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Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus pada Bank Muamalat kota Malang dengan 

judul “Analisis factor-faktor penghambat dan pendorong penerapan kaidah Islam (studi kasus 

pada Bank Muamalat kota Malang)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kaidah Islam yang sudah diterapkan 

pada Bank Muamalat kota Malang dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat dan 

pendorong penerapan kaidah Islam pada Bank Muamalat kota Malang. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil hipotesis, yaitu: bahwa factor penghambat penerapan 

pembiayaan adalah bahwa pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang konsep bagi hasil 

dan penerapannya, kurangnya amanah nasabah untuk melaporkan semua transaksinya yang 

berkaitan dengan usahanya secara transparan, nasabah tidak mau melakukan penyetoran 

pendapatan usahanya secara rutin ke bank. Faktor penghambat penerapan tabungan adalah 

kurangnya sosialisasi tentang produk perbankan syariah, animo masyarakat untuk bertransaksi 

secara syariah belum begitu dominan, adanya perbedaan pendapat tentang bunga bank. 

Sedangkan factor pendorong penerapan pembiayaan adalah fatwa MUI tentang bunga bank dan 

perangkat hukum, system bagi hasil lebih adil dibandingkan system bunga pada bank 

konvensional, pengelolaan dana pembiayaan yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Faktor 

pendorong penerapan tabungan adalah sesuai dengan syariat Islam yaitu perbankan non riba, 

sesuai dengan fatwa MUI, pengelolaan dana tabungan yang jujur, transparan dan bertanggung 

jawab, adanya prinsip keadilan dalam menjalankan usahanya. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis factor. Tolak ukur 

untuk menentukan alat analisis dikatakan tepat atau layak untuk dapat diproses lebih lanjut yaitu 

KMO > 0,5 yang dianggap sangat signifikan.  

Hasil perhitungan analisis factor menunjukkan nilai KMO = 0,717 dengan tingkat signifikansi = 

0,000 berarti alat analisis factor yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat untuk dapat 

diproses lebih lanjut dengan menghasilkan 3 faktor utama, dengan eigen value diatas 1 dengan 

total varian sebesar 69,796%. Melalui proses tersebut diperoleh factor baru dengan masing-

masing factor yang terpilih diberi nama sesuai dengan pengelompokan variabelnya. Faktor-

faktor yang terpilih adalah: pertama factor pendorong penerapan pembiayaan dengan eigen value 

sebesar 3,759; yang kedua factor pendorong penerapan pembiayaan dan tabungan dengan eigen 

value sebesar 1,349; ketiga factor pendorong penerapan pembiayaan dan tabungan dengan eigen 

value sebesar 1,174. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Bank 

Muamalat kota Malang tetap konsisten terhadap kegiatan ekonomi perbankan yang tetap 

berpegang teguh pada prinsip syariah dan harus lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi 

perbankan syariah. 

 


