong untuk mencari informasi apa pun 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan rumah, misalnya lokasi 

hunian, dan sebagainya. Demikian pula seseorang yang ingin menjadi 

pemain sepak bola akan terdorong atau termotivasi untuk belajar segala 

sesuatu tentang sepak bola dan berlatih secara baik dan teratur agar cita-

citanya tercapai. 

Menurut Setiadi tujuan dari motivasi konsumen adalah:9 

1) Meningkatkan kepuasan 

2) Mempertahankan loyalitas 

3) Efisiensi 

4) Efektivitas 

5) Menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau 

penjual dan pembeli. 

Setiadi berpendapat bahwa, kebutuhan dan tujuan dalam konteks perilaku 

konsumen mempunyai peranan yang sangat pening karena motivasi timbul dengan 

adanya kebutuhan yang beum terpenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Setiadi 

menyatakan bahwa secara garis besar kebutuhan konsumen dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut:10 

1) Fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang 

merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, 

                                                                 
                9Ibid. h. 159.   
              10 Ibid. h. 161.  
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perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. Ketika kebutuhan mendasar ini 

belum terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan lain yang berada di atas 

menjadi tidak nampak. Umumnya pada saat individu berada pada 

kebutuhan ini maka keseluruhan perilakunya didominasi oleh kebutuhan 

ini. Artinya, pada kondisi lapar maka individu akan lebih banyak berfikir 

dan membicarakan bahkan bermimpi tentang makanan. 

2) Keamanan yaitu manusia membutuhkan rasa aman dalam lingkungannya. 

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul 

kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari 

bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan 

jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. Sama halnya 

dengan kebutuhan fisiologis, maka kebutuhan yang lebih tinggi menjadi 

tidak penting sebelum kebutuhan ini terpenuhi. Seorang yang baru saja 

terkena musibah kebakaran rumah misalkan, tidak akan sempat 

memikirkan kebutuhan lainnya sebelum berhasil memperbaiki kondisi 

rumahnya. 

3) Afiliasi dan kepemilikan yaitu ketika kebutuhan rasa aman telah terpenuhi 

maka akan timbul kebutuhan baru yaitu kebutuhan akan rasa dimiliki. 

Artinya seseorang mulai merasakan kebutuhan hubungan dengan sesama 

manusia. Suatu perasaan ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok. 

4) Prestasi adalah keinginan dasar akan keberhasilan untuk mencapai tujuan 

pribadi. penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan 
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akan percaya diri dapat memotivasi seseorang untuk mencapai prestasi 

tertentu, kekuatan, keyakinan, kemandirian dan kebebasan 

5) kekuasaan yaitu kebutuhan akan penghargaan dari orang lain merupakan 

keinginan untuk mencapai reputasi tertentu, status, dan apresiasi pihak lain 

atas kemampuannya. 

6) Ekspresi Diri yaitu suatu kebutuhan yang tertinggi yang hendak dicapai. 

Pada tahap kebutuhan tertinggi ini, individu memulai lagi kebutuhan 

barunya. 

7) Urutan dan Pengertian yaitu keinginan mencapai aktualisasi diri melalui 

pengetahuan, pengertian, sistemisasi, dan pembanguna sistem lainnya. 

8) Pencarian variasi yaitu pemeliharaan tingkat kegairahan fisiologis dan 

stimulasi yang dipilih yang kerap diekspresikan sebagai pencarian variasi.  

9) Atribut sebab dan akibat adalah estimasi atau atribut sebab akibat dari 

kejadian dan tindakan. 

       b. Persepsi 

Menurut Stanton, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang 

kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-

rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.11 Sedangkan menurut 

Hawkin dan Coney, persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu 

diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan.12 

                                                                 
11 Ibid. h. 64 
12 Ibid. 
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Persepsi merupakan cara bagaimana konsumen memberi makna pada 

rangkaian rangsangan tersebut dan ini adalah proses kognisi. Ketika 

konsumen melakukan interpretasi pada sebuah iklan yang dilihatnya maka 

terjadi proses kognisi dalam benak konsumen.13 Persepsi setiap orang 

terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi 

memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang 

dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya.14 

Menurut Bimo Walgito, terjadinya persepsi melalui suatu proses 

yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut : 

1) Menyerap suatu objek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya 

stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung 

secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. 

2) Mengerti / Memahami stimulus suatu objek yang diterima oleh alat 

indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses 

pentransferan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu 

berfungsinya alat indera secara normal. 

3) Menilai / Evaluasi. Otak selanjutnya memproses stimulus hingga 

individu menyadari objek yang diterima oleh alat inderanya. 

c. Learning/ Pembelajaran 

Menurut Hill, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif 

permanen yang diakibatkan oleh pengalaman.15 Sementara menurut 

Schiffman dan Kanuk dari perspektif pemasaran, proses belajar konsumen 

                                                                 
13 Erna Ferrinadewi, Op.cit., h. 57. 
14 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Bandung: Kencana. 2011) h.92. 

                    15 Etta, op. cit., h. 136. 
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dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seseorang memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman pembelian dan konsumsi yang ia terapkan 

pada perilaku yang terkait masa datang.16 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan perilaku konsumen yang relatif permanen 

akibat dari pengetahuan dan pengalaman yang dialami konsumen yang 

akan diterapkan dimasa depan. 

Saat orang bertindak, maka mereka itu belajar. Hal tersebut bisa 

dikatakan proses pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia 

adalah hasil belajar. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa pembelajaran 

dihasilkan melalui perpaduan kerja dorongan, rangsangan, petunjuk, 

tanggapan, dan penguatan.17 Dorongan adalah rangsangan inter yang kuat 

yang memotivasi tindakan. Dorongan akan menjadi motif jika diarahkan 

menuju rangsangan pengurangan dorongan tertentu. Petunjuk adalah 

rangsangan minor yang menentukan kapan, dimana dan bagaimana 

tanggapan seseorang, kecenderungan yang berlawanan dengan generalisasi 

disebut diskriminasi. 

Beberapa syarat dalam proses pembelajaran yaitu:18 

1) Motivasi 

Yaitu daya dorong dari dalam diri konsumen. Motivasi muncul 

karena adanya kebutuhan dari konsumen sendiri.  

                                                                 
16 Ibid. 

             17 Nugroho  J.  Setiadi, Op.cit, h. 387. 
18 Etta. op. Cit., h.137. 
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2) Isyarat  

Yaitu stimulus yang mengarahkan motivasi tersebut. Isyarat 

akan mempengaruhi cara konsumen bereaksi terhadap satu motivasi. 

3) Respons 

Yaitu reaksi konsumen terhadap isyarat. 

4)  Pendorong  

Yaitu sesuatu yang meningkatkan kecenderungan konsumen 

untuk berperilaku pada masa datang karena adanya isyarat atau stimulus. 

d. Kepercayaan 

Menurut Sumarwan, kepercayaan konsumen adalah kekuatan 

bahwa suatu produk memiliki atribut tertentu. Kepercayaan itu sering 

disebut perkaitan objek-atribut (object-attribute linkage), yaitu 

kepercayaan konsumen tentang kemungkinan adanya hubungan antara 

sebuah objek dengan atributnya yang relevan.19 Sementara Mowen dan 

Minor mendefinisikan kepercayaan konsumen sebagai semua pengetahuan 

yang dimiliki oleh konsumen , dan semua kesimpulan yang dibuat oleh 

konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Objek dapat berupa 

produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki 

kepercayaan dan sikap. Atribut adalah karakteristik atau fitur yang 

mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. Sedangkan manfaat 

adalah hasil positif yang diberikan atribut kepada konsumen.20 

                                                                 
             19 Ibid. h. 201. 

20 Ibid. 
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Kepercayaan akan mengikat apabila informasi yang diterima 

dinilai akurat, relevan dan lengkap. Tingkat kepercayaan juga dipengaruhi 

oleh pengalaman di masa lalu, pengalaman positif yang konsisten dimasa 

lalu dengan suatu pihak akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga 

akan menumbuhkan harapan akan hubungan yang baik di masa yang akan 

datang. 

e. Sikap 

Sikap adalah proses pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi, 

dan kognitif yang bersifat jangka panjang dan berkaitan dengan aspek 

lingkungan disekitarnya. Dapat dikatakan bahwa sikap bersifat menetap 

karena sikap memiliki kecenderungan berproses dalam kurun waktu 

panjang hasil dari pembelajaran. Dapat dikatakan pula bahwa, sikap 

merupakan respon yang konsisten baik itu respon positif maupun negatif 

terhadap suatu objek sebagai hasil dari proses belajar. Dalam ungkapan 

yang lebih sederhana, sikap adalah bagaimana kita berfikir, merasa dan 

bertindak terhadap objek tertentu dalam lingkungan misalkan terhadap 

toko, iklan produk tertentu atau bahkan terhadap jasa.21 Setiap konsumen 

akan memiliki alur pembentukan yang berbeda. Beberapa ada konsumen 

yang memulai alur pembentukan sikap mulai dari kognitif ke afektif atua 

rasa suka dan diakhiri dengan perilaku. Namun, ada juga konsumen yang 

memulai dari komponen perasaan suka dan dilanjut dengan komponen 

konatif dan diakhiri oleh komponen kognitif atau keyakinan. 

                                                                 
21 Erna Ferrinadewi. Op.cit, h. 94. 
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Sifat yang penting dari sikap adalah kepercayaan dalam memegang 

sikap tersebut. Beberapa sikap mungkin dipegang dengan keyakinan kuat, 

sementara yang lain mungkin ada dengan tingkat kepercayaan yang 

minimum. Tingkat kepercayaan dihubungkan dengan sikap adalah penting 

karena dua hal.22 Pertama, hal ini dapat mempengaruhi kekuatan 

hubungan diantara sikap dan perilaku. Sikap yang dipegang dengan penuh 

kepercayaan biasanya akan jauh lebih diandalkan untuk membimbing 

perilaku. Apabila kepercayaan rendah, konsumen mungkin ttidak merasa 

nyaman dengan bertindak berdasarkan sikap mereka yang sudah ada. 

Sebagai gantinya, mereka mungkin akan mencari informasi tambahan 

sebelum mengikatkan diri mereka. Kedua, kpercayaan dapat 

mempengaruhi kerentana sikap terhadap perubahan. Sikap menjadi lebih 

resistan terhadap perubahan apabila dipegang dengan kepercayaan yang 

lebih besar. 

Sikap memiliki tiga komponen yaitu:23 

1) Kognitif 

Kognitif berkaitan dengan pikiran (otak) seseorang, apa yang 

dipikirkan konsumen. Kognitif bersifat rasional, masuk akal. 

2) Afektif 

Komponen afektif brkaitan dengan perasaan, jadi sifatnya 

emosional. Wujudnya bisa berupa perasaan senag, sedih, ceria, 

gembira dan sebagainya. 

                                                                 
22 James F. Engel, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard, Perilaku Konsumen, (Jakarta : 

Binarupa Aksara, 2014), h. 339. 
23 Erna Ferrinadewi, Op.cit. h.96. 
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3) Konatif 

Konatif, komponen terakhir dari model sikap tiga komponen 

berhubungan dengan tindakan. Wujudnya adalah keterampilan 

seseorang, misalnya menyetir, olahraga, memasak dan lain-lain. 

3. Faktor Eksternal Konsumen 

Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi akad 

pembiayaan, subbudaya, promosi (iklan), harga dan pelayanan. 

a. Akad Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan 

akad mudharabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan merupakan kegiatan utama 

lembaga keuangan, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan 

risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tetapi juga berakibat kepada 

masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Islam mempunyai hukum 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai 

kebutuhannya, yaitu melalui akad-akad bagi hasil sebagai metode 

pemenuhan kebutuhan permodalan, dan akad-akad jual beli untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dalam mekanisme lembaga 

pembiayaan baik itu bank maupun non-bank dijalankan dengan piranti-

piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:24 

 

 

                                                                 
       24 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah, (Jakarta: Azkia Publiser, 2009), 

h.22.  
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1) Prinsip Bagi Hasil 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. 

Pembagian hasil usaha ini tejadi antara bank dengan penyimpan dana, 

maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.25 Ada dua macam 

kontrak dalam kategori ini yaitu musyarakah (joint venture profit 

sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing). 

a)  Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing) 

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan 

lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan 

modal untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan) 

sebagai sebuah badan hukum. Untuk pembagian keuntungan, 

setiap pihak menerima pembagian keuntungan secara proporsional 

dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila 

perusahaan merugi, maka kerugian itu juga akan dibebankan secara 

proporsional kepada masing-masing pemberi modal. Sistem 

musyarakah merupakan suatu konsep dasar bank syariah. Disini 

bukan sebagai pensuplai dana, tetapi juga sebagaipartner bagi 

nasabah. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan 

                                                                 
       25 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta, AMPYKPN, 2015), h. 87. 
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hubungan kerja sama bukan hubungan sebagai kreditur dan debitur 

sebagaimana halnya praktik bank-bank konvensional.26 

b) Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 

Pada mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, 

melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan 

entrepreneur (mudharib). Jika proyek selesai, mudharib akan 

mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut 

porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi 

kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh shahibul maal.27 Bank 

dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu 

pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (mudharib) dalam 

hubungan mereka dengan para penabung dan investor atau dapat 

menjadi pnyedia dana (shahibul maal) dalam hubungan mereka 

dengan pihak pengguna dana. Pemilik dana tidak dibenarkan ikut 

dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan 

dan melakukan pengawasan.28 

2) Prinsip Jual Beli 

Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah baik itu 

bank maupun non bank kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan 

dengan cara mudharabah maupun musyarakah (bagi hasil). Namun 

lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank juga dapat 

                                                                 
        26 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2016), h. 82.  
27 Zainul Arifin, Op.cit.  h.23. 
28 Herman Darmawi, Op.cit. h.82. 
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menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad 

jual beli dan sewa, lembaga keuangan syariah akan memperoleh 

pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori 

pertukaran. Teori pertukaran sering disebut sebagai Natural Certainty 

Contracts, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian 

pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk : (1) 

Cash flow-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; (2) Objek 

pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun 

harganya. Kontrak bisnis yang masuk dalam kategori ini adalah 

kontrak bisnis tijarah dan ijarah. Oleh karena itu, ketentuan yang 

berlaku dalam kontrak jual beli (al-bai’u) berlaku juga dalam kotrak 

sewa (ijarah). Sebagaimana mayoritas ulama mengatakan, “syarat-

syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa”.29 

Adapun implikasi dari prinsip jual beli yaitu sebagai berikut: 

a). Al-Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok 

barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan 

oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli 

dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan. Murabahah dapat dilakukanberdasarkan 

pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, 

                                                                 
        29 Muhamad, Manajemen Keuangan Syari’ah: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN, 2014), h. 271. 
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bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. 

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.30 

b). Salam adalah akad jual beli suatu barang dimana harganya dibayar 

dengan segera (pada saat akad disepakati), sedangkan barangnya akan 

diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.31 Harga jual 

dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat 

berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan 

dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi 

pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau 

secara cicilan. 

c). Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 

pesanan (pembeli) dan penjual (pembuat).32 Ketentuan umum 

pembiayaan Istishna’ adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas 

seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang 

telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna’ dan tidak boleh 

berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria 

pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka 

seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.33 

 

                                                                 
         30 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 99. 

        31 Muhamad, Op.cit. h. 281.  

        32 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 99. 
33 Muhamad, Op.cit.  h. 290. 
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c. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), 

bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip 

ijarah sama saja dengan prinsip jual-beli, tetapi perbedaannya terletak 

pada objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah 

barang maupun jasa. Ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa 

dengan membayar imbalan tertentu.34 Pada dasarnya, ijarah didefinisikan 

sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar 

imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ijarah adalah 

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad 

ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak 

guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Sewa-menyewa 

(leasing) atau Ijarah merupakan aktivitas institusi-institusi keuangan Islam 

dengan pertumbuhan yang paling cepat. Prinsip kontrak ini dikenal dengan 

baik dan sangat identik dengan sewa-menyewa konvensional yaitu bank 

menyewakan aset kepada pihak ketiga dengan harga sewa tertentu. Jumlah 

pembayaran sudah diketahui di awal dan aset itu tetap menjadi properti 

dari orang yang menyewakan. 

Dalam beberapa hal, kontrak Islam sedikit berbeda dengan kontrak 

peminjaman konvensional tersebut. Sebuah variasi dari prinsip dasar 

                                                                 
34 Adiwarman A. Karim, Op.cit.  h.100. 
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peminjaman adalah ijarah wa isti’na yaitu sebuah kesepakatan beli-sewa 

(harga sewa dihitung sebagai bagian dari harga beli). Yang pada akhir 

waktu persewaan, penyewa menjadi pemilik aset.35 

Dalam pandangan Fiqh Islam Klasik, ijarah dipahami sebagai 

perdagangan manfaat atau aturan-aturannya mengikuti jual beli pada 

umumnya. Dalam rangka untuk menghindari riba dan gharar, ada 

beberapa perbedaan (kecil) antara ijarah dengan sewa-menyewa 

konvensional. Hukum fiqh melihat keuntungan dan beban-beban properti 

sebagai milik penyewa (lessee) secara pasti dan tidak bisa diubah, 

sedangkan yang lainnya adalah milik orang yang menyewakan (lessor). 

Hukum Islam memberikan jangkauan yang luas kepada penyewa (lessee) 

untuk membatalkan penyewaannya jika manfaat tersebut terbukti bernilai 

lebih rendah dari yang diharapkan. Dengan kata lain, harga jual aset 

tersebut kepada penyewa pada habisnya batas waktu kontrak tidak dapat 

ditentukan sebelumnya. 

Leasing atau sering disebut dengan sewa guna usaha adalah setiap 

kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal 

untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih atau 

tanpa disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang 

modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing 

berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.36 Sejumlah alasan 

                                                                 
35 Ibid, h. 137. 
36 Ibrahim Warde, Islamic Finance..., h. 287. 
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yang dapat menjelaskan cepatnya pertumbuhan kontrak sewa-menyewa 

tersebut, diantaranya adalah: kontrak sewa-menyewa merupakan sebuah 

instrumen yang dapat diterima di mata para ulama dan merupakan 

instrumen intermediasi keuangan yang lebih efisien. Melalui pembiayaan 

aset, sewa-menyewa juga merupakan instrumen yang berguna dalam 

promosi pembangunan ekonomi; karena kontrak semacam ini merupakan 

sebuah instrumen mapan yang sejalan dengan mekanisme-mekanisme dan 

prosedur-prosedur yang terstandarisasi dan karena kesamaannya dengan 

sewa-menyewa konvensional, kontrak sewa-menyewa ini adalah model 

pembiayaan yang fleksibel yang sesuai dengan sekuritisasi dan 

perdagangan sekunder serta dapat mengolaborasi dengan institusi-institusi 

konvensional.37 

Pengertian Sewa Guna Usaha secara umum adalah perjanjian 

antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) dimana pihak 

lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan 

imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.38 Menurut 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.39 Menyatakan bahwa 

definisi pembiayaan: Sewa Guna Usaha, yaitu : 

                                                                 
 37 A.  Patra  M.  Zen  &  Daniel  Hutagalung,  Panduan  Bantuan  Hukum  di  

Indonesia,(Jakarta: YLBHI, 2007), h. 152. 

      38 Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  (Jakarta: Rajawali  Press,  2014), 

h.240. 

       39 Budi Rachmat, Anjak Piutang: Solusi Cash Flow Problem, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), h. 14. 
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a)  Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang 

modal bagi penyewa guna usaha (lessee) baik dengan maupun tanpa 

hak opsi untuk membeli barang tersebut. 

b) Pengadaan barang modal dapat dilakukan dengan membeli barang milik 

penyewa guna usaha (lessee) yang kemudian disewagunakan kembali. 

c) Selama perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas 

barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada Perusahaan 

Sewa Guna Usaha (lessor).  

Dengan kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988, ketentuan 

bisnis leasing yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Bisnis leasing kemudian diberi nama sewa guna usaha sesuai dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK 01/1991 tanggal 21 

November 1991 yang memberikan definisi sebagai berikut:40 

“Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam 

bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara sewa guna 

usaha hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak 

opsi (operating lease) untuk digunakan oleh leases selama jangka 

tertentu berdasarkan pembayaran berkala.” 

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, baik bank 

maupun non bank, dapat ditujukan untuk tujuan produksi, distribusi, atau 

konsumsi barang dan jasa. Lembaga keuangan non bank yang 

menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada debitur untuk 

tujuan konsumsi barang atau jasa disebut dengan perusahaan pembiayaan 

konsumen.41 Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem 
                                                                 
      40 Herman Darmawi, Op.cit.  h. 200.  

      41Ibid.  
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pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Sedangkan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil.42 Berikut adalah tabel perbedaan sistem pembiayaan antara 

Bank Konvensional dengan Bank Syariah: 

TABEL. 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Riba 

 

BEDA BANK SYARIAH BANK RIBA 

Akad (dalam 

Bahasa Arab) 

Murabahah. Qardh jarra Manfa’ah. 

Akad (dalam 

Bahasa 

Indonesia) 

Jual beli tegaskan untung. Pinjaman yang 

menghadirkan interest/ 

buga yang jelas 

mengandung transaksi 

ribawi. 

Pihak yang 

terlibat 

(antara bank 

dengan 

nasabah) 

Penjual dan pembeli. Kreditur dan debitur. 

Pemenuhan 

rukun dan 

syarat 

Harus di penuhi. Tidak terpikirkan ada 

rukun dan syarat, hanya 

sekedar kredit berbunga. 

Skema 

transaksi 

pembiayaan  

Bank syariah rumah/kendaraan dari 

developer/dealer. Bank syariah 

menjual rumah nasabah. Ada wakalah 

atau pemberian kuasa dari bank 

syariah kepada nasabah untuk 

menjadi wakil bank syariah untuk 

semua keperluan bank syariah dengan 

developer.  

 Bank sebagai kreditur 

dan nasabah sebagai 

debitur dan semuanya 

berbasis bunga. 

  

                                                                 
42 Totok Budisantoso & Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), h.203. 



34 
 

 
 

b. Subbudaya 

Menurut Kotler dan Armstrong, subbudaya  adlah sekelompok orang 

dengan sistem nilai bersama bedasarkan pengalaman dan situasi hidup yang 

sama.43 Menurut Stanton dan Lamarto, subbudaya merupakan bagian yang 

integral dalam sebuah kebudayaan heterogen. Ada beberapa jenis subbudaya 

yaitu, usia, agama, kelas sosial, jenis kelamin, etnis dan regional. Masing-

masing subbudaya tersebut mempengaruhi perilaku konsumen.44 

c. Promosi (Pengiklanan) 

Iklan adalah salah satu dari empat jenis promosi yang digunakan 

pemasar untuk mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada 

konsumen  dan konsumen potensial. Iklan adalah bentuk presentasi dan 

promosi nonpribadi tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh 

sponsor tertentu. Sponsor bisa perorangan, kelompok atau organisasi.45 

Peran media sangat penting untuk efektivitas sebuah iklan. 

Pemilihan media adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemasar untuk 

menemukan cara terbaik untuk menyampaikan pesan ke pasar sasaran. 

Untuk menentukan media apa yang akan dipilih, pemasar harus 

memperhatikan bebrapa hal berikut: 

1) jangkauan media iklan 

2) frekuensi penayangan 

3) dampak penayangan iklan 

                                                                 
43 Etta. Op. cit., h. 74. 
44 Ibid.  
45 Ibid. h. 225. 
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Beberapa contoh media yang digunakan sekarang: 

1) surat kabar 

2) spanduk, pamflet dan baligho 

3) radio  

4) televisi 

5) jejaring sosial sepeti facebook, twitter, instagram dan lain lain. 

d. Harga 

Menurut Basu Swastha dan Irawan, harga ialah sesuatu yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kombinasi antara pelayanan 

ditambah produk dengan membayar jumlah uang yang sudah menjadi 

patokan. Sementara Buchari Alma mendefinisikan harga sebagai  sebuah 

nilai yang ditentukan untuk suatu barang maupun jasa yang ditentukan 

dengan uang. Selanjutnya harga menurut Henry Simamora adalah nilai 

uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk atau jasa yang 

diinginkan.  

Berdasarkan pengertian harga menurut para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa harga adalah nilai uang yang telah ditentukan 

produsen secara global yang harus dikeluarkan oleh seseorang konsumen 

untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan.46 

                                                                 
46 http://www.informasi-pendidikan.com/2015/12/pengertian-harga-dan-tujuannya-

menurut.html diakses pada tanggal 27 juli 2018 pukul 08.50 WIB. 

http://www.informasi-pendidikan.com/2015/12/pengertian-harga-dan-tujuannya-menurut.html
http://www.informasi-pendidikan.com/2015/12/pengertian-harga-dan-tujuannya-menurut.html
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Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan 

perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Menurut 

Harini penetapan harga memiliki tujuan yaitu:  

1) Penetapan harga suatu produk memiliki tujuan untuk mecapai target 

perusahaan untuk memperoleh penghasilan serta memdapatkan target 

investasi yang sudah ditentukan prosentase keuntungannya, sehingga 

untuk memenuhi hal tersebut diperlukan adanya penetapan harga pasti 

dari suatu produk yang telah diproduksi perusahaan.   

2) Fungsi penetapan harga yang kedua merupakan hal yang harus 

diperhatikan untuk kestabilan harga suatu produk. 

3) Penetapan harga dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan 

produk dalam peredaran pasar, sehingga produk tetap dapat bertahan 

dipasaran.  

4) Penetapan harga harus dilakukan untuk mencegah terjadiya persaingan 

dengan perusaan lain yang memiliki produk yang hampir sama.  

5) Perusahaan menetapkan harga untuk menentukan laba yang akan 

didapat oleh perusahaan agar perusahaan tetap dapat memproduksi 

suatu barang yang akan dipasarkan.47 

e. Pelayanan 

Menurut KBBI pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu 

menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Kotler 

menyebutkan bahwa pelayanan (Service) dapat didefinisikan sebagai suatu 

                                                                 
47 Ibid. 



37 
 

 
 

tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. 

Pelayanan atau lebih dikenal dengan service dapat diklasifikasikan 

menjadi : 

1) High contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak 

antara konsumen dan penyedia jasa yang sangat tinggi, konsumen selalu 

terlibat dalam proses dari layanan jasa tersebut. 

2) Low contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak antara 

konsumen dengan penyedia jasa tidak terlalu tinggi. Physical contact 

dengan konsumen hanya terjadi di front desk adalah termasuk dalam 

klasifikasi low contact service. Contohnya adalah lembaga keuangan. 

Menurut Loina dalam bukunya yang bertajuk Hubungan Masyarakat 

Membina Hubungan Baik Dengan Publik mengatakan bahwa Pelayanan 

merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik 

melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun 

melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin 

pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan. 

Menurut Pendapat Parasuraman dkk (1998), faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan mengevaluasi kualitas jasa pelanggan umumnya 

menggunakan 5 dimensi, antara lain: 

1) Tangibles / Bukti langsung 

Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang 

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. 
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2) Reliability / Keandalan 

Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat 

waktu. 

3) Responsiveness / Ketanggapan 

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan 

yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan 

dengan cepat dan tanggap. 

4) Assurance / Jaminan 

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employee 

untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam 

mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. 

5) Emphaty / Empati 

Empati merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh 

karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu. 

Dengan memberikan kualitas pelayanan kepada konsumen harus berfungsi 

untuk lebih memberikan kepuasan yang maksimal, karena itulah dalam 

memberikan sebuah pelayan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dari 

pelayanan.48 

4. Tahap-Tahap Dalam Proses Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan sebagai aktivitas yang penting dalam 

perilaku konsumen perlu dipahami untuk merumuskan strategi pemasaran yang 

                                                                 
48 http://www.pelajaran.co.id/2017/17/pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor-serta-

fungsi-dan-tujuan-pelayanan-terlengkap.html diakses pada tangal 27 juli 2018 pukul 09.10. WIB. 

http://www.pelajaran.co.id/2017/17/pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor-serta-fungsi-dan-tujuan-pelayanan-terlengkap.html
http://www.pelajaran.co.id/2017/17/pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor-serta-fungsi-dan-tujuan-pelayanan-terlengkap.html
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tepat yang mampu mempengaruhi setiap tahapan proses pengambilan 

keputusan yang berlangsung. Schiffman dan Kanuk dalam buku Ujang 

Sumarwan mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan 

dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak 

melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Sedangkan 

menurut Ujang Sumarwan, keputusan konsumen untuk memutuskan membeli 

atau mengkonsumsi produk tertentu akan diawali oleh langkah-langkah 

pengenalan kebutuhan, waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi 

produk, perbedaan individu, pengaruh pemasaran, pencarian informasi, 

pencarian internal, dan pencarian eksternal.49 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus memilih 

produk dan/jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya pilihan yang tersedia, 

kondisi yang dihadapi, serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari akan 

membuat pengambilan keputusan satu individu berbeda dari individu lainnya. 

Pada saat konsumen baru akan melakukan pembelian yang pertama kali akan 

suatu poduk, pertimbangan yang akanmendasarinya akan berbeda dari 

pembelian yang telah berulang kali dilakukan. Pertimbangan ini dapat diolah 

oleh konsumen dari sudut pandang ekonomi, hubungannya dengan orang lain 

sebagai dampak dari hubungan sosial, hasil analisa kognitif yang rasional 

ataupun lebih kepada ketidakpastian emosi (unsur emosional). 

Adapun tahap-tahap yang akan terjadi ketika seseorang akan 

memutuskan untuk membeli, yaitu sebagai berikut:50 

                                                                 
49 Ricku W.Griffin, Ronald J. Ebbert, Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 298. 
50 Setiadi,  Perilaku  Konsumen:  Konsep  dan  Implikasi  Untuk  Strategi  dan  Penelitian 
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Tabel.2.2 

Proses Pengambilan Keputusan 

 

Sumber: Setiadi “Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk 

Strategi dan Penelitian Pemasaran” 

Secara rinci, tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Pengenalan Masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya 

masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara 

kondisi yang sesungguhnya dengan yang diinginkannya. Kebutuhan ini 

dapat disebabkan oleh rangsangan internal dalam kasus pertama dari 

kebutuhan normal dan berubah menjadi dorongan. Suatu kebutuhan 

juga dapat timbul karena disebabkan rangsang eksternal, seperti 

seseorang yang melewati warung bakso dan mencium aroma bakso 

sehingga dapat merangsang rasa lapar. 

2) Pencarian Masalah 

Pencarian informasi itu dapat terjadi secara internal dan 

eksternal maupun keduanya. Pencarian informasi internal adalah 

proses mengingat kmbali informasi yang tersimpan di dalam ingatan. 

Informasi yang tersimpan ini sebagian besar berupa pengalaman 

                                                                                                                                                                                
Pemasaran, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.17. 
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sebelumnya atau suatu produk. Sedangkan, pencarian informasi 

eksternal adalah pencarian informasi dari lingkungan luar. Ada dua 

tipe sumber eksternal, yaitu non marketing controlled (dikendalikan 

oleh non pemasaran) berkaitan dengan pengalaman pribadi, sumber-

sumber pribadi (teman, keluarga, kenalan, rekan kerja), dan sumber 

publik kedua adalah marketing controlled (marketing mix 4P yaitu 

product, price, place and promotion). Reaksi konsumen rumah tangga 

dalam merespon produk sesuai dengan rangsangan produsen melalui 

iklan televisi. 

3) Evaluasi Alternatif 

Adanya beberapa proses evaluasi konsumen yang bersifat 

kognitif, yaitu permasalahan memandang konsumen sebagai 

pembentuk penilaian terhadap produk utama berdasarkan pada 

pertimbangan yang sadar dan rasional. Konsumn mungkin 

mengembangkan seperangkat kepercayaan merek tentang dimana 

setiap merek berbeda pada ciri-ciri masing-masing kepercayaan merek 

menimbulkan citra merek.51 

4) Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi terhadap 

merek yang terdapat paad perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk tujuan membeli untuk mereka paling disukai. Tujuan 

pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor keadaan yang tidak 

                                                                 
51 Setiadi, Op.cit., h.18. 
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terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-

faktor seperti: pendapat keluarga yang diharapkan, harga yang 

diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Faktor keadaan 

yang tidak terduga mungkin timbul dan mengubah tujuan pembelian. 

5) Pasca Pembelian 

Etika membeli suatu produk, konsumen mengharapkan dampak 

tertentu dari suatu pembelian tersebut, mungkin konsumen puas atau 

tidak puas. Kepuasan konsumen adalah fungsi dari seberapa dekat 

antara harapan konsumen atau produk dengan daya guna yang 

dirasakan akibat mengkonsumsi produk tersebut. Jika daya guna 

tersebut berlaku dibawah harapan konsumen, maka konsumen merasa 

dikecewakan dan juga sebaliknya. Jika kenyataan melebihi harapan 

maka bisa dipastika bahwa konsumen sudah pasti akan merasa puas. 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya.  

5.  KPR Syariah 

KPR syariah adalah pembiyaan rumah secara syariah. Ada beberapa 

akad dalam KPR syariah, yakni jual beli tegaskan untung (murabahah), jual 

beli dengan termin dan konsruksi (istishna), sewa berakhir lanjut milik 

(ijarah muntahiya bit tamlik), kongsi berkurang bersama sewa (musyarakah 

mutanaqishah).52 

                                                                 
52 Ahmad, Ifham, Ini lho KPR Syariah!, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2017), 

h. 33.  
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Berikut ini adalah beberapa jenis akad KPR syariah yang tentu masuk 

akal, yakni jual beli tegaskan untung, sewa berakhir lanjut milik, kongsi 

berkurang bersama sewa. Tiga akad inilah yang merupakan akad KPR syariah 

paling populer yang dipergunakan berbagai bank syariah. 

Pertama, pada akad jual beli tegaskan untung, sederhananya adalah 

bank syariah beli rumah dari developer, misalnya Rp.400 juta. Bank syariah 

lalu meminta tolong nasabah sebagai kuasa atau wakil bank syariah 

membelikan rumah yang dimaksud. Kemudian bank syariah menjual rumah 

tersebut misalnya seharga Rp.800 juta kepada nasabah. Ada harga jual pas, 

yakni Rp.800 juta. 

Kedua, pada sewa berakhir lanjut milik yaitu bank syariah menyewakan 

rumah kepada nasabah dengan janji jika nasabah sudah selesai melakukan 

angsuran sewa, maka bank syariah menjual atau menghibah rumah tersebut 

kepada nasabah. Jadi, nasabah harus menyelasaian sewanya terlebih dulu, 

baru dilanjutkan proses jual beli atau hibah. 

Ketiga, pada kongsi berkurang bersama sewa yaitu adanya kongsi 

kepemilikan bersama atas rumah, misalnya bank syariah 80% dan nasabah 

20%. Selanjutnya nasabah menyewa rumah milik berdua tersebut. Nasabah 

berhak atas bagi hasil sewa rumah tersebut. Selain itu, nasabah terus 

melakukan angsuran agar share 20% yang ia miliki bertambah terus menjadi 

100%, sementara share bank syariah berkurang dari 80% menjadi 0%. Pada 

saat share bank syariah menjadi 0%, rumah menjadi milik nasabah. 
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Yang harus diperhatikan dari akad kedua dan ketiga adalah adanya akad 

sewa rumah yang biasa ada review harga sewa. Jadi hampir pasti ada 

kemungkinan pengubahan jumlah angsuran dan/atau jumlah kewajiban. Hal 

ini harus dipahami oleh nasabah.   

TABEL. 2. 3 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Riba 

 

BEDA BANK SYARIAH BANK RIBA 

Akad (dalam 

Bahasa Arab) 

Murabahah. Qardh jarra Manfa’ah. 

Akad (dalam 

Bahasa 

Indonesia) 

Jual beli tegaskan untung. Pinjaman yang 

menghadirkan interest/ 

buga yang jelas 

mengandung transaksi 

ribawi. 

Pihak yang 

terlibat 

(antara bank 

dengan 

nasabah) 

Penjual dan pembeli. Kreditur dan debitur. 

Pemenuhan 

rukun dan 

syarat 

Harus di penuhi. Tidak terpikirkan ada 

rukun dan syarat, hanya 

sekedar kredit berbunga. 

Skema 

transaksi 

pembiayaan  

Bank syariah rumah/kendaraan dari 

developer/dealer. Bank syariah 

menjual rumah nasabah. Ada wakalah 

atau pemberian kuasa dari bank 

syariah kepada nasabah untuk 

menjadi wakil bank syariah untuk 

semua keperluan bank syariah dengan 

developer.  

 Bank sebagai kreditur 

dan nasabah sebagai 

debitur dan semuanya 

berbasis bunga. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.1, No.1, Juni 2016: 1-12 ISSN 2527 

– 7502 yang berjudul “Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan 

Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus 

Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat) oleh Zulkifli Zainuddin, 
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Yahya Hamja, dan Siti Hamidah Rustiana dalam penelitiannya bertujuan 

untuk mengetahui (a) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

nasabah dalam memilih produk pembiayaan dan (b) faktor manakah yang 

paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih 

pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua masyarakat yang memiliki usaha di daerah 

Ciputat dan nasabah yang mengunjungi Bank Syariah Mandiri Cabang 

Ciputat untuk melakukan pembiayaan. Metode convenience sampling telah 

dipilih 100 dari masyarakat yang memiliki usaha dan nasabah yang 

mengunjungi Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat. Uji analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis faktor. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa (a) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

nasabah dalam memilih produk pembiayaan Bank Syariah Cabang Ciputat 

terdiri dari lima faktor yang terbentuk dan (b) faktor yang paling dominan 

mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan Bank 

Syariah Cabang Ciputat adalah faktor process (X7). 

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Keputusan Nasabah dalam Pemilihan 

Produk Pembiayaan Griya BSM (studi pada Bank Syariah Mandiri KC 

Kedaton Bandar Lampung” oleh Nur Amalia Sholeha mahasiswa Perbankan 

Syariah angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden 

Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

asosiatif yaitu penelitian yang memiliki sifat hubungan antara dua variabel 
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atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan griya 

BSM tahun 2013-2017 (per Juni) berjumlah 99 orang, dengan jumlah 

sampel yang diambil 50 orang. Serta alat analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 16.0. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui dengan uji t bahwa faktor keagamaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pemlilihan produk 

pembiayaan griya BSM dengan nila t hitung > t tabel yaitu sebesar 2,210 > 

1,679, faktor pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam pemlilihan produk pembiayaan griya BSM 

dengan nila t hitung > t tabel yaitu sebesar 4,023 > 1,679, faktor promosi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam 

pemlilihan produk pembiayaan griya BSM dengan nila t hitung > t tabel 

yaitu sebesar 2,351 dan faktor loyalitas merek berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pemlilihan produk 

pembiayaan griya BSM dengan nila t hitung > t tabel yaitu sebesar 2,465 > 

1,679. Pada uji F atau uji simultan menunjukkan bahwa F htiung > F tabel 

dengan nilai 20,588 > 2,58 yang artinya faktor kegamaan, pelayanan, 

promosi dan loyalitas merek secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pemlilihan produk 

pembiayaan griya BSM. Dan didapat hasil keofisien determinasi 

ditunjukkan oleh R square adalah sebesar 0, 647 atau 64,7 % yang berarti 

bahwa pemilihan produk dipengaruhi oleh variabel-variabel faktor 
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keagamaan, pelayanan, promosi dan loyalitas merk. Sisanya sebesar 35,3% 

dipengaruhi variabel lain. 

C. Kerangka Pemikiran/Konseptual 

Pengetahuan terhadap perilaku konsumen sangat penting untuk diketahui 

dalam mengelola pemasaran. Konsumen dengan segala ciri khas dan 

perilakunya berasal dari latar belakang yang beragam dan memainkan peranan 

penting pada keberhasilan pengelolaan pemasaran suatu produk barang dan 

jasa. Pemahaman tentang perilaku konsumen nantinya akan berguna dalam 

pengembangan produk dan menentukan bagaimana cara pemasaran yang 

paling  efektif. Perilaku konsumen adalah kegiatan individu secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan 

jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan. 

Perilaku konsumen atau customer behaviour adalah tingkah laku 

konsumen dalam membeli suatu produk yang dipengaruhi berbagai unsur, baik 

dari internal maupun dari eksternal. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu 

kekuatan yang merangsang konsumen sehingga ia memutuskan untuk membeli 

produk tertentu. Perilaku konsumen terdiri dari aktivitas yang melibatkan 

orang-orang sewaktu menyeleksi, membeli, dan menggunakan produk serta 

jasa, sehingga hal tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan 

mereka. Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis dari pembeli. 

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai faktor 
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keputusan konsumen yang berasal dari internal dan eksternal psikologi 

pembeli. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia atau ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia. Faktor 

Internal psikologi konsumen merupakan studi tentang motivasi, persepsi, 

learning, kepercayaan dan sikap. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku 

konsumen meliputi akad pembiayaan, subbudaya, promosi (iklan), harga dan 

pelayanan. 

Proses pengambilan keputusan sebagai aktivitas yang penting dalam 

perilaku konsumen perlu dipahami untuk merumuskan strategi pemasaran yang 

tepat yang mampu mempengaruhi setiap tahapan proses pengambilan 

keputusan yang berlangsung. Schiffman dan Kanuk dalam buku Ujang 

Sumarwan mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan 

dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak 

melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Sedangkan 

menurut Ujang Sumarwan, keputusan konsumen untuk memutuskan membeli 

atau mengkonsumsi produk tertentu akan diawali oleh langkah-langkah 

pengenalan kebutuhan, waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi 

produk, perbedaan individu, pengaruh pemasaran, pencarian informasi, 

pencarian internal, dan pencarian eksternal. Barikut ini adalah bagan penelitian 

analisis faktor-faktor yamg mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

memilih pembiayaan KPR syariah di Bank BTN syariah kota Cirebon. 

 

 

 

 



49 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Bagan 2.1. 

     Kerangka Berfikir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor internal Faktor eksternal 
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Kebijakan / solusi untuk 

Bank BTN Syariah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Menurut Boedi Abdullah, “penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya”.1  

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan 

yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.2 

Menurut Sugiyono metode penelitian kualititatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.3 

 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 

suatu data yang mengandung makna yaitu data sebenarnya yang merupakan 

suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada 

makna. Generalisasi pada penelitian kualitatif dinamakan transferability.4   

 

                                                                 
        1 Boedi, Abdullah. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia. h. 49. 

        2Sugiyono. 2017. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. h. 2. 

        3Ibid. h. 9. 

        4Ibid. 
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A. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah cabang 

Cirebon jalan DR. Cipto Mangunkusumo No.91  Kota Cirebon. 

Adapun alasan peneliti memilih tempat di Bank BTN Syariah 

Cirebon untuk dijadikan lokasi penelitian dikarenakan atas perkembangan 

dari berbagai hal, diantaranya sebagai berikut: 

a. Lokasi penelitian masih di wilayah cirebon sehingga mudah untuk 

dijangkau. 

b. Efisien dari segi waktu tenaga dan biaya, serta 

c. Mendapat izin dari pihak Bank BTN Syariah Cirebon untuk 

dilaksanakannya penelitian tersebut. 

d. Perkembangan Bank BTN Syariah yang begitu pesat. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan, terhitung dari 01 

februari 2018 sampai 30 Juni 2018. Adapun untuk jadwal penelitian dapat 

dilihat dalam tabel.3.1. di bawah ini, yaitu : 
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no Jenis kegiatan Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                          

2 Penerimaan SK judul                         

3 Pengajuan Usulan Proposal                         

4 Revisi Usulan Proposal                         

5 Sidang proposal                         

5 Pengamatan & penentuan lokasi 

penelitian 

                        

6 Pengambilan data awal                         

7 Observasi dan wawancara                         

8 Bimbingan 1                         

9 Bimbingan 2                         

10 Bimbingan 3                         

11 Bimbingan 4                         

12 Sidang munaqosah                         

13 Perbaikan hasil sidang                         
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B. Data dan Sumber Data 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi terdiri 

atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

serta ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.1 Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi 

sosial terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan 

aktivitas (activity). Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai objek 

penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada 

situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara 

mendalam aktivitas (activity), orsng-orang (actors) yang ada pada tempat 

(place) tertentu.2 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.3 Sampel dalam 

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai 

narasumber, partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, 

tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan teori baru.4 

                                                                 
       1 Ibid. h.215. 

       2 Ibid.  

       3 Ibid. h.216. 

       4Ibid.   
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Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik 

sampling pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu  

Probability Sampling dan Non-Probability Sampling. Probability 

Sampling meliputi, simple random, proportionate stratified random, 

disproportionate stratified random, dan area random. Non-probability 

Sampling meliputi, sampling sistematis, sampling kuota, sampling 

oksidental,purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling.5 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan 

peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang sedang diteliti.6 Sumber data 

dari penelitian ini didapatkan dari dua sumber yaitu: 

1). Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Misal data yang didapat 

langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dan observasi. Pihak yang 

menjadi nara sumber diantaranya adalah pimpinan Bank BTN syariah, 

manajer bidang marketing atau sales marketing dan nasabah Bank BTN 

syariah. 

 

                                                                 
       5 Ibid. h. 217-218.    

       6 Ibid. h. 219.  
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2). Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Misal data yang bersumber dari 

literature yang didapat dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan 

spiritual marketing dan BMT baik berupa buku-buku dokumen maupun 

online.7 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Ronny Kountur, “observasi merupakan cara pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung obyek ke 

lapangan”.8 Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiyono, “observasi 

dibedakan dalam 3 jenis yaitu observasi partisipatif, observasi terus 

terang atau tersamar dan observasi tak berstruktur.”9 

 

Dalam penelitian ini digunakan observasi terus terang atau 

tersamar, menurut Sugiyono, “jenis observasi ini dilakukan dengan cara 

peneliti berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan 

penelitian, tetapi pada suatu waktu peneliti juga tidak berterus terang, hal 

ini untuk menghindari jika data yang dicari merupakan data yang 

                                                                 
      7 Ibid. h. 224-225.  

      8 Kountur, Ronny. 2007. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: Buana 

Printing. h. 184. 

      9 op, cit. h. 226. 
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dirahasiakan”.10 Dalam penelitian ini digunakan observasi terus terang 

atau tersamar, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari 

merupakan data yang dirahasiakan. 

b. Wawancara  

Menurut Ronny Kountur, “wawancara merupakan cara pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

narasumber.”11 Menurut Esterberg dalam Sugiyono, “ wawancara 

dibedakan dalam 3 jenis yaitu wawancara terstruktur, semistruktur dan 

tidak terstruktur.”12 Penelitian ini menggunakan wawancara 

semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

semiterstruktur menurut Sugiyono, “merupakan jenis wawancara yang 

telah disiapkan pedoman wawancaranya namun tidak disiapkan alternative 

jawabannya. Selanjutnya adalah wawancara tidak terstruktur menurut 

Sugiyono yaitu, “jenis wawancara bebas dan tidak terikat oleh pedoman 

wawancara.”13 Dalam penelitian ini wawancara semistruktur dilakukan 

dengan semua narasumber dan menggunakan pedoman wawancara tetapi 

tidak disiapkan alternatif jawabannya. Sedangkan untuk wawancara tidak 

terstruktur dilakukan tidak berdasarkan pedoman wawancara dan ketika 

membangun hubungan dengan narasumber. 

 

 

                                                                 
       10 Ibid. h. 227.   

      11 op, cit. h. 186.  

      12 Ibid. Sugiyono. h. 233.  

      13 Ibid.  
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c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 

seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih 

kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan 

di masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi.14 

d. Triangulasi    

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada .15 Dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk mengumpulkan data 

dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi terus terang/ 

tersamar, wawancara semi struktur/ tidak terstruktur dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara serempak.    

D. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam  kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.16 

 

Selanjutnya menurut Sugiyono, “analisis data kualitatif bersifat 

induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi suatu hipotesis “. Berikut ini diagram mengenai 

                                                                 
14Ibid. h. 240.  

       15Ibid. h. 241.  

       16Ibid. h. 244. 
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proses analisis data model Miles and Huberman seperti dikutip Sugiyono 

yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.17 

 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Analisis Data 

Data yang didapat baik dari sumber data primer berupa wawancara dan 

observasi maupun sumber data sekunder berupa studi kepustakaan untuk 

selanjutnya direduksi, dikategorikan dan disimpulkan. Menurut Boedi Abdullah, 

mereduksi data berarti merangkum untuk memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya sehingga 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya apabila diperlukan.18 

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah penyajian data. 

Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

                                                                 
       17Ibid. h. 247.    

       18 Ibid. budi. h. 221.  
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sejenisnya.”19 Langkah terakhir dalam proses analisis data berdasarkan model 

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut 

Sugiyono, “kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya”.20 

E. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Menurut Budi Abdoellah, ”pengujian keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dengan uji kredibilitas.” Uji kredibilitas dapat dilakukan 

dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trianggulasi, 

diskusi dengan teman, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi 

dan member check.21 Dalam penelitian ini uji kredibilitas yang dilakukan 

adalah dengan cara peningkatan ketekunan, trianggulasi, menggunakan bahan 

referensi dan member check.  

1. Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. 

2. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi 

sumber data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tiga 

unsur yang berbeda yaitu pimpinan Bank BTN Syariah Cirebon, 

manajer bidang marketing atau sales marketing Bank BTN Syariah dan 

                                                                 
      19 Ibid. Sugiyono. h. 249.  

     20 Ibid. h. 253.  
21 Budi, Abdoellah. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia. h. 

121. 
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nasabah Bank BTN Syariah. Keterangan dari hasil wawancara 

terhadap ketiga narasumber tersebut dideskripsikan dan 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan mana pandangan 

yang berbeda kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga 

sumber data tersebut. Sedangkan triangulasi teknik pengambilan data 

dilakukan dengan mencocokan keterangan dari hasil wawancara 

dengan data yang didapat dari observasi. 

3. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang digunakan dapat berupa alat perekam wawancara 

dan foto-foto hasil observasi. 

4. Member check dilakukan dengan cara melakukan cek antara data yang 

diperoleh peneliti dengan keterangan narasumber. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Bank BTN merupakan bank pertama yang tercatat dalam sejarah 

Indonesia. Bank BTN lahir pada tahun 1897 pada pemerintahan Belanda 

dengan didirikannya Postpaarbank, namun ketika pemerintahan berganti 

kepada Jepang, pada tahun 1942 Postpaarbank diganti menjadi Tyokin 

Kyoku. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, saat Indonesia 

dinyatakan merdeka, tepatnya pada tahun 1950 terjadi perubahan nama 

menjadi Bank Tabungan Pos. 13 tahun kemudian pada tahun 1963, 

pemerintah secara resmi merubah nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara 

berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 

1963. Kemudian, pada tahun 1976 Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai 

wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Maka, tahun 1976 

dimulailah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank BTN. Pada 

1992 terjadi perubahan status menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

dan atas perubahan tersebut Bank BTN dapat lebih leluasa untuk 

mengembangkan fungsinya sebagai bank umum (komersial). Pada tahun 

2002, melalui surat No.5-544/MMBU/2002 pemerintah memutuskan Bank 

BTN untuk fokus dalam bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. 2 tahun 

setelahnya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 Januari 
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2004 ditetapkan bahwa Bank BTN membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atas 

dasar tingginya minat masyarakat dalam keuangan syariah (BTN, 2018). 

1897   1942  1950  1963 

Kelahiran BTN   

Perubahan 

nama  Saat merdeka  

Resmi 

ditetapkan 

dengan 

pendirian   

di zaman 

Jepang  diubah menjadi  menjadi Bank 

Postpaarbank   menjadi Tyokin  

Kantor 

Tabungan  Tabungan 

   Kyoku  Pos  Negara (BTN) 

          

2004  2002  1994  1974  

Kelahiran Unit 

 

 

BTN 

diputuskan 

 Perubahan 

status 

 

Dimulainya 

 

    

Usaha Syariah 

 

 sebagai bank 

 menjadi 

Peseroan 

 

realisasi Kredit 

 

    

dalam RUPS   dengan fokus  Terbatas (PT)  Pemilikan  

   bisnis KPR    Rumah  

         

 

Sumber: www.btn.co.id, 2018 

Gambar 3.1 Sejarah Singkat Bank BTN Syariah 

 

3.1.2. Unit Usaha Syariah BTN 

Unit Usaha Syariah BTN mempunyai grafik perkembangan yang cukup 

pesat. Dibuktikan dengan data dari tahun 2005 sampai Desember 2016 telah 

dibuka Kantor Cabang Syariah sebanyak 23 kantor, Kantor Cabang Pembantu 

Syariah sebanyak 36 kantor, Kantor Kas Syariah sebanyak 6 kantor, serta Kantor 

Layanan Syariah sebanyak 286 kantor. 

Kemudian pada 2017, dilakukannya ekspansi dengan penambahan 1 KCS 

di Mataram dan KCPS sebanyak 10 kantor dimana 3 KCPS telah dibuka pada 

Triwulan 1, serta penambahan 2 Kantor Kas Syariah. Lalu, di sisi asset dan laba 

lima tahun terakhir, UUS BTN mengalami peningkatan, sedangkan disisi Non 

http://www.btn.co.id/
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Performing Finance (NPF) pada Desember 2016 mengalami penurunan (BTN, 

2017). 

3.1.3. Tujuan Pendirian Unit Usaha Syariah BTN 

Unit Usaha Syariah didirikan setelah dibentuknya Divisi Syariah pada 

tanggal 4 November 2004 yang merupakan Kantor Pusat dari seluruh Kantor 

Cabang Syariah. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2005 Unit Usaha Syariah 

BTN membuka Kantor Cabang Syariah pertamanya di Jakarta. Dengan adanya 

unit khusus dalam industri perbankan, BTN Syariah yakin bahwa operasional 

yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan dapat 

memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi seperti tujuan pembentukan 

BTN Syariah sebagai berikut : 

1. Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki 

produk perbankan syariah. 

2. Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan. 

3. Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki 

transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

4. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap 

stakeholders serta memberikan ketentraman pada segenap nasabah dan 

pegawai. 

3.1.4. Visi Misi Unit Usaha Syariah BTN 

Setiap perusaahan pasti mempunyai tujuan dan arah bagaimana 

perusahaan akan berjalan kedepannya. Tentunya, keberhasilan akan tujuan yang 
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telah dirancang perlu dituangkan dalam hal yang tersurat agar pencapaian tujuan 

dapat diraih dengan sempurna. 

Hal tersebut dituangkan dalam visi dan misi perusahaan yang akan 

menjadi dasar pedoman bagaimana perusahaan akan berjalan. Begitu pun dengan 

BTN Syariah yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

a. Visi 

“Menjadi Bank Syariah yang terdepan di Indonesia dalam pembiayaan 

perumahan dan indusri ikutannya.” 

b. Misi 

1. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang 

fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya. 

2. Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki 

integritas tinggi serta penerapan Good Corporate Governance dan 

Compliance. 

3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui Teknologi Informasi 

terkini. 

4. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 

3.1.5. Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah BTN 

Bank BTN Syariah mempunyai struktur organisasi seperti perusahaan-

perusahaan pada umumnya yang mempunyai fungsi sebagai kejelasan tanggung 

jawab, kedudukan, jalur hubungan, serta tanggungan tugas bagi setiap karyawan 

yang dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Sumber: Bank BTN KCS Cirebon 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank BTN Syariah 

Ringkasan pekerjaan dari unit-unit di Bank BTN KCS Cirebon : 

a. Branch Manager / Kepala Cabang 

Kepala Cabang mempunyai jabatan tertinggi di sebuah kantor 

cabang. Kesuksesan sebuah bank tergantung bagaimana sistem yang 

diterapkan oleh pemimpinnya. Seorang kepala cabang dituntut untuk 

bertanggung jawab atas karyawan-karyawan yang berada di bawahnya. 

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Cabang diantaranya : 

1. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merancang dan 

merevisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk mencapai target 

yang telah ditetapkan. 

2. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk 

bekerja sesuai target yang telah dibuat.  
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3. Mengawasi unit-unit kerja dalam kantor agar dapat melaksanakan dan 

mencapai target sasaran dari rencana kerja yang telah dirancang. 

b.  Secetary / Sekretaris 

Sekretaris merupakan unit penting yang terhubung langsung 

dengan kepala cabang karena sekretaris mempunyai tugas utama untuk 

membantu kepala cabang atau direksi dalam membuat agenda kegiatan, 

menyiapkan laporan, dan mendampingi ketika ada perjalanan dinas. 

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris diantaranya : 

1. Membantu kesekretariatan perusahaan 

2. Mengkoordinasikan pengurusan segala bentuk perizinan usaha 

perusahaan. 

3. Mengatur dan mencatat surat masuk dan keluar dari perusahaan. 

4. Membuat database dan menyimpan dokumen asli perusahaan. 

5. Menyiapkan laporan secara berkala dan menyeluruh mengenai 

kegiatan sekretaris perusahaan secara benar dan tepat waktu. 

c. DBM Business 

    Deputy Branch Manager (DBM) Business atau Wakil Kepala 

Cabang Unit Pelayanan adalah unit pada bank yang berada langsung 

dibawah Branch Manager yang dibebankan tugas untuk melaksanakan 

kegiatan keseharian sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Tugas dan Tanggung Jawab DBM Busniness diantaranya : 

1. Membina dan memberikan pengarahan kepada unit-unit dibawahnya 
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2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman, dan disiplin untuk 

menciptakan pelayanan yang baik 

3. Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol semua aktivitas 

unit yang ditanggung demi tercapainya target di unit business secara 

efektif dan efisien. 

d. DBM Supporting 

Deputy Branch Manager (DBM) Supproting atau Wakil Kepala 

Cabang Unit Operasional adalah unit pada bank yang berada langsung 

juga dibawah Branch Manager seperti DBM Business yang dibebankan 

tugas untuk melaksanakan kegiatan keseharian sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

Tugas dan Tanggung Jawab DBM Supporting diantaranya : 

1. Mengelola aktivitas operasional harian cabang untuk menjaga dan 

menjamin efektivitas dan efisiensi 

2. Menjamin standar kualitas dalam bidang proses transaksi, pengelolaan 

pembiayaan, dan administrasi umum cabang 

3. Menjamin terkait produktivitas dan kapabilitas unit-unit yang berada di 

bidang operasional 

4. Mengawasi unit-unit yang ditanggung untuk mengelola bukti-bukti 

transaksi secara baik. 

3.1.6. Produk dan Jasa pada Unit Usaha Syariah BTN 

a. Produk Penghimpunan Dana 

1. Tabungan BTN Batara iB 
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Produk simpanan dana berakad Wadi’ah, bank dapat memberikan 

bonus yang menguntungkan dan bersaing dengan nasabah. 

2. Tabungan BTN Prima iB 

Simpanan berakad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan bagi 

hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. 

3. Tabungan BTN Haji dan Umroh iB 

Tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji 

reguler dan umroh dengan akad Mudharabah Mutlaqah, dengan 

pemberian bagi hasil yang kompetitif. 

4. Tabungan BTN Qurban iB 

Tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad 

Mudharabah Mutlaqah dengan bagi hasil yang menguntungkan. 

5. TabunganKu iB 

Tabungan dengan akad Wadi’ah guna menumbuhkan budaya 

menabung sejak dini. 

6. Tabungan BTN SimPel iB 

Tabungan dengan skema untuk pelajar yang berfungsi sebagai media 

edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan akad 

Wadi’ah. 

7.  Tabungan BTN Emas iB 

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang digunakan untuk 

memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mempersiapkan dana 

untuk berinvestasi dalam bentuk emas. 



69 
 

 
 

8. Giro BTN iB 

Produk simpanan dengan akad Wadi’ah, dengan bonus yang 

menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis nasabah. 

9. Giro BTN Prima iB 

Produk simpanan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, nasabah 

akan mendapatkan bagi hasil atas simpanannya untuk keancaran 

aktivitas bisnis. 

10. Deposito BTN iB 

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqoh 

untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. 

11. Deposito On Call BTN iB 

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah 

Mutlaqoh untuk jangka waktu 1 sampai 28 hari. 

b. Produk Pembiayaan 

1. KPR BTN Bersubsidi iB 

Produk pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad 

Murabahah dalam kepemilikan rumah program pemerintah. 

2. KPR BTN Platinum iB 

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah 

dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun, atau apartemen 

baik dengan kondisi baru maupun second. 

3. KPR BTN Indent iB 
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Pembiayaan untuk nasabah perorangan dalam kepemilikn rumah, ruko, 

rukan, rusun, atau apartemen baru maupun second. 

4. Pembiayaan Properti BTN iB 

Pembiayaan untuk kepemilikan aset bersama kepada nasabah yang 

telah memiliki properti dengan menggunakan akad Musyarakah 

Mutanaqisah. 

5. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB 

Pembiayaan dengan akad Murabahah yang ditujukan dalam rangka 

membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal. 

6. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB 

Pembiayaan bagi para pegawai dan pensiunan yang digunakan untuk 

keperluan pembelian berbgai jenis barang elektronik atau furniture 

dengan menggunakan akad Murabahah dan margin yang kompetitif. 

7. Pembiayaan Multijasa BTN iB 

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai 

kebutuhan layanan jasa bagi nasabah dengn penggunaan akad Kafalah 

bil Ujroh. 

8. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB 

Pembiayaan pada nasabah perorangan dengan akad Murabahah dalam 

rangka emilikan kendaraan bermotor untuk kepentingan pribadi. 

9. Pembiayaan Tunai Emas BTN iB 

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan 

menggunakan akad Qardh dan disertai dengan Surat Gadai sebagai 
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penyerahan Marhun (Barang Jaminan) untuk jaminan pengembalian 

seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank. 

10. Pembiayaan Emasku BTN iB 

Pembiayaan pada nasabah perorangan dengan menggunakan akad 

Murabahah dalam rangka pemilikan emas batangan bersertifikat 

Antam. 

11. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB 

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah yang 

menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek 

perumahan dan dilaksanakan dengan akad Mudharabah. 

12. Pembiayaan Investasi BTN iB 

Pembiayaan nasabah yang menjalankan usaha produktif untuk 

pembelian atau pengadaan barang-barang modal beserta asa yang 

diperlukan untuk aktivitas usaha dan dilaksanakan dengan 

menggunakan akad Murabahah atau Mudharabah.  

13. Pembiayaan Konstruksi BTN iB 

Pembiayaan untuk menjalankan usaha produktif berupa pembangunan 

proyek perumahan dengan akad Musyarakah. 

c. e-Channel 

1. Kartu Debit BTN Syariah 

Merupakan kartu yang berfungsi untuk memudahkan nasabah dalam 

melakukan transaksi penarikan dana tunai maupun transfer antar 

rekening BTN ataupun bank lain melalui jaringan ATM. 
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2. ATM BTN 

ATM atau Automatic Teller Machine merupakan fasilitas untuk 

kemudahan bertransaksi dalam 24 jam/7 hari. ATM berfungsi untuk 

melakukan transaksi tarik tunai, transfer, informasi saldo rekening, dan 

pembayaran lainnya. 

3. BTN Contact Center 

Layanan untuk nasabah BTN ketika mengalami keluhan serta terdapat 

fitur untuk mengetahui informasi saldo, informasi kredit, layanan BTN 

prioritas, pemblokiran kartu ATM, Promo produk, dan fasilitas lainnya 

untuk memudahkan kebutuhan nasabah. 

4. Mobile Banking BTN Syariah 

Layanan bagi nasabah BTN untuk mengakses transaksi terkait 

rekeningnya melalui mobile phone. 

d. Jasa dan Layanan 

1. Kartu Debit BTN Syariah 

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah 

melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer. 

2. Kiriman Uang 

Fasilitas pengiriman uang secara real time ke sesame bank BTN atau 

bank lainnya menggunakan fasilitas Sistem Kliring Nasional (SKN), 

Real Time Gross Settlement (RTGS), ATM Link, ATM Bersama, dan 

ATM Prima. 

3. iCash Management System (iCMS) 
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Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi browser yang 

berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan 

perbankan secara mandiri, efektif. 

4. Payment Point BTN iB 

Fasilitas layanan bagi nasbah untuk memudahkan dalmam membayar 

tagihan rutin seperti tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, dan 

tagihan pajak. 

5. Payroll BTN iB 

Layanan bagi perusahaan, atau perorangan dalam mengelola 

pembayaran gaji, THR, dan kebutuhan finansial lainnya. 

6. Penerimaan Biaya Perjalanan Haji 

Fasilitas yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan porsi 

keberangkatan haji dengan sistem online SISKOHAT. 

7. SPP Online BTN iB 

Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menerima setoran 

biaya-biaya pendidikan secara online. 

8. Program Pengembangan Operasional 

Fasilitas yang diberikan bank dengan melakukan kerjasama untuk 

pemberian Program Pengembangan Operasional berupa barang, jasa, 

atau fasilitas lainnya 

B. Pembahasan  

1. (Analisis Faktor Internal Keputusan Konsumen dalam Memilih 

Pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon) 
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Perilaku konsumen atau customer behaviour adalah tingkah laku 

konsumen dalam membeli suatu produk yang dipengaruhi berbagai unsur, 

baik dari internal maupun dari eksternal. Unsur-unsur tersebut membentuk 

suatu kekuatan yang merangsang konsumen sehingga ia memutuskan untuk 

membeli produk tertentu.1  

Perilaku konsumen terdiri dari aktivitas yang melibatkan orang-orang 

sewaktu menyeleksi, membeli, dan menggunakan produk serta jasa, 

sehingga hal tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan 

mereka. Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis dari pembeli. Dalam penelitian 

ini peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai faktor keputusan konsumen 

yang berasal dari internal dan eksternal psikologi pembeli. Psikologi 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu 

yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia.2 Faktor Internal psikologi 

konsumen menurut Engel merupakan studi tentang motivasi, persepsi, 

learning, kepercayaan dan sikap. 

Dalam penelitian analisis faktor-faktor internal keputusan konsumen 

dalam memilih KPR Syariah di Bank BTN Syariah Kota Cirebon peneliti 

melakukan wawancara dengan Ibu Cory Febriyani sebagai head of 

marketing funding pada tanggal 04 Juni 2018 jam 10.00 sampai dengan 

selesai, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                                 
             1 Abdul Aziz, Enskriklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016), h. 

158. 

       2 Etta Sangadji dan Sopiah. Perilaku Konsumen,(Jogjakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 41. 
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“biasanya nasabah menempatkan posisi kepercayaan sebagai posisi 

pertama kemudian dilanjutkan dengan persepsi produk sesuai dengan 

keinginannya. Lalu setelah ada informasi mengenai produk baru 

nasabah akan termotivasi dengan produk-produk dari kita yang 

ditawarkan.” 

  Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut 

Ibu Cory selaku head marketing funding menyatakan faktor kepercayaan 

menempati posisi teratas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam memilih KPR syariah, selain dari persepsi yang beredar di 

masyarakat, juga pembelajaran dan yang terakhir motivasi. 

 Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu dewi selaku 

marketing pada tanggal 04 Juni 2018, hasil wawancara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

“Salah satu faktor internal yang menjadikan nasabah puas adalah 

faktor kepercayaan. Banyak nasabah yang telah mempercayakan KPR 

nya kepada kami. Selain itu ada juga faktor-faktor lainnya seperti 

Persepsi, kami di Bank BTN syariah selalu mengedukasi para nasabah 

agar bisa mengetahui manfaat yang diberikan pihak kami baik 

manfaat dunia dan manfaat agama.  Adanya informasi lewat iklan juga 

sebagai pembelajaran kepada nasabah agar bisa membedakan produk 

kami dengan produk lainnya.” 

 Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut 

Ibu selaku marketing menyatakan faktor kepercayaan, lalu yang kedua 

persepsi orang tentang KPR syariah, lalu faktor pembelajaran dan yang 

terakhir faktor motivasi. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ihsan 

selaku nasabah Bank BTN syariah Kota Cirebon pada tanggal 5 juni 2018 

jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, hasil wawancara tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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“Sebagai nasabah, kepercayaan nomor satu mas, karena itu  faktor 

yang paling penting dalam menentukan kepuasan konsumen. KPR kan 

produk jangka panjang. Selain itu, persepsi orang tentang Bank BTN 

kan udah bagus, produk sama informasi produk yang disampaikan 

juga udah bagus. Selain itu motivasi dari diri saya sendiri yang pengen 

punya rumah sendiri itu aja.” 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut 

Bapak selaku nasabah Bank BTN syariah Kota Cirebon menyatakan faktor 

kepercayaan menempati posisi satu dalam menentukan keputusan konsumen 

dalam memilih KPR syariah, selain dari persepsi yang sudah baik pada 

Bank BTN syariah yang beredar di masyarakat, juga produk dan informasi 

juga sudah bagus. Lalu terakhir adalah faktor motivasi. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad 

selaku nasabah Bank BTN syariah Kota Cirebon pada tanggal 5 juni 2018 

jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, hasil wawancara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

“Alhamdulillah selama ini saya sudah percaya dengan Bank BTN 

karena memang Bank milik pemerintah juga jadi sudah ada jaminan 

dari pemerintah juga. Kalau motivasi banyaknya dari kebutuhan ya 

mas, karena kita kan punya keluarga jadi ya harus punya rumah buat 

keluarga kita. Untuk pembelajaran kita sudah dijelasin tentang 

manfaat, keuntungan yang didapat dari KPR Bank BTN syariah.” 

  Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menurut Bapak selaku nasabah Bank BTN syariah Kota Cirebon 

menyatakan faktor kepercayaan menempati posisi paling tinggi dalam 

menentukan keputusan konsumen dalam memilih KPR syariah, selain dari 

motivasi dari keluarga menjadi faktor yang kedua, lalu persepsi yang 
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sudah baik pada Bank BTN syariah yang beredar di masyarakat, juga 

informasi dan pembelajaran dari produknya sudah bagus. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wahid 

selaku nasabah Bank BTN syariah Kota Cirebon pada tanggal 5 juni 2018 

jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, hasil wawancara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 “Kalau buat motivasi saya jujur tahu ada KPR dari keluarga bukan 

dari yang lain. Kalau persepsi kayanya semua orang sudah tahu 

kalau bank BTN kan Bank pemerintah jadi pada percaya. Untuk 

informasi produk atau akad kayanya kurang bisa menjelaskan mas. 

Jadi ribet gitu akhirnya ya kita terima aja surat perjanjiannya. Jadi 

kurang bisa menjelaskan akadnya.” 

 

 Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menurut Bapak selaku nasabah Bank BTN syariah Kota Cirebon 

menyatakan faktor persepsi menempati posisi paling tinggi dalam 

menentukan keputusan konsumen dalam memilih KPR syariah, selain dari 

motivasi dari keluarga menjadi faktor yang kedua, lalu persepsi yang 

sudah baik pada Bank BTN syariah yang beredar di masyarakat, tetapi 

untuk pembelajaran masih kurang baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa faktor internal yaitu kepercayaan sangat 

besar pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam memilih 

pembiayaan KPR syariah di Bank BTN Kota Cirebon, disusul 

faktor persepsi dan motivasi kemudian yang terakhir adalah faktor 

pembelajaran, sementara untuk sikap sendiri kurang berpengaruh. 
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Hal ini disebabkan oleh brand BTN syariah sebagai Bank 

pembiayaan rumah sudah dipercaya oleh masyarakat luas.  

2. (Analisis Faktor eksternal Keputusan Konsumen dalam Memilih 

Pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kota Cirebon) 

Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Etta 

dan Sopiah meliputi akad pembiayaan, subbudaya, promosi (iklan), harga dan 

pelayanan.3 

Akad pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan 

berdasarkan akad mudharabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan 

lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan merupakan kegiatan utama 

lembaga keuangan, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko 

yang tidak saja dapat merugikan bank tetapi juga berakibat kepada masyarakat 

penyimpan dan pengguna dana. Islam mempunyai hukum sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kebutuhannya, yaitu melalui 

akad-akad bagi hasil sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan, dan 

akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. 

Kedua adalah Subbudaya, menurut Kotler dan Armstrong, subbudaya  

adalah sekelompok orang dengan sistem nilai bersama bedasarkan pengalaman 

dan situasi hidup yang sama.4 Menurut Stanton dan Lamarto, subbudaya 

merupakan bagian yang integral dalam sebuah kebudayaan heterogen. Ada 

beberapa jenis subbudaya yaitu, usia, agama, kelas sosial, jenis kelamin, etnis 

dan regional. 

                                                                 
3 Ibid. h.42.  
4 Ibid. h. 74. 
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Masing-masing subbudaya tersebut mempengaruhi perilaku konsumen.5 

Ketiga adalah Promosi yaitu bentuk presentasi dan promosi nonpribadi 

tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sponsor bisa 

perorangan, kelompok atau organisasi.6 

Keempat adalah harga. Menurut Basu Swastha dan Irawan, harga ialah 

sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kombinasi antara pelayanan 

ditambah produk dengan membayar jumlah uang yang sudah menjadi patokan. 

Sementara Buchari Alma mendefinisikan harga sebagai  sebuah nilai yang 

ditentukan untuk suatu barang maupun jasa yang ditentukan dengan uang. 

Selanjutnya harga menurut Henry Simamora adalah nilai uang yang harus 

dikeluarkan untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan. 

Yang terakhir adalah pelayanan. Menurut KBBI pelayanan merupakan 

suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan 

orang lain. Kotler menyebutkan bahwa pelayanan (Service) dapat didefinisikan 

sebagai suatu tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang kepada 

orang lain. 

Untuk mengetahui faktor-faktor eksternal keputusan konsumen dalam 

memilih KPR Syariah di Bank BTN Syariah Kota Cirebon peneliti melakukan 

wawancara dengan Cory Febriyani sebagai head of marketing funding pada 

tanggal 04 Juni 2018 jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, hasil wawancara 

tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                                 
5 Ibid.  
6 Ibid. h. 225. 
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Menurut Cory faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah faktor 

promosi yang dijalankan pihak Bank BTN syariah, menurutnya teknik promosi 

yang  tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan menjadi faktor yang 

sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih KPR 

syariah. Selanjutnya faktor pelayanan menjadi faktor yang terpenting kedua 

dan yang terakhir adalah harga. 

Selanjutnya menurut Dewi selaku marketing Bank BTN syariah Kota 

Cirebon menyatakan faktor kepercayaan menempati posisi paling tinggi dalam 

menentukan keputusan konsumen dalam memilih KPR syariah, selain dari 

motivasi dari keluarga menjadi faktor yang kedua, lalu persepsi yang sudah 

baik pada Bank BTN syariah yang beredar di masyarakat, juga informasi 

produknya sudah bagus. 

peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ihsan pada tanggal 05 

Juni 2018, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

“Sebagai nasabah, faktor eksternal yang menjadi kepuasan yaitu berbagai 

macam promosi yang diberikan. Pelayanan prima yang diberikan juga 

turut membuat nasabah puas. Setelah itu, harga yang kompetitif.” 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut 

Bapak Ihsan selaku nasabah Bank BTN syariah Kota Cirebon menyatakan 

faktor pelayanan menempati posisi paling tinggi dalam menentukan 

keputusan konsumen dalam memilih KPR syariah, selain dari harga yang 

kompetitif dan mampu dijangkau masyarakat umum. 

Lalu menurut Ahmad selaku nasabah Bank BTN syariah menyatakan 

bahwa: 
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“kalo faktor eksternal kayanya mungkin promosi sama pelayanannya 

sudah sangat baik paling untuk akad masih belum banyak dimengerti 

mas, dan harga juga sudah termasuk bersaing dengan KPR yang lain 

ya walaupun ada KPR yang lebih murah juga. Dan kalo di KPR BTN 

syariah ngga pake bunga jadi angsurannya tetap ngga berubah ubah 

kaya KPR biasa”. 

 

Menurut Bapak Ahmad selaku nasabah Bank BTN syariah Kota 

Cirebon menyatakan faktor eksternal promosi menjadi faktor yang paling 

penting dalam menentukan keputusan konsumen dalam memilih KPR 

syariah, selain dari pelayanan yang baik dan harga yang murah. Sementara 

untuk akad sendiri masih belum dikenal dan dimengerti masyarakat 

sehingga tidak terlalu berpengaruh banyak. 

Kemudian menurut Wahid menyatakan bahwa: 

“Untuk akad kurang jelas mas penjelasannya kita tahunya sistemnya 

jual beli dan bayarnya nyicil gitu. Kalau faktor agama, budaya 

kayanya nggak pengaruh karena ya kita sebagai konsumen maunya 

yang penting proses gampang dan cepat di acc gitu. Untuk harga 

kadang harganya lebih mahal daripada KPR yang biasa tapi ya jelas 

gitu nggak ada hitungan bunga naik atau turun jadi tetep harganya. 

Pelayanan alhamdulillah sudah memuaskan lah. Kalau promosi 

kayanya masih kurang seperti masih banyak orang yang belum tahu 

KPR syariah.”   

Menurut Bapak Wahid selaku nasabah Bank BTN syariah Kota 

Cirebon menyatakan faktor pelayanan masih menjadi faktor yang paling utama, 

lalu faktor promosi dan harga. Namun untuk akad masih belum banyak 

berpengaruh terhadap minat memilih KPR syariah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan bahwa faktor eksternal yaitu promosi dan pelayanan 

sangat besar pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam 

memilih pembiayaan KPR syariah di Bank BTN Kota Cirebon,  disusul 



82 
 

 
 

faktor harga kemudian yang terakhir adalah faktor subbudaya dan akad 

pembiayaan kurang berpengaruh banyak terhadap keputusan 

konsumen. Hal ini dikarenakan informasi tentang kelebihan akad 

pembiayaan syariah yang masih belum jelas dan dimengerti oleh konsumen 

serta minimnya pemahaman para marketing tentang akad syariah sehingga 

tidak bisa menjelaskan manfaat-manfaat menggunakan pembiayaan syariah. 

3. Kendala dan Solusi Keputusan Konsumen dalam Memilih Pembiayaan 

KPR di BTN Syariah Kota Cirebon dan Penyelesaiannya. 

Bank BTN syariah Kota Cirebon merupakan Bank syariah yang sudah 

banyak dipercaya oleh konsumen dalam rangka mewujudkan pembiayaan 

perumahan di Kota Cirebon dengan prinsip syariah. Namun dalam usahanya 

untuk meningkatkan jumlah nasabah seringkali ditemui faktor-faktor kendala 

dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih pembiayaan KPR 

syariah. Untuk itu diperlukan strategi dan solusi terhadap faktor kendala-

kendala tersebut. 

Menurut Ibu Cory selaku Head Funding BTN syariah menyatakan 

bahwa: 

“Pertama bervariasinya karakter nasabah sehingga membuat kami pihak 

Bank BTN syariah harus memutar otak bagaimana agar produk kami 

diterima oleh konsumen. Kedua banyaknya perbankan lain yang membuka 

layanan KPR membuat pihak Bank BTN syariah harus terus melakukan 

inovasi-inovasi produk dan pelayanan sebagai upaya untuk memberikan 

pelayanan prima dalam kepuasan nasabah. Ketiga belum terpenuhinya 

SDM yang mumpuni di bidang perbankan syariah, karena itu kami juga 

melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka mengembangkan SDM 

kami.” 
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 Menurut Ibu Cory bervariasinya karakter nasabah menyebabkan 

pihak Bank BTN syariah untuk selalu berinovasi agar produk-produk dari 

BTN syariah dapat diterima oleh konsumen. Salah satu inovasinya adalah 

dengan terus meningkatkan promosi dan pelayanan sebagai upaya untuk 

menarik konsumen-konsumen baru dan loyalitas konsumen yang sudah 

lama. Selain faktor tadi masih ada faktor SDM yang kurang mumpuni atau 

ahli sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan dalam rangka 

mengembangkan potensi SDM di pihak BTN syariah. 

Selanjutnya menurut Ibu Dewi selaku marketing BTN syariah Kota 

Cirebon menyatakan bahwa: 

“Kendala biasanya terdapat dalam pelayanan nasabah, karena meskipun 

kami telah memaksimalkan pelayanan kami kadang ada pula ada nasabah 

yang komplain. Tapi sejauh ini, kami telah memberikan pelayanan prima 

semaksimal mungkin berusaha untuk minim komplain. Kendala yang 

kedua yaitu berasal dari SDM, karena masih terdapat sebagian besar SDM 

yang bukan berasal dari rumpun ekonomi syariah sehingga inovasi 

produk-produk masih terbatas.” 

 

 Menurut Ibu Dewi selaku marketing BTN syariah Kota Cirebon 

menyatakan bahwa kendala yang biasa terjadi adalah dalam pelayanan 

nasabah, karena meskipun pihak BTN syariah telah memaksimalkan 

pelayanannya tetapi masih ada nasabah yang komplain. Solusi dalam 

faktor ini adalah dengan memberikan pelayanan prima semaksimal 

mungkin berusaha agar tidak terjadi lagi komplain. Kendala yang kedua 

yaitu berasal dari SDM, karena masih kurangnya SDM yang memadai dan 

paham tentang ekonomi syariah sehingga inovasi produk-produk masih 

terbatas. 
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 Selanjutnya menurut Bapak Ihsan dan Bapak Ahmad selaku nasabah 

Bank BTN syariah Kota Cirebon menyatakan faktor eksternal promosi dan 

pelayanan menempati posisi paling tinggi dalam menentukan keputusan 

konsumen dalam memilih KPR syariah, selain dari harga, lalu untuk faktor 

akad dan subbudaya pengaruhnya dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan 

masih kurangnya pengetahuan tentang akad pembiayaan syariah serta 

masih lambatnya proses administrasi yang membuat konsumen kurang 

puas. 

 Berdasarkan hasil penelitian menyatakan faktor kendala yang biasa 

ditemui dalam mempengaruhi konsumen dalam memilih pembiayaan KPR 

syariah di Bank BTN syariah adalah promosi dan pelayanan yang menjadi 

faktor paling penting dan banyak ditemukan masalah-masalah pada faktor 

ini. Selain harus selalu ditingkatkan, faktor pelayanan juga harus 

memberikan kenyamanan dengan cara mempermudah serta mempercepat 

proses administrasi. Selanjutnya faktor SDM yang masih kurang mengerti 

dan paham tentang akad-akad dalam pembiayaan di Bank Syariah atau 

bisa juga dengan meningkatkan skill-skill Marketingnya dengan 

melakukan pelatihan tentang akad-akad syariah agar bisa menjelaskan 

kepada konsumen, kelebihan dan keuntungan yang bisa didapat melalui 

pembiayaan yang dilakukan di Bank syariah.   

C. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 
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1. Keterbatasan penulis dalam mendapatkan referensi buku karena buku yang 

membahas tentang KPR syariah masih sedikit dan terbatas.  

2. Keterbatasan penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari 

informan, maka ada kemungkinan kesalahan pada pengolahan data. 

3. Penelitian ini hanya berlaku untuk populasi penelitian Nasabah Bank BTN 

Syariah Kota Cirebon. 

 Akibat dari beberapa faktor diatas maka penelitian ini masih banyak 

terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritikan 

dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari bab 1 

sampai bab 4 maka dapat disimpulkan: 

1. Dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

memilih pembiayaan perumahan di Bank BTN Syariah didapatkan bahwa 

faktor internal yaitu kepercayaan sangat besar pengaruhnya terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih pembiayaan KPR syariah di 

Bank BTN Kota Cirebon, disusul faktor persepsi dan motivasi 

kemudian yang terakhir adalah faktor pembelajaran, sementara 

untuk sikap sendiri kurang berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh 

brand BTN syariah sebagai Bank pembiayaan rumah sudah 

dipercaya oleh masyarakat luas.  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan bahwa faktor eksternal yaitu promosi dan pelayanan 

sangat besar pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam 

memilih pembiayaan KPR syariah di Bank BTN Kota Cirebon,  

disusul faktor harga kemudian yang terakhir adalah faktor 

subbudaya dan akad pembiayaan kurang berpengaruh banyak 

terhadap keputusan konsumen. Hal ini dikarenakan informasi 

tentang kelebihan akad pembiayaan syariah yang masih belum jelas 
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dan dimengerti oleh konsumen serta minimnya pemahaman para 

marketing tentang akad syariah sehingga tidak bisa menjelaskan manfaat-

manfaat menggunakan pembiayaan syariah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan faktor kendala yang biasa 

ditemui dalam mempengaruhi konsumen dalam memilih pembiayaan KPR 

syariah di Bank BTN syariah adalah promosi dan pelayanan yang menjadi 

faktor paling penting dan banyak ditemukan masalah-masalah pada faktor 

ini sehingga harus selalu ditingkatkan, faktor pelayanan juga harus 

memberikan kenyamanan dengan cara mempermudah serta mempercepat 

proses administrasi serta harga yang kompetitif. Selanjutnya faktor SDM 

yang masih kurang mengerti dan paham tentang akad-akad dalam 

pembiayaan di Bank Syariah atau bisa juga dengan meningkatkan skill-

skill Marketingnya dengan melakukan pelatihan tentang akad-akad syariah 

agar bisa menjelaskan kepada konsumen, kelebihan dan keuntungan yang 

bisa didapat melalui pembiayaan yang dilakukan di Bank syariah. Selain 

itu ada juga faktor kendala lain yang ditemukan pada penelitian ini yaitu 

konsumen yang masih ragu untuk menggunakan jasa Bank BTN syariah 

kota Cirebon.  

E. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan dalam skripsi 

ini, peneliti hendak menyampaikan saran serta masukan sebagai berikut: 

1. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki Unit Usaha Syariah Bank 

BTN Syariah diharapkan memiliki SDM-SDM yang mengerti dan 

paham tentang akad-akad dalam pembiayaan di Bank Syariah atau bisa 
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juga dengan meningkatkan skill-skill Marketingnya dengan melakukan 

pelatihan tentang akad-akad syariah agar bisa menjelaskan kepada 

konsumen, kelebihan dan keuntungan yang bisa didapat melalui 

pembiayaan yang dilakukan di Bank syariah. 

2. Sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada bidang jasa tidak bisa 

lepas dari faktor-faktor yang dapat mendukung  kegiatannya  seperti  

di  dalam  penelitian  ini  yaitu  faktor akad, faktor pelayanan, faktor 

promosi dan harga. Maka  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  

saran  yang  dapat diberikan, sebagai bank syariah hal yang paling 

penting dilakukan adalah sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  

masyarakat  yakin  bahwa  syariah sesuai dengan Islam, bank harus 

memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatannya 

terkait dari faktor keagamaan agar nasabah tidak memandang bahwa 

bank syariah sama saja dengan bank konvensional.  

3. Dari segi pelayanan harus dijaga dengan kualitas yang baik. Untuk 

faktor promosi bank diharapkan dapat mempertahankan promosi 

dengan turun langsung ke lapangan karena hasilnya efektif tetapi perlu 

juga promosi yang lebih menarik, kreatif serta inovatif untuk menarik 

konsumen.  

4. Memberikan jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang dengan 

cicilan murah agar masyarakat yang terjangkau bukan saja masyarakat 

yang berpenghasilan tinggi tetapi masyarakat yang memang benar-

benar membutuhkan pembiayaan rumah. Kemudian bisa memberikan 
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jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang dengan cicilan murah 

agar masyarakat yang terjangkau bukan saja masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi tetapi masyarakat yang memang benar-benar 

membutuhkan pembiayaan rumah serta bisa mempertahankan nasabah 

yang sudah ada untuk tetap menggunakan produk di Bank BTN 

syariah agar mereka tetap loyal. 
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