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ABSTRACT 

Research about growth and prospect of Bank Islam in Indonesia indicate that the 

Bank Syariah as financial institution using principles syariah have the unique role in 

economic life society. Preferensi to system of bank Islam indicate that the society chosen 

because advantage relative from bank syariah, mount the comprehensifity having universal 

dimension concerning economic aspect, social and cultural and also mount the stability / 

observability of bank syariah. This research aim to to know the factors having an effect on in 

chosening product of bank Islam  finance. For a while economic factor do not influence 

which significant in chosening product of Moslem law finance .  

Keywords : 

PENDAHULUAN 

Perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, juga 

melakukan transaksi-transaksi yang sama halnya dengan perbankan konvensional. Bank 

syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, 

penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia 

Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan belakangan ini para ekonomi 

muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan 

sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. 

Kalimat Al-Qur’an : “… Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S.2: 275), 

menunjukkan bahwa praktik bunga adalah tidak sesuai dengan spirit Islam. Bila pungutan 

bunga itu dikenakan pada peminjam untuk kebutuhan konsumsi, maka berdasarkan 
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pertimbangan moral agar masyarakat saling membantu satu sama lain mengambil manfaat 

(berupa bunga) dari orang yang secara ekonomis posisinya lebih lemah adalah bertentangan 

dengan semangat Islam tentang keadilan dan pemerataan. Bila pungutan bunga itu dilakukan 

pada pinjaman untuk bertujuan produktif, setidaknya harus dipertimbangkan beberapa prinsip 

yang bertentangan dengan norma keadilan. 

Bank syariah merupakan aplikasi dari prinsip bagi hasil dengan sistem pembiayaan 

murabahah, mudharabah serta musyarakah yang menitikberatkan pada pola pengembangan 

prinsip bagi hasil dan aplikasi dari bank tanpa bunga, karena bank syariah sendiri mempunyai 

potensi risiko yang dihadapi meliputi risiko likuiditas, fisiko financial, risiko tingkat suku 

bunga (risiko dampak) dan risiko modal. Semua itu merupakan tantangan semua pihak yang 

terkait dengan perbankan syariah untuk mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin 

dalam rangka memperoleh return yang optimum berdasarkan system pembiayaan yang 

dilakukan.  

Banyak faktor kesulitan yang datang dari para peneliti terkait dalam penelitian bidang 

syariah. Walaupun upaya untuk meningkatkan pengembangan bidang syariah terus-menerus 

dilakukan dengan banyaknya artikel-artikel yang bermunculan dalam bidang syariah , namun 

masih relatif sedikit penelitian untuk mendapatkan penelitian empiris dibidang syariah.  

Peneilitian yang dilakukan Feny (2007) tentang pengaruh pembiayaan syariah 

terhadap tingkat profitabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan menghasilkan laba. Sedangkan pengaruh 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Jadi secara keseluruhan 

pengaruh pembiayaan syariah terhadap tingkat kemampuan menghasilkan laba meunjukkan 

pengaruh yang tidak signifikan.  
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Khoirunissa (2002), meneliti tentang preferensi masyarakat terhadap Bank Syariah 

(Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah). Hasilnya menunjukkan 

bahwa preferensi terhadap sistem bank syariah menunjukkan bahwa masyarakat memilih 

karena keuntungan relatif dari bank syariah, tingkat komprehensifitas / seberapa jauh bank 

syariah mempunyai dimensi universal yang menyangkut aspek ekonomi, sosial dan budaya 

serta tingkat tiabilitas / observabilitas bank syariah. 

 Sudarsono (2003) dalam penelitiannya tentang perkembangan dan Prospek Bank 

Syariah di Indonesia.  hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank Syariah sebagai lembaga 

keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah memiliki peran unik dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat. Sedangkan dilihat dari komposisi pembiayaan, masyarakat lebih 

memilih produk pembiayaan murabahah dibanding mudharabah dan musyarakah.. 

 Termotivai penelitian terdahulu, penelitian ini mengkonfirmasi kembali faktor yang 

mempengaruhi nasabah memilih produk pembiayaan syariah. Disamping itu juga menguji 

apakah faktor agama, ekonomi dan administrasi memepengaruhi keputusan memilih produk 

pembiayaan syariah. Responden penelitian ini adalah nasabah-nasabah BMT yang tersebar 

diwilayah karisidenan Surabaya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

signifikan faktor agama, ekonomi, dan administrasi dalam memilih produk pembiayaan 

syariah. 

TELAAH PUSTAKA 

Pembiayaan dari Sudut Pandang Islam 

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank Islam kepada masyarakat 

yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari 

masyarakat yang surplus dana orientasi pembiayaan yang diberikan bank dari bank Islam 

(Muhammad, 2001: 25). 
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Pembiayaan menurut UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 “penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah modal dan 

margin atau ketentuan yang ditetapkan”. 

Dalam bank syariah, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua (M.S. Antonio; 

2001: 160). 

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Keputusan Pemilihan Alternatif 

Pembiayaan Syariah 

Chapra (1995) dan Haron (1997) membahas beberapa karakteristik perbankan syariah 

yang unik dan berbeda dengan perbankan konvensional. Disebutkan diantaranya bahwa 

perbankan syariah sangat ‘bias’ terhadap aktivitas ekonomi sektor riil, dimana berbagai ciri 

dan fitur produk bank syariah yang ada memberikan insentif bagi pembiayaan-pembiayaan 

untuk tujuan produktif. Aqad-aqad utama yang digunakan dalam perbankan syariah adalah 

aqad partnership, modal ventura, perdagangan, manufacture, sewa, dan lain-lainnya. Skim 

peminjaman ala konvensional seperti loan relatif tidak ada; lebih kepada tujuan sosial, yaitu 

melalui qardhul hasan. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh 

perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, 

perbankan syariah mempunyai begitu banyak pilihan dalam memfasilitasi kebutuhan 

pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Sedangkan perbankan konvensional hanya 

mempunyai beberapa variasi pilihan pembiayaan.  

Manusia memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan mencari 

keuntungan ekonomi. Karena Islam menganjurkan setiap muslim untuk bekerja demi 
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tercapainya kebahagiaan dunia. Kebebasan ini menurut Fikri (1997) harus dalam batas-batas 

yang telah ditetapkan oleh agama, seperti mematuhi prinsip halal-haram, komitmen terhadap 

kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat Islam, tidak menimbulkan 

kemudharatan bagi umat, dan adanya prinsip kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan. 

H1 :  Faktor ekonomis berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam 

menabung di bank syariah. 

Metawa dan Almossawi (1998) berpendapat bahwa keputusan nasabah dalam 

memilih bank adalah karena lebih didorong faktor agama, dimana nasabah menekankan pada 

ketaatannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Adanya pemahaman terhadap agama yang dianut, 

merasa yakin bahwa yang dilakukan adalah tidak bertentangan dengan agama atau sesuai 

dengan perintah agama, memahami bahwa menabung di bank syariah untuk mengurangi 

kesenjangan ekonomi di masyarakat karena konsep syariah yang diterapkan bank syariah,  

dan didukung oleh lingkungan agamis yang dialami nasabah. 

Adanya ketaatan terhadap perintah agama dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip 

syariah Islam dengan baik, menujukkan bahwa nasabah berorientasi kepada kebahagian yang 

bersifat ukhrawi (akhirat). Menurut Qardhawi (1996), ada beban keagamaan/dimensi spiritual 

dalam diri seoranag muslim, sehingga dalam melakukan aktivitas harus dapat 

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. 

H2 :  Faktor agamis berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam menabung 

di bank syariah. 

Pentingnya administrsai dalam bank merupakan bentuk dari pelayanan yang ditawarkan 

tidak terkecuali oleh bank syariah. Hal itu merupakan daya tarik bagi calon nasabah dalam 

memilih bank-bank yang memberikan pelayanan administrsai dengan baik. Selama ini bank-

bank syariah masihkurang profesional dalam melayani nasabahny sehingga keputusan untuk 
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memilih bank mana yang dituju akan sangat bergantung dari pelayanan adminstrsai bank 

tersebut. 

H3 : Faktor Administratif dalam memilih produk pembiayaan syariah berpengaruh signifikan  

terhadap keputusan preferensi produk pembiayaan syariah. 

 

   

 

 

 

Gambar 1.Model Penelitian 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Jumlah populasi dalam penelitian ini belum diketahui secara pasti, namun difokuskan 

pada para nasabah dari lembaga-lembaga yang menyediakan modal dan pinjaman dengan 

sistem bagi hasil. Prosedur penentuan sampel ini ditetapkan minimum sebesar 60 responden, 

dengan dasar penentuan Central Limit Theorem (Mendenhall dan Beaver, 1981) yang 

menyatakan bahwa jumlah minimal sampel untuk mencapai kurva normal setidaknya adalah 

dengan mencapai nilai respon minimum 30. 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Faktor ekonomis didefinisikan sebagai motif keuntungan dalam menabung di bank 

syariah, meliputi (1) sistem keuangan yang sehat, (2) pelayanan yang cepat, (3) fasilitas yang 

mendukung, (4) manfaat ekonomi karena bagi hasil yang diperoleh nasabah dari bank, dan 

(5) lokasi yang terjangkau. Faktor ekonomis ini diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. 

Faktor agamis didefinisikan sebagai prinsip ketaatan terhadap ajaran agama dalam menabung 

di bank syariah, meliputi (1) sesuai dengan perintah agama, (2) mengurangi kesenjangan 

Faktor Ekonomis  

(X1) 

Faktor Agamis  

(X2) 

Faktor Administratif 

(X3) 

Preferensi Produk 

Pembiayaan Syariah 



Analisis Beberapa Faktor  ………. (Misrin Hariyadi)                                                                     7 

ekonomi di masyarakat, dan (3) mengetahui informasi/ pengetahuan tentang perbankan 

syariah yang didukung oleh lingkungan agamis yang dialami nasabah. Faktor agamis ini 

diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Faktor Administrasi didefinisikan sebagai dorongan 

dari orang lain untuk menabung di bank syariah, meliputi (1) Kesigapan petugas dalam 

pelayanan, (2) petugsa teller yang handal (3) Pelayanan yang ramah dari petugas bank Faktor 

Administrasi  ini diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. 

Metode Analisis Regresi Berganda 

 Pengujian hipotesis pertama menggunakan model regresi berganda dengan Moderated 

Regression Analysis (MRA) sebagai berikut : 

Y =  + B1X1 +B2X2 +B3X3 + ε 

Dimana: 

Y  :  Keputusan mimilih produk pembiayaan 

 :  Konstanta 

B1,B2 dan B3 :  Koefisiensi Regresi 

X1 :  faktor Agama 

X2 :  Faktor Ekonomi  

X3 :  Faktor Administrasi 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Uji Reliabilitas  

 Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel (X1, X2, X3 dan variabel Y) masing-

masing memiliki Cronbach Alpha = (0,7301; 0,7946; 0,6319 dan 0,8441) dimana nilai 

tersebut > 0,60. Jadi kesimpulannya untuk variabel (sistem bagi hasil, tabungan mudharabah, 

pinjaman musyarakah, dan pengentasan kemiskinan) adalah reliabel (andal). 
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Tabel 1. 

Reliability Analysis-Scale (Alpha) 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 

>/

< 
Alpha Kritis Ket. 

Faktor Agama (X1) 0,7301 > 0,60 Reliabel 

Faktor Ekonomi (X2) 0,7946 > 0,60 Reliabel 

Faktor Administrasi (X3) 0,6319 > 0,60 Reliabel 

Keputusan  Preferensi 

Pembiayaan Syariah (Y) 

0,8441 > 0,60 Reliabel  

 Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

Uji Penyimpangan Asumsi Klasik  

 Untuk melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik, disini penulis 

menggunakan beberapa metode atau cara yaitu dengan melakukan pengujian 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas  

 Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel 

ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai-nilai korelasi antara 

variabel bebas = 0. 

 Multikoliniearitas dapat dilihat dari (1) nilai Tolerance dan lawannya (2) Variance 

Inflation Factor (VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolinearitas adalah 

mempunyai nilai VIF disekitar angka 1, dan mempunyai angka Tolerance mendekati 1. 

Tolerance mengukur variabel bebas yang terpilih tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (VIF = 

1/Tolerance) dan menunjukkan adanya koliniearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum 

dipakai adalah tolerance 0,10 atau = nilai VIF diatas 10 (Imam Ghozali, 2001 : 57). 
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 Dari hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS Ver. 12.0 (periksa lampiran 4), 

diperoleh hasil perhitungan multikoleniaritas untuk variabel sistem bagi hasil, tabungan 

mudharabah, dan pinjaman musyarakah dapat disajikan seperti pada tabel 2
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Multikolinearitas  

Collinearity Statistics 

Variabel Tolerance VIF 

- Faktor Agama 

- Faktor Ekonomi 

- Faktor Administrasi   

0,764 

0,923 

0,821 

1,309 

1,083 

1,218 

Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

 Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami 

gangguan multikolinearitas. Hal ini tampak pada nilai tolerance untuk keempat variabel 

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10 persen. Jadi hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak 

ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.  

Uji Hipotesis  

 Dalam melakukan pengujian hipotesis di sini, digunakan uji Regression Analysis, 

dimana perhitungan digunakan bantuan SPSS. Nilai koefisien regresi untuk faktor agama 

(X1), sebesar 0,614, kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa faktor agama 

mempengaruhi keputusan terhadap pilihan produk pembiayaan akan semakin baik. 

Pengujian tersebut, dapat diperkuat dari hasil uji  t yang diperoleh sebesar 4,438. Dimana 

nilai uji signifikansi sebesar 0,000 atau < 0,05, sehingga hipotesis yang dirumuskan 

sebelumnya terbukti kebenarannya.  

Pengujian tersebut, dapat diperkuat dari hasil uji signifikansi t yang diperoleh 

sebesar - 0,215. Dimana nilai uji signifikansi sebesar 0,830 atau > 0,05, sehingga 

hipotesis yang dirumuskan sebelumnya tidak terbukti kebenarannya. 

Nilai koefisien regresi untuk faktor administrasi (X3), sebesar 0,401 memberikan 

indikasi bahwa semakin baik faktor administrasi, maka keputusan memilih produk 
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pembiayaan di bank syariah  akan semakin baik. Pengujian tersebut, dapat diperkuat dari 

hasil uji  t yang diperoleh sebesar 4,438. Dimana nilai uji signifikansi sebesar 0,003 atau 

< 0,05, sehingga hipotesis yang dirumuskan sebelumnya terbukti kebenarannya.  

Tabel 3. Hasil Uji Regression 

Coefficientsa

-4.413 5.301 -.833 .408

.614 .138 .511 4.438 .000

-3.86E-02 .179 -.026 -.215 .830

.401 .235 .201 1.705 .003

(Constant)

FAktor

Agama

FAktor

Eknomi

FAktor

Adminis trasi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Keputusan Pembiayaana. 

 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2007  

Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : Faktor Agama berpengaruh terhadap keputusan  memilih 

pembiayaan syaria’ah terbukti kebenarannya. Hasil uji hipotesis pertama, diperoleh nilai 

koefisien regresi X1 (faktor agama) sebesar 0,686, hasil tersebut memberikan indikasi 

bahwa semakin baik faktor –faktor agama yang diterapkan BMT, maka keputusan untuk 

memeilih pembiayaan syariah akan semakin kuat. Selain dilihat dari hasil uji regresi, 

untuk memperkuat pengujian ini juga bisa dilakukan dengan signifikansi t, dimana nilai 

signifikansi  untuk variabel faktor agama  sebesar 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis yang 

dirumuskan terbukti kebenarannya. Faktor Ekonomi berpengaruh terhadap keputusan  

memilih pembiayaan syaria’ah tidak  terbukti kebenarannya. Hasil uji hipotesis kedua, 

menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi interaksi sebesar -0,0038, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa semakin baik faktor ekonomi , tidk memeberikan pengaruh terhadap 
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keputuan memilih pembiayan syariah. Selain dilihat dari hasil uji regresi, untuk 

memperkuat pengujian ini juga bisa dilakukan dengan uji signifikansi , dimana nilai uji 

signifikansi  untuk variabel faktor ekonomi sebesar 0,808 > 0,05, sehingga hipotesis yang 

dirumuskan tidak terbukti kebenarannya. Faktor administrasi berpengaruh terhadap 

keputusan  memilih pembiayaan syari’ah terbukti kebenarannya. Hasil uji hipotesis 

pertama, diperoleh nilai koefisien regresi X1 (faktor agama) sebesar 0,401 , hasil tersebut 

memberikan indikasi bahwa semakin baik faktor –faktor Administrasi  yang diterapkan di 

Bank-bank syariah, maka keputusan untuk memilih pembiayaan syariah akan semakin 

kuat. Selain dilihat dari hasil uji regresi, untuk memperkuat pengujian ini juga bisa 

dilakukan dengan uji signifikansi, dimana nilai uji signifikansi  untuk variabel faktor 

administrasi sebesar 0,003 < 0,05, sehingga hipotesis yang dirumuskan juga terbukti 

kebenarannya.  
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