
19 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory) 

Keputusan adalah sebuah bentuk pemecahan dalam suatu masalah yang 

harus dihadapi dengan tepat. Proses ini meliputi pemilihan dua atau lebih 

alternatif karena apabila hanya ada satu alternatif maka tidak akan ada satu 

keputusan yang dapat dipilih. Pengambilan keputusan yaitu proses menentukan 

atau memilih dari berbagai kemungkinan diantara kondisi yang tidak pasti 

(Suharman, 2005). Menurut Simon (1993) pengambilan keputuan adalah bentuk 

pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang kemungkinan akan dipilih dan 

prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan dengan adanya berbagai  

alternatif tersebut akan mendapatkan satu alternatif keputusan yang terbaik. 

Terry (2003) juga berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan 

pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif, untuk memecahkan 

suatu masalah yang sedang di hadapinya. Pengambilan keputusan (decision 

making) adalah suatu hasil dari sebuah tindakan yang dipilih dari beberapa 

alternatif yang ada. Setiap suatu proses pengambilan keputusan (decision 

making) akan memberikan keputusan/hasil yang bersifat final. 

Keputusan merupakan suatu tindakan untuk pemilihan diantara beberapa 

alternatif yang ada. Keputusan juga mengandung tiga pengertian, yaitu: (1) Ada 

beberapa alternatif yang harus dipilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang 
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ada; (2) Ada pilihan atas dasar pertimbangan atau logika yang dibuat; dan (3) 

Ada tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pengambilan keputusan (decision 

making) merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu 

perbuatan itu disebut keputusan. Dalam ilmu psikologi, pengambilan keputusan 

difokuskan pada bagaimana seseorang mengambil suatu keputusan yang bersifat 

akhir dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

 Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengambilan keputusan adalah suatu bentuk pemikiran dari beberapa pilihan 

alternatif yang dihasilkan mengenai perkiraan pada masa yang akan datang. 

Kotler (2003) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan antara lain: 

a. Faktor pribadi, meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, gaya 

hidup, kondisi ekonomi, dan konsep diri. 

b. Faktor budaya, meliputi peran budaya dan kelas sosial. 

c. Faktor sosial, meliputi kelompok acuan, peran dan status sosial. 

d. Faktor psikologis, meliputi persepsi, motivasi, pengetahuan keyakinan 

pribadi, dan pendirian. 

Dermawan (2004) mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor 

utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang terkait 

dengan landasan waktu yaitu: 
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a. Masa lalu 

Masa lalu bisa dikaitkan dengan peristiwa yang telah terjadi, keinginan-

keinginan yang belum tercapai, permasalahan dan tantangan yang muncul 

pada masa lalu dan hingga kini belum terselesaikan. 

b. Masa kini 

Pada umumnya, masa kini berhubungan dengan bentuk perubahan faktor 

lingkungan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adanya visi, misi, 

tujuan, sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai pun dapat 

mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. 

c. Masa yang akan datang 

Adanya target dan tujuan yang hendak dicapai baik dari segi personal 

maupun kelompok, perubahan faktor lingkungan yang mungkin terjadi, 

ketidakpastian peluang tentang timbulnya risiko yang diharapkan dalam 

proses pengambilan keputusan. 

Proses pengambilan keputusan menurut Kotler (2000) antara lain: 

a. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah meliputi pengenalan masalah yang ada, bagaimana 

masalah dapat dirumuskan dengan jelas. Dalam hal ini, pengambil 

keputusan mampu mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu 

keadaan. 
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b. Pengumpulan dan analisis data 

Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya yaitu 

mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam pengumpulan dan analisis 

data, pengambil keputusan diharapkan mampu untuk mengumpulkan dan 

melakukan analisis data yang nantinya dapat membantu menyelesaikan 

masalahnya. 

c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan 

Setelah mendapatkan data dan menganalisis data dengan tepat dan 

sistematis, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pengambil 

keputusan adalah pembuatan alternatif-alternatif. Tujuannya adalah untuk 

membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah yang ada. Pengambil 

keputusan menggunakan pola pikir dan nalarnya untuk membuat beberapa 

alternatif yang nantinya dari alternatif tersebut akan dipilih mana alternatif 

yang terbaik. 

d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik 

Setelah pembuatan alternatif-alternatif yang dilakukan, langkah 

selanjutnya adalah proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan 

alternatif tersebut merupakan alternatif yang terbaik dan sesuai untuk 

memecahkan suatu masalah atas dasar pertimbangan yang matang. 
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e. Pelaksanaan keputusan 

Setelah mendapatkan alternatif terbaik dan dengan pertimbangan yang 

matang, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan. Dalam 

tahap ini, alternatif terbaik yang menjadi pilihannya tentu mempunyai 

dampak positif dan negatif bagi si pengambil keputusan, dan pengambil 

keputusan harus siap menerima dampak / risiko yang mungkin akan terjadi 

nantinya. 

f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan 

Setelah melakukan beberapa tahapan, langkah terakhir yaitu pemantauan 

dan pengevaluasian hasil dari pelaksanaan. Pada tahap ini, pengambil 

keputusan diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi hasil 

pelaksanaan dan apakah ada dampak positif atau negatif dari keputusan 

yang telah ia buat.  

2. Lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang 

keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 

terutama guna membiayai investasi perusahaan (SK Menkeu RI No. 792 Tahun 

1990). Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi 

keuangan. Maksud dari lembaga keuangan sebagai intermediasi yaitu merupakan 

kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. 

Lembaga keuangan juga dapat diartikan sebagai wadah perantara antara 

masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang 
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kekurangan dana. Dari definisi tersebut, lembaga keuangan sangat berfungsi 

untuk masyarakat luas. 

Lembaga keuangan sangat menolong untuk semua kalangan masyarakat 

dari kelas atas yang mayoritas mempunyai kelebihan dana kepada masyarakat 

kelas bawah yang kekurangan dana melalui wadah yaitu lembaga keuangan. 

Dengan adanya lembaga keuangan di Indonesia, dampak kepada masyarakat 

baik secara langsung maupun tidak langsung diajarkan memiliki sifat saling 

tolong-menolong antarsesama, karena pada dasarnya pada fitur dan mekanisme 

dari lembaga keuangan adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana dari 

masyarakat untuk masyarakat. 

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek utama yaitu dari 

sisi penyediaan berupa penyedia jasa finansial, kedudukannya dalam sistem 

finansial, sistem perbankan, dan sistem moneter. Lembaga keuangan di 

Indonesia dalam operasionalnya di awasi oleh dua institusi keuangan, yakni 

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

a. Lembaga Keuangan Bank 

Kata bank sendiri berasal dari kata bangue yang diambil dari bahasa 

Perancis dan dari kata banco yang diambil dari bahasa Italia, yang 

mempunyai arti “peti” atau “lemari” atau “bangku”. Kata lemari atau peti 

mempunyai arti sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti 

emas, berlian, uang dan sebagainya. Sedangkan istilah bank di dalam Al-

Qur’an tidak disebutkan secara spesifik. 
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Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya serta memberikan 

pelayanan jasa yang lain (Kasmir, 2004). Dari definisi tersebut secara umum 

dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan. Artinya usaha perbankan selalu berhubungan dengan 

pelayanan jasa keuangan perbankan. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan 

utama yaitu: 

1) Menghimpun dana 

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh bank dimana bank menarik dana dari nasabah yang 

melakukan transaksi keuangan misalnya dalam bentuk tabungan, 

investasi, dan aktivitas lain yang serupa. 

2) Menyalurkan dana 

Penyaluran dana dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh bank dimana bank menyalurkan dana yang disimpan atau 

diinvestasikan dari nasabah kepada peminjam dalam bentuk pinjaman, 

kredit, dan transaksi lain yang serupa. 
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3) Memberikan jasa keuangan perbankan lainnya. 

Pemberian jasa keuangan perbankan lainnya adalah suatu kegiatan 

operasional perbankan diluar dari penghimpunan dana dan penyaluran 

dana yang merupakan salah satu bentuk usaha dari perbankan di bidang 

pelayanan jasa keuangan. 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 

Tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Bank konvensional terdiri dari Bank Umum 

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah 

terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). 

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (Non-Bank Financial Institution) 

yaitu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara 

langsung maupun tidak langsung yaitu menghimpun dana dengan cara 

mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkan untuk kegiatan 

investasi di suatu perusahaan. 

3. Perbankan Syariah 

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah 

yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip sesuai 

syariah. Budisantoso, T dan Sigit (2006) mendefinisikan bank syariah sebagai 
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bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam 

meyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip 

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Sementara itu, definisi bank syariah 

menurut Kuncoro (2002) bank syariah sebagai salah satu jenis bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan 

Al-Hadist dan diharapkan dapat menjauhi kegiatan yang sifatnya mengandung 

unsur-unsur riba dan lainnya.  

Pengertian bank syariah menurut praktisi ekonomi Islam dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

a) Bank Islam, yaitu bank yang dalam hal operasionalnya sesuai dengan prinsip 

syariah Islam yang tata cara operasionalnya berpedoman pada Al-Qur’an dan 

Al-Hadist. 

b) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu bank yang 

dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. 

Dalam tata cara operasionalnya, bank syariah tidak mengenal adanya 

sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil (nisbah) yang dibuat berdasarkan 

kesepakatan di awal ketika akad berlangsung. Bank syariah dalam memberikan 

bagi hasil selalu berpedoman dengan prinsip syariah Islam. Syariah mempunyai 

arti peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi 

oleh seluruh umat muslim. Syariah disini merupakan salah satu penghubung 

antara Allah SWT dengan umat muslim, maka jelas bahwa bank syariah 
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merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasional berdasarkan 

aturan-aturan syariah Islam. Bank syariah berdasarkan jenisnya dibagi kedalam 

tiga jenis, yaitu: (1) Bank Umum Syariah; (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 

dan (3) Unit Usaha Syariah. 

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya serta memberikan 

pelayanan jasa yang lain (Kasmir, 2004). Sedangkan pembiayaan mempunyai 

arti sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain 

yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dalam bentuk bagi hasil (nisbah). Dalam lembaga 

keuangan konvensional tidak menggunakan istilah “pembiayaan” tetapi istilah 

perkreditan. Perkreditan mempunyai arti sebagai penyediaan dana atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam 

antara pihak bank dengan pihak lain, dan pihak lain wajib mengembalikan dana 

atau tagihan sebesar apa yang dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Dari paparan tersebut dapat di simpulkan bahwa Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah atau bank yang melakukan usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang beroperasional berdasarkan pada 
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pedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadist dalam bentuk pembiayaan dari pihak 

bank sebagai pihak pemberi pembiayaan kepada pihak lain sebagai pihak yang 

di biayai, dan pihak lain yang di biayai tersebut wajib mengembalikan dana 

kepada pihak bank setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi 

hasil antara pihak bank dan pihak yang di biayai berdasarkan kesepakatan di 

awal akad. Menurut UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang definisi BPRS, 

BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha bank yang 

operasionalnya menggunakan prinip-prinsip syariah. Prinsip syariah ini yang 

berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist. 

Jika dilihat dari jenis lembaga keuangannya, lembaga keuangan 

konvensional mempunyai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan lembaga 

keuangan syariah mempunyai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua 

jenis lembaga keuangan tersebut terus bersaing dalam hal kualitas pelayanan 

kepada nasabah dan kepada pihak lain yang di biayai dengan memberikan jenis 

produk-produk bank yang ditawarkan. 

5. Baitul Mal wat Tamwil 

BMT adalah kependekan dari kata Balai usaha Mandiri Terpadu atau 

Baitul Mal wat Tamwil. BMT berupakan jenis lembaga keuangan mikro yang 

beroperasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam 
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adalah prinsip yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadist. BMT sesuai 

dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. 

b. Baitul mal (rumah harta), yaitu menerima dana zakat, infak dan sedekah serta 

mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang 

diperuntukkan untuk kalangan menengah yang isinya bayt al-mal wa-tamwil 

yang kegiatannya melakukan pengembangan-pengembangan usaha produktif 

bagi masyarakat yang hendak mengembangkan usaha kecil atau menengahnya 

dan simpanan dalam bentuk tabungan atau investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan antara 

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan 

sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan amanah yang telah diberikan dari 

pemberinya. 

a) Tujuan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

BMT secara umum mempunyai tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas 

usaha di bidang ekonomi demi kesejahteraan anggota BMT khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya. 
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b) Sifat Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

BMT secara umum mempunyai sifat yaitu memiliki bentuk usaha bisnis 

yang berkarakter mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan 

dikelola secara profesional serta mempunyai orientasi untuk kesejahteraan 

anggota dan masyarakat lingkungannya.  

c) Visi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

BMT mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga keuangan mikro yang 

mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat 

sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi hamba Allah dengan 

memakmurkan kehidupan anggota BMT pada khususnya dan umat 

manusia pada umumnya. 

d) Misi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

BMT mempunyai misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota 

BMT dan masyarakat umum terhadap perekonomian ribawi yang 

menggunakan sistem konvensional dengan adanya tingkat persentase 

bunga, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam ekonomi riil 

dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang maju 

berlandaskan syariah Islam dan ridha Allah SWT. 
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e) Prinsip-prinsip Utama Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

1) Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT, dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke 

dalam kehidupan nyata; 

2) Keterpaduan dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan 

menggerakkan etika dan moral yang dinamis, adil, progresif dan 

berakhlak mulia; 

3) Kekeluargaan; 

4) Kebersamaan; 

5) Kemandirian; 

6) Profesionalisme, dan 

7) Istiqomah. 

6. Penghimpunan Dana 

Pengertian penghimpunan dana secara umum adalah suatu kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana dari pihak deposan dan 

disalurkan kepada pihak debitur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai 

intermediasi antara pihak deposan kepada pihak debitur. Penghimpunan dana 

pada lembaga keuangan syariah adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan syariah baik itu perbankan maupun non perbankan untuk 
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mencari dana dari deposan (pemilik dana) yang nantinya akan di salurkan dalam 

bentuk pembiayaan kepada nasabah perbankan maupun non-perbankan. 

Dalam penghimpunan dana, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) maupun Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

melakukan mobilisasi (perputaran) dan investasi menggunakan prinsip keadilan 

(fairness of principle).  Dalam hal ini, mobilisasi dana sangatlah penting karena 

dalam islam melarang adanya penumpukan dan penimbunan harta. Penumpukan 

dan penimbunan harta artinya harta tidak digunakan secara produktif untuk 

kegiatan kegiatan tertentu yang sejalan dengan prinsip syariah. 

Semua lembaga keuangan syariah mendorong agar harta yang di himpun 

tidak hanya di timbun dan di diamkan melainkan digunakan untuk kegiatan yang 

bernilai positif dalam rangka untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. 

Berkaitan dengan penghimpunan sumber dana, bank syariah melakukan 

penghimpunan dana yang berasal dari modal disetor dan penghimpunan dana 

melalui rekening tabungan, rekening giro, rekening investasi umum dan 

investasi khusus. 

a. Modal inti 

Modal inti yaitu modal yang berasal dari para pemegang saham bank 

syariah sebagai pemilik bank. Modal inti terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 

(1) Modal yang disetor oleh pemegang saham; (2) Laba ditahan; dan (3) 

Cadangan. 
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b. Simpanan dan Investasi 

Simpanan adalah sejumlah dana tertentu yang dipercayakan kepada 

lembaga keuangan syariah perbankan dari nasabah kepada bank syariah 

dan/atau Unit Usaha syariah (UUS) berdasarkan akad wadi’ah (titipan) 

maupun akad lain yang tidak melanggar ketentuan syariah (Al-Qur’an dan 

As-Sunnah) berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu berdasarkan 

kesepakatan dari kedua belak pihak. 

Sedangkan investasi menurut UU. No 21 Th 2008 adalah dana tertentu 

yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar ketentuan 

syariah (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dalam bentuk deposito, tabungan, atau 

bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu. Investasi juga dalam sistem 

penarikannya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya 

untuk investasi berupa deposito pada bank syariah dalam kesepakatan awal 

kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank) melakukan akad, dan 

menentukan jangka waktu penyimpanan, bisa dalam satu, tiga, enam bulanan, 

satu tahunan, dll. Pada saat nasabah hendak melakukan penarikan dananya 

pada deposito di bank, penarikan itu hanya bisa dilakukan pada waktu jatuh 

tempo tanggal akad terjadi. 
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a) Giro 

Giro adalah salah satu bentuk simpanan dana dimana akad yang 

digunakan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah Islam yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana 

perintah pembayaran lainnya dll. Dalam hal ini, giro yang dibenarkan 

dalam islam adalah giro yang berdasarkan prinsip wadi’ah dan 

mudharabah. Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. 

b) Tabungan 

Tabungan merupakan salah satu jenis simpanan yang akadnya 

berdasarkan akad wadi’ah yang tidak melanggar pinsip-prinsip syariah 

Islam dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan 

tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

c) Deposito 

Deposito adalah salah satu bentuk investasi dana dimana akad yang 

digunakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

melanggar prinsip syariah Islam dan penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan di awal akad dengan kedua 

belah pihak yang terlibat. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. 
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7. Penyaluran Dana 

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara umum produk 

pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga jenis yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya, antara lain: 

1)  Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. 

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu 

usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dengan pihak 

kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan 

usaha sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat akad di buat. 

Fitur dan mekanisme Akad Pembiayaan Mudharabah 

a) Bank bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana) yang menyediakan 

dana dan nasabah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dalam 

kegiatan usahanya. 

b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah 

walaupun tidak secara langsung. 

c) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah (bagi hasil) yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak yang saling melakukan akad. 

d) Pembagian nisbah yang telah disepakati di awal saat melakukan akad, 

tidak dapat diubah sepanjang waktu hingga akad selesai kecuali atas dasar 

kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. 
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e) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah saat akad berlangsung. 

f) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah jika dinyatakan dalam bentuk 

uang besarannya harus jelas. 

g) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah jika dinyatakan dalam bentuk 

barang maka barang tersebut harus dapat nilai berdasarkan harga pasar 

(market value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. 

h) Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu dengan cara angsuran dan dengan cara pembayaran 

sekaligus di akhir periode sesuai jangka waktu pembiayaan atas dasar 

mudharabah. 

i) Pembagian nisbah atas dasar laporan bagi hasil yang disertai bukti-bukti 

yang dapat di pertanggungjawabkan ke akuratannya. 

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara kedua belah 

pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang masing-masing pihak 

memberikan sejumlah dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 

berdasarkan porsi dan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai 

dengan proporsi dana dari masing-masing pihak. Landasan syariah 

pembiayaan akad musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad musyarakah. 
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Fitur dan mekanisme akad pembiayaan musyarakah: 

a) Pihak bank dan pihak nasabah sama-sama bertindak sebagai mitra usaha 

dengan menyediakan sejumlah dana atau barang secara bersama-sama 

untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu yang berlandaskan syariah 

Islam. 

b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha. 

c) Pembagian nisbah berdasarkan proporsi jumlah dana yang di keluarkan 

untuk akad ini. 

d) Nisbah yang telah disepakati di awal akad tidak dapat diubah selama akad 

belum selesai kecuali atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. 

e) Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang diberikan dalam bentuk 

uang harsu dapat dinyatakan besarannya dengan jelas. 

f) Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang diberikan dalam bentuk 

barang harus dapat dinilai dengan harga pasar (market value) dan dapat 

dinyatakan besarannya dengan jelas. 

g) Pengembalian pembiayaan akad musyarakah dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu cara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode sesuai 

jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. 
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h) Pembagian nisbah harus disertai dengan laporan hasil usaha dan disertai 

bukti-bukti pendukung lainnya yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2) Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh 

Akad qardh merupakan bentuk akad pinjaman dana dari bank kepada 

nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan jumlah 

pokok pinjaman yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati baik 

dalam bentuk pembayaran angsuran maupun sekaligus. Landasan syariah 

akad qardh yaitu Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Qardh. 

Fitur dan mekanisme Akad qardh: 

a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman 

(qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama antara bank 

dengan nasabah. 

b) Dalam hal pengembalian menggunakan akad qardh, bank dilarang 

meminta pengembalian melebihi dari jumlah yang dipinjam oleh nasabah. 

c) Dalam hal pinjaman dana menggunakan akad qardh, bank dilarang untuk 

memberikan biaya apapun kepada nasabah, selain biaya administrasi 

dalam batas kewajaran. 

d) Waktu yang telah disepakati dalam pengembalian dana menggunakan akad 

qardh. 
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e) Ketika nasabah digolongkan mampu untuk mengembalikan pinjaman dana 

menggunakan akad qardh kepada bank, namun nasabah sengaja tidak 

membayar atau melunasi sebagian atau seluruh pinjamannya, maka bank 

berhak memberikan sanksi kepada nasabah dalam rangka pembinaan 

nasabah. 

3) Pembiayaan Berdasarkan Akad Ijarah 

Akad ijarah yaitu bentuk akad penyediaan dana dalam hal 

memindahkan hak guna dari suatu barang/jasa berdasarkan transaksi sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah akad 

ijarah yaitu Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

Ijarah. 

Fitur dan Mekanisme Ijarah: 

a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah 

dengan nasabah. 

b) Bank menyediakan dana untuk realisasi penyediaan objek sewa kepada 

nasabah. 

c) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dibayarkan secara 

angsuran atau sekaligus. 
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B. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dilandasi teori atau penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dugaan 

hipotesisnya yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan masyarakat Yogyakarta 

Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah  

Religiusitas dapat di definisikan sebagai sejauh mana agama 

mempengaruhi hidup seseorang dalam mempercayai ibadah yang 

dilakukannya. Seseorang yang mempunyai religiusitas yang tinggi seharusnya 

mampu membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, 

sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, serta sesuatu yang haq dan 

sesuatu yang bathil menurut firman Allah yang dijelaskan melalui Al-Qur’an 

dan melalui hadist-hadist nabi. Hal tersebut tercermin dalam setiap 

pengambilan keputusan yang menjadi pilihannya. Termasuk dalam hal 

pengambilan keputusan untuk memilih lembaga keuangan syariah. 

Abhimantra (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas 

berpengaruh terhadap keputusan memilih menabung pada perbankan syariah. 

Utami, S dan  Rachman (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung di bank syariah. Wahyoedi, S (2017) dalam penelitiannya 

juga menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di bank syariah. Penelitian serupa yang 
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dilakukan oleh Maisur dkk (2015) menunjukkan bahwa religiusitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung nasabah 

pada bank syariah di banda Aceh. Oleh karena itu, dugaan sementara yang 

penulis uji yaitu:  

H1 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap  keputusan masyarakat 

Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 

2. Pengaruh Persepsi Riba terhadap Keputusan Masyarakat Yogyakarta dalam 

Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah 

Persepsi adalah suatu tindakan mengenali, menafsirkan informasi 

guna memberikan sebuah gambaran dan pemahaman lingkungan. Sedangkan 

riba adalah penetapan persentase bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat 

pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok yang 

dibebankan kepada peminjam. Artinya bahwa persepsi riba adalah bagaimana 

seseorang menafsirkan dalam pikirannya tentang tambahan bunga yang 

ditetapkan dari pengembalian atas pinjaman uang pada perbankan 

konvensional yang persentasenya telah ditetapkan besarannya. 

Riba memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem bunga yang 

digunakan dalam perbankan konvensional, sehingga seseorang yang meyakini 

bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka orang tersebut akan 

menjauhinya. Dalam firman Allah yang di gambarkan dalam Al-Qur’an 

menjelaskan bahwa Allah melarang bagi setiap hamba-Nya memakan hasil 

riba. Allah juga memberikan adzab yang pedih yaitu neraka jahannam kepada 
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siapa yang selama hidupnya memakan harta dari hasil riba. Bank syariah dalam 

operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip islam khususnya larangan memberi 

atau menerima bunga bank (Amin et al., 2015). Orang yang beranggapan 

bahwa bunga bank adalah riba, dan riba adalah sesuatu yang dilarang dan 

dimurkai oleh Allah maka  orang tersebut akan melakukan pengambilan 

keputusan untuk menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai pilihannya. 

Cahyani dkk (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa persepsi bunga 

bank berpengaruh terhadap minat menabung di BNI Syariah. Rahmawaty 

(2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang 

bunga bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan 

bank syariah. Oleh karena itu hipotesis sementara yang penulis uji yaitu: 

H2 :  Persepsi riba berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat 

Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 

3. Pengaruh Marketing Mix terhadap Keputusan Masyarakat Yogyakarta 

Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah 

Matilla (2001) mengatakan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah seluruh variabel yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan dalam 

mengkomunikasikannya dan akan digunakan untuk memuaskan konsumen 

sasaran. Marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

oleh suatu perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. Marketing mix 

adalah strategi pemasaran yang menggabungkan 4 (empat) elemen marketing 
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mix yaitu produk, harga, tempat, dan promosi menjadi sebuah kesatuan yang 

saling mendukung dalam pemasaran suatu barang/jasa. 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar yang dapat 

dibeli oleh konsumen sehingga konsumen dapat menikmati produk yang 

dibelinya. Produk yang ditawarkan pada perusahaan perdagangan tentu 

berbeda dengan yang ditawarkan pada perusahaan jasa seperti lembaga 

keuangan. Pada perusahaan produk yang ditawarkan dapat berwujud atau 

berbentuk barang, sedangkan pada perusahaan jasa seperti lembaga keuangan 

produk yang ditawarkan dapat berupa pelayanan. 

Pada lembaga keuangan syariah, produk yang ditawarkan berupa 

produk layanan baik itu dalam bentuk simpanan, pembiayaan, murabahah, 

ijarah, maupun produk-produk yang lainnya. Semakin baik produk yang 

dipasarkan/dijual oleh lembaga keuangan syariah maka pengambilan keputusan  

masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah semakin tinggi.  

Tempat adalah suatu kondisi / keadaan dimana produk dijual atau 

dipasarkan. Tempat bisa dijadikan untuk bertemunya antara penjual dan 

pembeli. Penjual menawarkan/menjual barangnya kepada pembeli, dan 

pembeli membeli barangnya dari penjual. Suatu transaksi jual-beli tidak akan 

bisa dilakukan ketika tidak mempunyai tempat untuk melakukan transaksi itu. 

Pada lembaga keuangan syariah, lokasi menjadi penentu masyarakat untuk 

pengambilan keputusan dalam menggunakan lembaga keuangan syariah seperti 

lokasi kantor perbankan, jarak antara rumah dan kantor, lokasi mesin ATM, 
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akses jalan menuju tempat tersebut dll. Semakin mudah tempat yang dijangkau 

oleh nasabah, tentu akan mempengaruhi pengambilan keputusan Masyarakat 

Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan syariah 

Harga adalah adalah nilai tukar yang diukur dengan uang atau bentuk 

lain dimana pembeli dapat memiliki barang yang dibeli dari penjual. Istilah 

harga dapat disamakan untuk memberikan nilai finansial baik dari produk atau 

jasa. Dalam lembaga keuangan syariah, harga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam menggunakan 

lembaga keuangan syariah. Contoh dari harga dalam lembaga keuangan syariah 

adalah biaya administrasi. Masyarakat tentu menginginkan untuk membayar 

biaya administrasi se-minimal mungkin atau bahkan tidak sama sekali 

membayar biaya administrasi. Semakin tepat harga yang ditawarkan, maka 

semakin berpengaruh terhadap masyarakat dalam menggunakan produk 

lembaga keuangan syariah. 

Promosi adalah suatu cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk 

memasarkan produknya kepada konsumen. Promosi merupakan bagian yang 

sangat penting dalam melakukan penjualan terhadap produknya karena 

keberhasilan produk yang dijual atau dipasarkan untuk konsumen, salah satu 

indikatornya terletak pada sejauh mana promosi itu dilakukan. Promosi dapat 

dilakukan dengan komunikasi secara lisan dan tulisan yang berupa iklan, 

koran, spanduk maupun media elektronik. Semakin bagus dan menarik 

promosi yang dilakukan maka semakin mempengaruhi pengambilan keputusan 

masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 
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Dalam penelitian Abidin, Z (2014) menunjukkan bahwa variabel 

lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung nasabah pada 

Bank Mega Syariah di Makassar. Istiqomah (2015) dalam penelitiannya 

menunjukan bahwa variabel produk, tempat, harga tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan tabungan BSM. 

Sedangkan promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah 

menggunakan tabungan BSM. Suprihhadi (2013) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel produk, harga, saluran distribusi dan lokasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk pada P.T Preshion Engineering Plastec di Surabaya. Astuti, 

T (2013) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa variabel promosi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Dalam penelitian 

serupa yang dilakukan oleh Lenzun dkk (2014) menunjukkan bahwa variabel 

kualitas produk dan harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan, sedangkan variabel promosi berpengaruh negatif namun tidak 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu hipotesis sementara 

yang penulis uji yaitu: 

H3a : Produk berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat 

Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 

H3b : Tempat berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat 

Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 
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H3c : Harga berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat 

Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 

H3d : Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat      

Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. 

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Masyarakat Yogtakarta 

dalam Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah 

Kualitas sebagai sesuatu yang memberikan kepuasan pada hati 

konsumen sehingga segala upaya pengembangan kualitas harus di mulai dari 

pemahaman terhadap persepsi dan kebutuhan dari konsumen.  Sedangkan 

kualitas pelayanan lebih memfokuskan pada bagaimana caranya untuk 

memuaskan hati konsumen dan kualitas pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan (konsumen) serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan dari pelanggan. Tingkat kualitas 

dan pelayanan terbaik oleh lembaga keuangan syariah dapat dicapai manakala 

terus memperbaiki sistem operasional yang telah ada. Kualitas pelayanan pada 

lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan 

pelanggan semata. Lebih dari itu, kualitas pelayanan yang diberikan sudah 

selayaknya tetap berada pada aturan-aturan Islam.  

Kunci kemenangan bank dalam persaingan di industri keuangan 

perbankan adalah kualitas pelayanannya, dimana nasabah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh perbankan. Masyarakat yang merasakan 

kepuasan terhadap pelayanan pada lembaga keuangan syariah yaitu perbankan, 
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maka akan mempengaruhi pengambilan keputusannya dalam menggunakan 

lembaga keuangan syariah. Sumantri, B (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat dan keputusan menjadi nasabah. Dalam penelitian lain yang dilakukan 

oleh Yogiarto (2015) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. 

Yulianti (2015) juga menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap pertimbangan nasabah dalam memutuskan 

memilih bank syariah. Dalam penelitian lain yang di lakukan oleh Astuti, T 

(2013) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat menabung nasabah. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Maisur, dkk (2015) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah pada bank syariah. 

Oleh karena itu hipotesis sementara yang penulis uji yaitu: 

H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan 

syariah. 

5. Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Keputusan Masyarakat Yogyakarta 

Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah 

Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil antara kedua belah 

pihak, yaitu pihak bank dengan pihak nasabah. Di dalam bagi hasil tersebut 

terdapat pembagian hasil kepada kedua belah pihak atau lebih dana keuntungan 
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dari nasabah yang dititipkan dalam bentuk simpanan pada lembaga keuangan 

perbankan. Wujud dari bagi hasil tersebut berupa nisbah. Bagi hasil ini 

merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak nasabah sebagai pihak 

penyimpanan dana dan pihak perbankan sebagai pihak yang menyalurkan 

dana) yang saling melakukan akad di awal transaksi. 

Dalam pembagian nisbah, nasabah (pihak penyimpan dana) dapat 

memilih lama/durasi waktu yang disediakan oleh pihak bank (pihak penyaluran 

dana), biasanya dalam jangka waktu perbulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 

24 bulan sesuai kesepakatan bersama. Bagi hasil tesebut diterima ketika telah 

mencapai waktu jatuh tempo. Ketika sudah mencapai waktu jatuh tempo yang 

telah di tentukan, maka perbankan akan memberikan keuntungan (nisbah) dari 

uang yang telah disalurkan misalnya dalam bentuk pembiayaan kepada pihak 

lain. Keuntungan dapat di berikan dalam bentuk perbandingan. Bagi hasil yang 

tinggi akan mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam 

menggunakan lembaga keuangan syariah. 

Dalam penelitian Yulianti, R (2015) menunjukkan bahwa bagi hasil 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan nasabah dalam 

memutukan memilih produk bank syariah. Dalam penelitian Yogiarto (2015) 

menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan mudharabah. 

Rahmawaty (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa variabel 

sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menggunakan produk bank syariah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh 
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Maisur, dkk (2015) menunjukkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan menabung nasabah pada bank 

syariah. Oleh karena itu hipotesis sementara yang penulis uji yaitu: 

H5 : Sistem Bagi hasil berpengaruh positif terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta dalam menggunakan lembaga keuangan 

syariah.  
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C. Model Penelitian 
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Gambar 3.1 

Model Penelitian 

 

 

 

Religiusitas 

Persepsi Riba 

 

Marketing Mix: 

 

 Produk 

 

 Tempat 

 

 Harga 

 

 Promosi 
 

 

Kualitas 

Pelayanan          

Sistem Bagi Hasil 

Keputusan masyarakat 

Yogyakarta 

menggunakan lembaga 

keuangan syariah 


