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Kuesioner 

I. Identitas Responden 

1. Nama       : 

2. Alamat       : 

3. Umur       : 

4. Jenis Kelamin : 

5. Pendidikan Terakhir   : 

6. Pendapatan Per-bulan : 

a. < Rp. 1.000.000 

b. Rp. 1.000.000 s.d Rp. 2.500.000 

c. Rp. 2.500.000 s.d Rp. 5.000.000 

d. Rp. 5.000.000 s.d Rp. 10.000.000 

e. > Rp. 10.000.000 

7. Apakah anda adalah nasabah dari Bank Konvensional, Koperasi, 

atau Lembaga Keuangan Konvensional lainnya? 

a. Ya 

b. Tidak 

Apabila Ya namanya................................ 

8. Apakah anda adalah nasabah dari Bank Syariah, BMT, maupun 

Lembaga Keuangan Syariah lainnya? 

a. Ya 

b. Tidak 

Apabila Ya namanya............................... 
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II. Tanggapan responden mengenai keputusan pembelian pembiayaan 

murabahah di BMT BIF Cabang Gamping 

Untuk menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini dengan 

memberi tanda (√) pada kotak yang tersedia sebagai jawaban anda: 

 Keterangan: 

   SS   = Sangat Setuju  Skor = 4 

   S     = Setuju   Skor = 3 

   TS   = Tidak Setuju  Skor = 2 

STS = Sangat Tidak Setuju Skor = 1 

A. Pengetahuan 

No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak  

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Saya mengetahui dan paham 

tentang pembiayaan murabahah 

di bank Syariah. 

    

2 Saya setuju dan mengerti tentang 

potongan angsuran untuk bank 

syariah. 

    

3 Penjelasan dari pihak marketing 

mudah dimengerti sehingga 

menambah pengetahuan 

mengenai pembiayaan 

murabahah. 

    

4 Saya mengetahui waktu yang 

tepat membeli kebutuhan modal 

usaha dengan pembiayaan 

murabahah. 

    

5 Pemahaman mengenai proses 

angsuran mudah dimengerti 

sehingga mempengaruhi 

melakukan pembiayaan 

murabahah. 
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B. Pendapatan 

No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak  

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Besarnya pendapatan gaji 

mempengaruhi besarnya 

pembiayaan murabahah. 

    

2 Pendapatan dari usaha lain 

mempengaruhi besarnya 

pembiayaan murabahah. 

    

3 Potongan dari pendapatan gaji 

mempengaruhi besarnya 

pembiayaan murabahah. 

    

4 Pendapatan yang naik turun 

mempengaruhi besarnya 

pembiayaan murabahah. 

    

5 Mendapatkan fasilitas pekerjaan 

seperti jaminan kerja dan 

pengobatan dapat meringankan 

kebutuhan dengan pembiayaan 

murabahah. 

    

 

C. Persepsi 

No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak  

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Menurut saya pembiayaan 

murabahah bank syariah sudah 

sesuai dengan ketentuan syariah. 

    

2 Menurut saya penawaran yang 

dilakukan mudah dimengerti dan 

menjelaskan secara detail 

produk pembiayaan murabahah. 

    

3 Dari tanggapan positif nasabah 

lain mengenai pembiayaan 

murabahah semakin 

menguatkan pandangan saya 

untuk   melakukan pembiayaan. 

    

4 Saya merasa aman dengan 

adanya OJK sebagai badan 

hukum yang mengawasi bank 

syariah. 
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5 Memilih bank syariah karena 

lebih ringan dalam angsuran tiap 

hari. 

    

 

D. Religiusitas 

No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak  

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Keyakinan atau aqidah agama 

islam yang sama menjadi 

pertimbangan memilih 

pembiayaan murabahah. 

    

2 Ketaatan dan kepatuhan agama 

mendasari komitmen saya 

terhadap syariat termasuk 

memilih pembiayaan 

murabahah. 

    

3 Kegiatan ekonomi atau 

muamalah untuk ukhuwah 

sesama muslim mendasari 

melakukan pembiayaan 

murabahah. 

    

4 Kegiatan usaha yang halal atau 

sesuai dengan syariat menjadi 

alasan memilih pembiayaan 

murabahah. 

    

5 Saya melakukan pembiayaan 

murabahah yang sesuai dengan 

syariat agar mendapatkan 

keberkahan. 

    

 

E. Gaya Hidup 

No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak  

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Pembelian barang karena 

keinginan atau hasrat 

mempengaruhi untuk melakukan 

pembiayaan murabahah. 

    

2 Pembelian barang karena ingin 

mengikuti orang lain atau tampil 
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beda mempengaruhi melakukan 

pembiyaan murabahah. 

3 Kenginan terhadap barang baru 

mempengaruhi melakukan 

pembiayaan murabahah. 

    

4 Barang populer (Trendsetter) 

yang sedang terjadi dapat 

mempengaruhi melakukan 

pembiayaan murabahah. 

    

5 Terkenalnya sebuah produk 

mempengaruhi melakukan 

pembiayaan murabahah. 

    

 

F. Keputusan Pembelian Produk Bank Syariah 

No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak  

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Saya melakukan pembiayaan 

murabahah untuk memenuhi 

kebutuhan modal usaha. 

    

2 Adanya kebutuhan modal usaha 

mendesak menjadi alasan 

melakukan pembiayaan 

murabahah. 

    

3 Setelah melakukan peninjauan 

dan rekomendasi saya merasa 

tepat melakukan pembiayaan 

murabahah. 

    

4 Saya memiliki kebutuhan 

sekunder yang banyak sehingga 

menjadi alasan melakukan 

pembiayaan murabahah. 

    

5 Setelah kebutuhan modal usaha 

saya terpenuhi dengan adanya 

pembiayaan murabahah saya 

akan melakukanya kembali. 

    

 

 


