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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Lembaga keuangan di masa milenial seperti sekarang ini mengalami 

kemajuan yang sangat signifikan dan bisa di katakan sangat pesat di Negara 

Indonesia. Salah satu lembaga yang sangat menonjol yaitu lembaga keuangan yang 

berbasis syariah. Lembaga keuangan ini mengklaim bahwa bisa mengatasi segala 

permasalahan di masa sekarang ini. Fakta ini terjadi dikarenakan makin banyaknya 

masyarakat yang mulai tertarik menggunakan metode atau prinsip syariah Islam 

dalam melakukan transaksi ekonomi di kehidupan sehari-harinya. Kondisi itulah 

yang membuat lembaga non syariah untuk membuka lembaga keuangan yang 

bersifat dual sistem yaitu syariah dan konvensional. Harapannya yaitu untuk 

membuat layanan yang syar’i kepada masyarakat, antara lain yakni instansi 

keuangan yang berbasis syariah “Baitul Maal Wat Tamwil” atau biasa disebut 

dengan BMT.  

BMT atau Baitul Maal Wattamwil memiliki dua istilah, yakni  baitul maal 

dan baitul wattamwil. Istilah baitul maal memiliki fokus tujuan pada usaha 

pengelompokan dan penyaluran dana non profit, seperti contoh infaq, zakat dan 

shodaqoh, sedangkan baitul tamwil lebih condong kepada kepada usaha 

pengelompokan dan penyaluran dana profitabel. Semua usaha yang ada di BMT 

tersebut tidak bisa dipisahkan seperti dua mata uang yang tidak bisa kita ambil salah 
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satu sisinya. BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan usaha ekonomi 

masyarakat kecil yang berpedoman syariah.1 

BMT secara kelembagaan telah didukung oleh Pusat Inkubasi  Bisnis Usaha 

Kecil atau bisa disebut dengan (PINBUK). Sebagai lembaga usaha primer PINBUK 

memiliki misi tersendiri yang lebih luas yaitu guna menetaskan usaha masyarakat 

kecil. Dalam prakteknya BMT dan PINBUK melakukan hubungan yang saling 

menguntungkan yakni PINBUK menetaskan BMT sedangkan BMT mereproduksi 

usaha-usaha kecil masyarakat. Kehadiran BMT merupakan solusi masyarakat guna 

mampu mengakomodir segala kepentingan masyarakat kecil khusunya dibidang 

ekonomi.2 

Secara garis besar BMT memiliki peranan yang cukup siginifikan di 

lingkungan masyarakat yaitu BMT sebagai perantara pendanaan atau pembinaan 

yang menggunakan prinsip syari’ah. Fakta ini mengukuhkan bahwa prinsip syariah 

sangatlah penting khusunya bagi ekonomi masyarakat Islam. BMT sebagai  instansi 

yang berbasis syariah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat 

menengah kebawah yang minim pengetahuan tentang materi atau konsep syariah, 

maka untuk itulah peran BMT berfungsi sebagaimana mengemban misi ke-Islaman 

dalam kehidupan masyarakat.3 

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang akan digunakan sebagai 

landasan dalam mengetahui pengaruh minat menabung masyarakat di BMT. 

Adapun variabelnya meliputi religiusitas, promosi, lokasi, dan produk. Pertama, 

religiusitas merupakan suatu keadaan dimana dalam diri individu ada suatu 

                                                             
1 Heri Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Hal. 96. 
2 Ibid., Hal. 96 
3 Ibid., Hal. 96 
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dorongan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan takaran ketaatannya kepada 

agama yang diyakininya.4 Religiusitas atau keberagamaan dapat timbulkan pada 

sisi kehidupan seseorang dalam hidupnya. Kegiatan keagamaan tidak hanya terjadi 

pada saat individu melaksanakan ibadah saja, akan tetapi dalam melaksanakan 

kegiatan lain yang didorong oleh kekuatan rohaniyah. Tidak hanya saja berkaitan 

dengan hal yang nampak di mata dan bisa dilihat oleh kedua mata, tetapi juga 

kegiatan yang tidak nampak terjadi kepada diri sesorang.5 Maka dari itulah lah yang 

membuat sikap manusia dalam melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan 

norma agama, atau ketentuan yang diperintah Tuhannya dengan tujuan mendapat 

barokah dan keridhaan-nya. Agama islam merupakan agama mayoritas yang di anut 

oleh masyarakat Gondang-legi dan sekitarnya, apalagi sebagian masyarakat 

gondang-legi memiliki beragam suku antaranya suku keturunan Madura yang 

sangat kental dengan loyalitasnya terhadap agama Islam. Religiusitas atau 

keberagamaan merupakan suatu sikap atau kesadaran yang timbul dalam kesadaran 

dan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.6 

Variabel kedua yakni Promosi, kegiatan promosi bukan hanya berfungsi 

sebagai alat komunikasi perusahaan dengan konsumen, akan tetapi juga sebagai alat 

untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Dalam proses pemasaran, promosi 

adalah suatu komponen yang penting. Promosi yakni suatu usaha menawarkan 

produk berupa dagangan terhadap para konsumen.7 Menurut Kotler, Bauran 

                                                             
4 Jalaluddin, Psikologi Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.257. 
5 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi 
Islam, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm.39 
6 Ibid., hlm. 41. 
7 Ali Hasan, Marjeting Bank Syari’ah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,  hlm. 21. 
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promosi adalah cara khusus dari penjualan pribadi, promosi penjualan serta koneksi 

yang baik dengan masyarakat yang dipergunakan peusahaan untuk mencapai 

tujuannya.8 

Variabel ketiga yakni Lokasi, pemilihan lokasi memiliki dampak yang sangat 

menentukan bagi tercapainya suatu tujuan badan usaha mikro atau makro. Lokasi 

yang baik secara umum berada di strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat 

dengan mudah.9 Dalam hal ini lokasi BMT memiliki lokasi yang strategis yakni 

berada di tengah masyarakat dan keramaian serta mudah di akses oleh kendaraan 

umum. 

Variabel keempat yakni Produk, produk memiliki unsur penting didalam 

bauran promosi, dikarenakan dapat mempengaruhi strategi pemasaran yang lain. 

Teknik produk yang dilakukan meliputi keputusan tentang product mix, brand 

image, packaging, kualitas produk, dan pelayanan yang diberikan.10  

Strategi produk dalam BMT haruslah mampu membuat produk yang telah ada 

dan menjadikannya lebih menarik serta membuat produk yang baru. Hal ini tersebut 

bisa dilakukan dengan menciptakan suatu logo dan motto yang menarik konsumen. 

Kemudian membuat merek terhadap produk yang akan ditawarkan kepada target.11 

BMT dalam memperlancar tugasnya, membutuhkan suatu organisasi yang 

terstruktur guna menjadikan kinerja BMT yang akurat serta tertata dengan baik. 

                                                             
8 Febryan Sandy, dkk, Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada 
Mahasiswa Jurusan Bisnis Angkatan 2010-2012 Fakultas Ilmu Administrasi Pengguna Indosat Di 
Universitas Brawijaya), Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9 No. 2, Malang, 2014, Hlm. 2 
9 Cristyantyo (2014). Pengaruh Lokasi, Harga, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen 
Dalam Melakukan Pembelian Di Swalayan Sinar Baru Wonogiri. Skripsi. Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. hlm. 4. 
10 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Edisi 1, 
hlm.200. 
11 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Edisi 1, hlm. 166. 
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Struktur organisasi yang dibutuhkan BMT meliputi, musyawarah anggota 

pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer, kasir, 

pemasaran, dan pembukuan. Tugas musyawarah anggota pemegang simpanan 

pokok merupakan yang sangat vital dikarenakan memegang keputusan atau 

kebijakan-kebijakan di dalam BMT. Sedangkan dewan syariah bertugas mengawasi 

dan mengoreksi kegiatan operasional di BMT, serta pembina manajemen bertugas 

membina jalannya operasional BMT untuk merealisasikan program BMT itu 

sendiri. Selanjutnya, manajer bertugas menjalankan perintah atau amanah dari 

musyawarah anggota pemegang simpanan pokok dan memimpin kinerja BMT itu 

sendiri, dan juga pemasaran bertugas sebagai pengelola produk BMT. Sementara 

kasir memiliki tugas membantu nasabah dan pembukuan memiliki tugas sebagai 

pecatatan aset/omset BMT.12 

Keberadaan  BMT ini didukung oleh peraturan menteri koperasi dan usaha 

kecil dan menengah republik Indonesia dengan nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 

mengenai diadakannya aktivitas usaha simpanan dan pinjaman serta pembiayan 

yang berlandaskan syariah oleh koperasi. Pengembangan BMT tidak cukup hanya 

melihat kepada aspek-aspek legal dan peraturan Undang-Undang Republik 

Indonesia, melainkan juga harus melihat kepada fakta yang ada di “pasar” atau 

kejadian di masyarakat sebagai konsumen lembaga keuangan.  

BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Gondang-legi Kab. Malang 

mempunyai kendala dalam penyampaian pengetahuan lembaga keuangan yang 

berbasis syariah dan bagaimana mekanisme operasionalnya. Hal ini dikarenakan 

masyarakat lebih dulu mengenal tentang mekanisme operasional pada bank 

                                                             
12 Heri Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Hal. 99-100 
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konvensional. Jenis produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Kantor 

Cabang Malang masih belum diketahui oleh masyarakat secara pasti. Hal ini yang 

mengakibatkan kurangnya antusias masyarakat terhadap BMT. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penelitian ini ditujukan untuk 

menemukan fakta dari pengetahuan religiusitas, promosi, lokasi serta produk-

produk BMT yang diharapkan berpengaruh kepada nasabah untuk menabung di 

BMT UGT Kantor Cabang Pembantu Gondang-legi Kab, Malang yang 

menggunakan prinsip Syariah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik 

melakukn Penelitian dengan Judul “ Analisis Faktor Religiusitas, Promosi, Lokasi 

dan Produk Terhadap Minat Nasabah Menabung Di Bmt (Studi pada BMT UGT 

Sidogiri Kantor Cabang Gondang-Legi Kab. Malang)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil suatu 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah pengaruh religiusitas terhadap minat nasabah menabung di BMT 

UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi? 

2. Apakah pengaruh promosi terhadap minat nasabah menabung di BMT UGT 

Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi? 

3. Apakah pengaruh Lokasi terhadap minat nasabah menabung di BMT UGT 

Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi? 

4. Apakah pengaruh produk terhadap minat nasabah menabung di BMT UGT 

Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagimana pengaruh religiusitas nasabah terhadap minat 

menabung di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi. 

2. Untuk mengetahui bagimana pengaruh promosi terhadap minat nasabah 

menabung di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh lokasi terhadap minat menabung di 

BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi. 

4. Untuk mengetahui bagimana pengaruh produk terhadap minat menabung di 

BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap 

kemajuan perekonomian Islam yang berkaitan dengan prilaku nasabah dan minat 

menabung. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

Sebagai bahan koreksi untuk menentukan atau memilih kebijakan yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhan konsumen. Juga diharapkan dapat membantu kinerja 

yang lebih baik kedepannya dalam usaha meningkatkan kualitas layanan yang 

berbasis syariah. 
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b. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan koreksi atau rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan 

khususnya dalam meneliti pengaruh religiusitas, produk, promosi, serta lokasi 

terhadap minat nasabah dalam menabung di masa yang akan datang. 

E. Batasan Istilah 

Untuk meminimalisir pembahasan yang meluas, maka penelitian ini dibatasi 

pada istilah-istilah yang tercantum di atas, diantaranya: 

1. Religiusitas 

Religius berasal dari kata religi yang berasal dari bahasa asing religion 

sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti agama. Menurut Jalaluddin agama 

memiliki arti percaya kepada Tuhan dan kekuatan Tuhan yang disembah sebagai 

penguasa alam dan seisinya. Sikap yang ditimbulkan dalam kepercayaan tersebut 

diekspresikan melalui amal ibadah, rasa takut kepada Tuhan atau saling membantu 

sesama ketika ada kesulitan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa religiusitas adalah suatu keadaan dimana didalam diri seseorang 

selalu melakukan aktivitasnya yang berkaitan dengan agamanya.13 

2. Promosi 

Promosi merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk keberhasilan 

suatu program pemasaran. Baik nya kualitas suatu produk apabila konsumen tidak 

menerima informasi yang relevan mengenai produk itu maka konsumen tidak akan 

membeli atau melirik produk itu.14 

                                                             
13 Jalaluddin. 2008. Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan 
Prinsip-Prinsip Psikologi. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Hlm.25 
14 Fandy Tjiptono. 2008. Strategi Pemasaran. Yogyakarta:CV. Andi Offset. Hlm. 219 
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3. Lokasi 

Lokasi merupakan kumpulan aktivitas yang dilakukan perusahaan atau 

lembaga keuangan untuk membuat produk nya mudah didapatkan dan selalu ada 

untuk konsumen yang dituju. Sebagai salah satu variabel marketing mix, distribusi 

memiliki peran yang signifikan untuk membantu instansi memastikan produknya, 

karena hal inilah tujuan dari pendsitribusian produk untuk menyediakan barang dan 

jasa yang dibutuhkan oleh pemakai secara cepat dan tepat.15 

4. Produk 

Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan atau dijajakan kepada 

masyarakat untuk di perkenalkan, diminta, dilihat, digunakan, atau bahkan 

dikonsumsi oleh konsumen yang bersangkutan. Secara teoritis, produk merupakan 

suatu pemahaman produsen atas suatu barang dan jasa yang ditawarkan sebagai 

bentuk usaha untuk menarik minat konsumen.16 

F. Asumsi Dasar Penelitian  

Dalam asumsi dasar penelitian ini, peneliti perlu membatasi variabel-variabel 

yang ada dalam penelitian ini. Semisal dalam penelitian ini pengaruh religiusitas 

nasabah dapat berpengaruh terhadap minat menabung, selanjutnya promosi dapat 

mempengaruhi minat nasabah dalam menabung, dan lokasi memiliki pengaruh 

terhadap minat nasabah menabung, serta produk yang ditawarkan oleh lembaga 

khususnya BMT juga memiliki andil besar guna mempengaruhi minat nasabah 

dalam menabung. Oleh karena itu peneliti tidak perlu membuktikan apa yang telah 

                                                             
15 Dina Rahmawati. (2016). Pengaruh Faktor Promosi, Lokasi, Religiusitas, Pelayanan, dan 
Reputasi Terhadap keputusan Anggota Menyimpan Dana di BMT Hira Cabang Tanon. Skripsi. 
Surakarta: Iain Surakarta. Hlm. 27-28 
16 Ibid., Hal. 95 
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di asumsikan tersebut, melainkan langsung membuktikan penelitian nya dengan 

menggunakan angket yang disebarkan kepada nasabah khusunya nasabah BMT 

UGT Sidogiri kantor cabang Gondang-legi Kab.Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


