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ABSTRAK 

Anjarkasih, Nandanisasi. NIM: 210815147, 2019. Persepsi dan Pengetahuan 

UMKM Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah (Studi Kasus Pada 

Pelaku UMKM yang Ada di Kecamatan Ponorogo). Skripsi. Perbankan 

Syariah, FEBI, IAIN Ponorogo. Program Sarjana S-1. Pembimbing Anjar 

Khususiyanah, M.Hum. 

 

Kata Kunci : Pandangan, latar belakang pendidikan, kepuasan 

 

Latar belakang pada skripsi ini adalah dengan maraknya pelaku UMKM 
yang ada di Kecamatan ponorogo serta peran perbankan syariah di era sekarang 

yang dirasa cukup bagus dengan beragamnya produk dan kemajuan yang diraih 

bank syariah, seharusnya dapat menarik minat nasabah utamanya pelaku UMKM 

di kecamatan Ponorogo. Maka timbullah keinginanan meneliti persepsi pelaku 

UMKM di kecamatan Ponorogo terhadap minatnya melakukan transaksi dibank 

syariah.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM di 

Kecamatan Ponorogo terhadap minat bertransaksi dibank syariah, untuk 

mengetahui faktor yang mendasari pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo 

melakukan transaksi dibank syariah. 

Hasil dari penelitian ini adalah dengan beragamnya produk bank syariah 
yang dirasa berkembang cukup baik belum mampu mempengaruhi minat 

keseluruhan pelaku UMKM dikecamatan Ponorogo. Pelaku UMKM sebagian 

besar lebih memilih melakukan transaksi di bank konvensional dengan berbagai 

alasan, sedangkan presepsi yang timbul dalam diri masing-masing pelaku UMKM 

terhadap bank syariah baik namun tidak mempengaruhi minat mereka melakukan 

transaksi di bank syariah, bank syariah sendiri memiliki standarisasi dalam 

melakukan kegiatan kerjasama dengan pelaku UMKM yang ada dikecamatan 

Ponorogo. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang bank syariah merupakan bank yang berkembang 

cukup baik di Indunesia. pengembangan bank syariah di Indonesia sendiri tidak 

terlepas dari peranan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melaksanakan 

pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, dalam rangka memenuhi 

tujuan untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Dalam rangka 

mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip 

syariah. Dalam rangka pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, 

Bank Indonesia melakukan Operasi Moneter Syariah untuk mempengaruhi 

kecukupan likuiditas perbankan syariah.1 

Bank syariah sendiri terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya 

melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu 

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping 

penyedia jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha 

bank syariah,UUS maupun BPRS didasarkan pada prinsip syariah. 

Implikasinya disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga 

adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan 

menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibanding produk bank 

konvensional. 

                                                           
1Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2014). 
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Seharusnya dengan adanya keberagaman produk dan berbagai kemajuan 

yang diraih bank syariah dapat menarik minat banyak nasabah utamanya sektor 

UMKM.2 Hal tersebut merupakan suatu yang sangat disayangkan karena 

kontribusi UMKM tidak dapat diabaikan dalam memainkan berbagai peran 

dalam perekonomian baik mikro maupun makro. Terdapat banyak masalah 

dalam upaya megembangkan UMKM yang ada kususnya UMKM yang 

terdapat di kecamatan Ponorogo, menurut salah satu pemilik UMKM di 

kecamatan Ponorogo masalah dalam upaya pengembangannya terutama 

menyangkut manajemen, produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Berbagai 

persoalan tersebut muncul akibat sulitnya UMKM dalam mengakses berbagai 

sumber-sumber ekonomi, disamping tidak banyak kelompok masyarakat yang 

memiliki komitmen bagi pengembangan UMKM. Disamping itu meskipun 

pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM, tetapi perhatian tersebut 

tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan terhadap perusaan swasta 

besar serta BUMN.3 Persoalan yang muncul salah satunya yaitu mengenai 

keuangan.  

Persoalan yang sering dihadapi UMKM pada umumnya dan kususnya di 

kecamatan Ponorogo sendiri menyangkut keuangan diantaranya yaitu tidak 

memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan 

terutama KUR yang disaluran perbankan, sementara Lembaga Keuangan 

Mikro dan Bank Perkreditan Rakyat tidak terdapat diwilayah kerja mereka. 

Disamping itu perbankan umumnya tidak bersedia menambah pemberian 

                                                           
2Ibid 5–11. 
3Azrul Tanjung, Koprasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia (Jakarta: 

Erlangga, 2017), 96. 
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pinjaman dalam jumlah yang kecil karena tidak ada nya aset yang dapat 

dijadikan jaminan untuk pinjaman ke perbankan. Selain itu masyarakat yang 

sudah faham mengenai perbankan cenderung mengabaikan peluang modal 

usaha yang ditawarkan oleh perbankan karena alasan administrasi dan lain 

sebagainya.  

Disini saya mengambil penelitian sektor UMKM di salah satu kabupaten 

Ponorogo yaitu kecamatan Ponorogo karena merupakan salah satu kecamatan 

dengan sektor UMKM terbesar dan terbanyak di Ponorogo. Terdapat sekitar 

381 pelaku UMKM didalam nya.4 Menurut wawancara awal dengan pemilik es 

dawet Bu Sumini yang bertempat tinggal di jl.Trunojoyo, bagi pemilik UMKM 

tersebut merupakan salah satu penghasilannya namun menjalankan suatu usaha 

terdapat sedikit kendala salah satunya dalam hal keuangan yang dimaksud 

berupa modal usaha.5Selain itu saya juga melakukan wawancara dengan  bapak 

Kanzul pemilik salah satu konveksi yang ada di Ponorogo, belaiu menyebutkan 

bahwasanya  sempat ingin melakukan transakasi disalah satu bank sayariah 

yang ada dikabupaten Ponorogo namun seteh konsultasi dengan berbagai rekan 

kerjanya beliau memutuskan lebih memilih bank konvensional sebagai 

mitranya dengan alasan dirasa bank konvensional lebih menjanjikan dan lebih 

terpercaya.6 

Namun pada nyatanya salah satu pelaku UMKM yang telah saya 

wawancarai kurang berminat melakukan transaksi serta menggunakan jasa 

produk yang telah di tawarkan bank syariah, disini peneliti mulai berfikir 

                                                           
4Data Dinas Perdaganagan Kabupaten Ponorogo, "Pendataan Usaha Kecil Menengah 

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten ponorogo", 2017. 
5Sumini, Wawancara Pemilik UMKM Es Dawet, Ponorogo, 13 Desember 2018. 
6Kanzul, Wawancara Pemilik UMKM Konveksi, Ponorogo, 13 Desember 2018. 
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dengan kondisi bank syariah yang dinilai berkembang cukup baik bahkan di 

Ponorogo sendiri terdapat berbagai lembaga keuangan syriah diantaranya 

BRISyariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, BTPN Syariah dan masih banyak 

lagi lembaga keuangan syariah yang lainnya belum mampu menggait sebagian 

besar pelaku transaksi keuangan di Ponorogo. Ini dibuktikan dengan data yang 

saya peroleh dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Ponorogo 381 pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo 95% masih 

menggunakan bank konvensional sebagai patner transaksi keuangan.7 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Persepsi pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo terhadap minat 

bertransaksi di bank syariah Ponorogo. 

2. Apa faktor yang mendasari pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo untuk 

melakukan transaksi di bank syariah Ponorogo 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo terhadap 

minat bertransaksi di bank syariah ponorogo. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendasari pelaku UMKM di kecamatan 

Ponorogo untuk melakukan transaksi di bank syarih Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut ialah manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
7Data Dinas Perdaganagan Kabupaten Ponorogo, "Pendataan Usaha Kecil Menengah Dinas 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten ponorogo", 2017.  
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1. Manfaat Teoritis 

Harapan mengenai hasil penelitian ini dapat diwujudkan sebagai 

kajian dan penunjang bagi penelitian berikutnya sekaligus sebagai acuan 

dalam referensi diharapkan mampu menambah suatu wawasan serta 

pengetahuan untuk pembaca. Selain itu bagi perbankan agar dapat 

mengembangkan lagi perbankan syariah baik produk maupun yang 

lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi akademisi sebagai acuan sekaligus pertimbangan bawasannya 

pentingnya respon UMKM terhadap perbankan syariah di Ponorogo. Bagi 

perbankan syariah yang ada di Ponorogo sebagai masukan sekaligus 

evaluasi agar lebih meningkatkan strategi dalam menyampaikan suatu 

promosi serta produk yang ditawarkan.  

Selain itu diharapkan dapat menyajikan berbagai informasi bagi 

calon nasabah dalam memilih suatu perbankan, serta pengetahuan tentang 

berbagai yang mendasari minat melakukan transaksi dalam suatu lembaga 

perbankan utamanya bank syariah itu sendiri. Diharapkan hal ini dapat 

memberikan gambaran bagi pihak perbankan agar dapat lebih 

mengembangkan produk serta memberikan pemahaman lebih terkait bank 

syariah. Memperluas pengetahuan masyarakat serta pola suatu transaksi 

sehingga dapat disajikan sebagai motivasi demi memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat tearkait perbankan syariah. 
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E. Studi Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh Fiddiatun 

Hasanah yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Pembiyaan di 

Lembaga Keuangan Syariah(LKS) dan Lembaga Keuangan Konveansional 

(LKK) yang mana lembaga keuangan mempunyai peranan penting di dalam 

perekonomian suatu Negara yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Jenis 

lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang 

dibedakan berdasarkan pembayaran bunga, lembaga keuangan konvensional 

(LKK) atau bagi hasil, lembaga keuangan syariah (LKS).  

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah akan dihadapkan pada 

persaingan antara tingkat bunga bank konvensional dengan tingkat bagi hasil 

yang diterima nasabah. Persaingan tersebut akan mengarah pada faktor pilihan 

masyarakat Indonesia dalam berinvestasi atau bertransaksi. Dan pada 

kenyataannya masyarakat banyak memilih investasi di lembaga keuangan 

konvensional karena melihat besarnya tingkat bunga yang ditawarkan.8 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat 

kepercayaan, pelayanan, pengembalian hasil, dan keseuaian kesesuaian hukum 

syariah berpengaruh dalam menentukan keputusan usaha mikro kecil 

menengah untuk menjadi nasabah pembiayaan di Lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode probabilitas sampel atau pemilihan sampel secara acak. 

                                                           
8Fiddiatun Hasanah, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Pembiyaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan 

Lembaga Keuangan KOnvensional (LKK)”, Skripsi (Yogyakarta: UMY, 2017), 14. 
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 Responden dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data faktor-faktor yang membedakan 

UMKM menjadi nasabah LKK dan LKS diolah menggunakan SPSS 21.0 for 

windows. Kesimpulannya adalah tingkat kepercayaan, tingakat pelayanan, 

tingkat pengembalian hasil dan tingkat kesesuaian hukum berpengaruh 

membedakan keputusan usahaikro kecil menengah untuk menjadi nasabah di 

lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.9 

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya bahwa saya 

menolak hasil dari kesimpulan Fiddiatun yang menyatakan persepsi tersebut 

berpengaruh terhadap minat karena skripsi karena pada nyatanya pelaku 

UMKM yang ada di Ponorogo memilih bertransaksi disuatu bank berdasarkan 

kebutuhan dan keperluan mereka, mereka memiliki persepsi yang baik terhadap 

bank syariah namun tidak mempengaruhi minat mereka bertransaksi dibank 

syariah.  

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh Ade Andika 

Saputra dengan judul Presepsi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap 

Minat Transaksi di BPRS Mitra Agro Wisata Bandar Lmpung, maka dapat 

dirumuskan kesimpulan, Bahwa Pemilik UMKM di Pasar Tugu yang sudah 

mengetahui adanya pembiayaan untuk UMKM dan sudah melakukan transaksi 

di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, serta telah menjadi nasabah 

produk pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, respon yang 

telah mereka berikan sangatlah baik, karena dari hasil yang mereka peroleh 

                                                           
9Ibid, 15. 
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setelah adanya pembiayaan sangat memberikan manfaat positif bagi mereka.10 

Ditunjukkan dengan minat yang dimiliki oleh nasabah UMKM dari adanya 

transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah UMKM secara berulang-

ulang.  

Mereka percaya, sebab apa yang dihasilkan dari usahanya selama ini 

sangat menguntungkan bagi nasabah, dan meberikan dampak positif bagi 

keberlansungan usaha mereka dengan adanya tambahan modal usaha. Berbeda 

dengan penelitian yang saya lakukan ini disini saya menentang pendapat dari 

Ade Andika, bawasannya menurut data dari Dinas Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro Ponorogo pengusaha UMKM yang berada di Ponorogo lebih 

cenderung memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah dengan 

berbagai pertimbangan dan faktor yang menurut merka lebih percaya pada bank 

konvenional sebagai sarana transaksi keuangan, mereka memiliki persepsi yang 

baik terhadap bank syariah namun tidak mempengaruhi minat mereka 

bertransaksi dibank syariah. Maka disini saya ingin mengungkap kenapa lebih 

memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah serta apa yang 

mendasari pilihan tersebut.11 

Dalam kajian penelitian selanjutnya di lakukan oleh Fitri Mayasari 

dengan judul Presepsi Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Perbankan Syariah Terhadap Pembinaan Nasabah (Studi kasus Pada Nasabah 

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo), Hasil dari penelitian deskriptif 

menunjukkan bahwa upaya pembinaan nasabah yang telah dilakukan oleh PT. 

                                                           
10Ade Andika Saputra, “Respon Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  Terhadap Minat 

Transaksi di BPRS Mitra Agro Usaha bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intang Lampung, 

2018), 102. 
11Ibid, 103. 
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Bank Muamalat Indonesia mendapat tanggapan yang baik dari nasabah.12 Hasil 

ini memberikan gambaran bahwa upaya konkrit yang telah dilakukan Bank 

Muamalat Indonesia terhadap nasabah UMKM dalam rangka pengembangan 

guna menumbuhkan kemampuan nasabah yang bermuara pada arah yang baik, 

melalui kegiatan pemberian bimbingan, bantuan perkuatan permodalan, dan 

upaya meningkatkan kemampuan nasabah UMKM sangat bermanfaat bagi 

nasabah. Hasil untuk masing-masing dimensi pembinaan sebagai berikut: 

1. Pembinaan melalui proses pemberian bimbingan yang telah dilakukan 

oleh PT. Bank Muamalat Indonesia memberikan manfaat untuk nasabah 

yang dibuktikan sebagian besar nasabah memberikan tanggapan yang 

baik terhadap upaya yang telah dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia. 

2. Pembinaan melalui peningkatan kemampuan yang diselenggarakan 

dalam bentuk pelatihan atau training kepada nasabah UMKM 

memberikan manfaat untuk nasabah yang dibuktikan sebagian besar 

nasabah memberikan tanggapan yang baik terhadap upaya yang telah 

dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia tersebut. 

3. Pembinaan melalui bantuan perkuatan permodalan yang diberikan 

kepada nasabah UMKM memberikan manfaat kemudahan untuk nasabah 

yang dibuktikan sebagian besar nasabah memberikan tanggapan yang 

baik terhadap upaya yang telah dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia 

tersebut.13 

                                                           
12Fitri Mayasari, “Persepsi Nasabah Usaha Mikro Kmenengah (UMKM) Perbankan 

Syariah Terhadap Bentuk-Bentuk Pembinaan Nasabah”, Skripsi(Solo, UNS, 2010), 71. 
13Ibid, 72. 
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Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan bawasannya saya 

mengkaji ulang tentang apa yang telah dikemukaan Fitri Mayasari yang mana 

perbedaan tersebut terdapat pada bagaimana pemilik usaha UMKM di 

Ponorogo tertarik dengan adanya pembinaan maupun tawaran yang dilakukan 

oleh perbankan namun pada nyatanya mereka melakukan transaksi sesuai 

dengan kebutuhan yang telah ada dalam jiwa pemilik UMKM di Ponorogo. 

Meski pelaku UMKM di Ponorogo memiliki persepsi yang baik mengenai 

tawaran-tawaran dan produk bank syariah namun tidak mempengaruhi minat 

mereka. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendektan 

deskriptif yang berarti mendiskripsikan suatu situasi UMKM yang ada di 

kecamatan Ponorogo yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat, 

untuk memotret fenomena individual, situasi, kelompok tertentu yang 

secara akurat dengan tujuan mendiskripsikan kegiatan serta transaksi 

UMKM yang terjadi saat ini. Dalam penelitian deskriptif peneliti 

menggunakan wawancara, observasi tidak terstruktur, observasi 

berstruktur untuk mendiskripsikan fenomena yang diteliti.14 

                                                           
14Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

169. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrument yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif.15 Dalam penelitian ini bertindak sebagai 

intrumen kunci, Partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data sedangka 

instrument lain sebagai penunjang. 

Instrumen yang dimaskud yaitu dokumen-dokumen yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian sepertihalnya data 

pelaku UMKM yang diperoleh dari Dinas Pedagangan kabupaten 

ponorogo, namun berfungsi sebagai instrument pendukung. oleh karena itu 

kehadiran peneliti dilapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk 

memahami terkait judul yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara 

langsung, aktif dengan informan dengan sumber yang sangat diperlukan.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini saya lakukan di Kabupaten Ponorogo tepatnya di 

Kecamatan Ponorogo karena merupakan kecamatan dengan sektor 

UMKM terbanyak di Kabupaten Ponorogo dengan total pelaku UMKM 

mencapai 381, selain itu lokasi usaha juga berdekatan dengan lembaga-

lembaga kauangan bank konvensional maupun syariah. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Data berkaitan dengan sumbernya yaitu berupa : 

                                                           
15Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2001), 13. 
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a. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan pelaku UMKM yang ada di kecamatan 

Ponorogo yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video/audio, pengambilan foto, atau film. Pencatatan 

sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan mengamati, mendengar, dan 

bertanya.16 

b. Sumber Tertulis 

Dilihat dari sumber data yang berasal dari sumber tertulis yaitu 

berupa majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, buku, jurnal dan lain 

sebagainya sangat berharga guna menjajaki keadaan seseorang atau 

masyarakat pelaku UMKM yang berada dikecamatan Ponorogo.17 

c. Foto atau Rekaman 

Foto maupun rekaman dapat dijadikan sebagai salah satu data 

yang konkrit, dengan adanya suatu foto maupun rekaman  dapat 

dijadikan bukti bawasannya telah dilakukan suatu penelitian berupa 

pengamatan maupun wawancara. Foto maupun rekaman tersebut 

diambil langsung dari pelaku UMKM yang ada di kecamatan 

Ponorogo 

                                                           
16Ibid, 223. 
17Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

121. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, berbagai cara. Bila dilihat settingnya data dapat dikumpulkan 

pada setting alamiah pada labolatorium dengan metode eksperimen, 

dirumah dengan berbagai responden, pada seminar, diskusi dan lain 

sebagainya. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik dalam 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, 

dokumentasi.18 

a. Observasi 

Observasi yang dilakuan di kecamatan Ponorogo merupakan 

dasar dari ilmu pengetahuan. Bawasannya para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi langsung di lapangan yaitu pelaku 

UMKM di kecamatan Ponorogo itu sendiri.19 Dengan observasi 

dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data 

keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang 

holistic atau menyeluruh. Selai itu peneliti dapat melihat hal-hal yang 

kurang atau tidak diamati orang lain khususnya orang yang berada 

dalam lingkungan tersebut karena telah dianggap biasa dan karena itu 

tidak dapat terungkapkan. 

b. Wawancara 

                                                           
18Ibid., 137. 
19Ibid, 145. 
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Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan pembahasan yang harus diteliti, tetapi 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan atau keyakinan pribadi. Disini peneliti mewawancarai 

secara langsung pelaku UMKM yang ada di kecamatan Ponorogo.20 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

penggunakan catatan-catatan  yang di peroleh dari data pribadi 

responden atau narasumber yang di peroleh dilapangan yang dapat 

mendukung dari data penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang dikumpulkan dirasa cukup untuk memahami 

aspek-aspek lingkungan pelaku UMKM yang ada di kecamatan Ponorogo 

maka pengamat meninggalkan lapangan untuk memasuki tahap analisis 

data secara intensif.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman yang mana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung di kematan Ponorogo dan setelah selesai pengumpulan data 

                                                           
20Ibid, 137. 
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dalam periode tertentu. Pada saat wawancara pelaku UMKM peneliti 

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah peneliti melakukan 

pengumpulan data maka peneliti melakukan anticipatory sebelum 

melakukan reduksi data.21 

Gambar 1.1 

Komponen Dalam Analisis Data

 

 

a. Data Reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dcari tema dan polanya, 

yangmana data-data umum yang diperoleh selama penelitian pada 

pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo. Data-data penelitian 

dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat member 

                                                           
21Ibid, 243–245. 
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gambaran yang jelas. Sehingga mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Data display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat 

mengenai pelaku UMKM atau sekumpul informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tidakan. 

c. Conclousion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data 

untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data 

untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang 

terjadi pada pelaku UMKM terhadap minat mereka bertransaksi 

dibank syariah maupun konvensional. 

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal yang harus 

dilakukan dalam suatu penelitian yang mana hasil dari penelitian tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan Triangulasi Data. Triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

beberapa teknik pengumpulan data pelaku UMKM dan sumber data yang 

telah ada, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Peneliti menggunakan 
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teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapat data dari 

sumber yang sama.22 

Gambar 1.2 

Triangulasi Pengumpulan Data 

 

 

a. Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek, 

teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

teliti. Peneliti terlibat secara langsung sebagai pengamat dilapangan, 

dalam  penelitian ini peneliti  mengamati aktivitas pelaku UMKM 

yang ada dikecamtan Ponorogo untuk mengetahui persepsi pelaku 

UMKM di kecamatan ponorogo terhadap minat transaksi dibank 

syaraih maupun konvensional. 

b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

melalui tanya jawab segingga dapat di kontruksikan makna dalam 

suatu topik. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur 

kepada pelaku UMKM di kecamatan ponorogo dengan pedoman yang 

                                                           
22Sudarmawan Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002), 

191. 
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telah di buat. setiap pelaku UMKM diberi pertanyaan yang sama lalu 

peneliti mencatatnya.  

c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkip, buku, foto dan sebaginya. Dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam  

penelitian kualitatif.23 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk member sebuah gambara mengenai penelitian ini maka 

disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Latar belakang berisi tentang alasan akademis peneliti dalam 

memilih penelitian persepsi pelaku UMKM di Kecatan Ponorogo 

terhadap minat bertransaksi dibank syariah. Rumusan masalah 

sebagi implementasi serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

dalam benak peneliti sehingga memutuskan mengambil suatu 

penelitian terkait persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo 

terhadap minat bertransaksi dibank syariah, agar penelitian ini lebih 

fokus dan terarah. Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah agar dapat 

menjawab dari rumusan masalah yang telah ada yaitu untuk 

mengetahui respon, kendala, serta faktor yang mempengaruhi 

persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo terhadap minat 

bertransaksi di bank syariah Ponorogo. Manfaat penelitian agar 

berguna bagi peneliti sendiri,khalayak umum, serta praktisi agar 

                                                           
23Ibid, 192–193. 
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dapat mengetahui kegiatan pelaku UMKM di Kecamatan ponorogo 

dalam hal transaksi keuangan. Studi penelitian terdahulu sebagai 

pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan agar lebih fokus 

dan terarah, metode penelitian yaitu berupa perencanaan dan arah 

dalam penelitian agar lebih tersetruktur sehingga penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat 

utamanya pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Ponorogo. 

BAB II PERSEPSI DAN MINAT PELAKU UMKM 

Berisi tentang paparan teori-teori mengenai Persepsi yang berupa 

pengertian persepsi beserta faktor-faktornya yang mencakup semua 

ringkasan yang berkaitan dengan persepsi pelaku UMKM. Minat 

berisi tentang tori-teori terkait minat baik pengertian hingga hal yang 

mendasari minat pelaku UMKM dalam bertransaksi diperbankan 

baik bank konvensional maupun bank syariah tersebut, sedangkan 

yang terakhir teori-teori terkait UMKM itu sendiri baik pengertian 

yang mencakup naluri awal dari UMKM itu sendiri, 

pengorganisasian, hingga berjalannya suatu UMKM. 

BAB III KARAKTER PELAKU UMKM di KECAMATAN PONOROGO 

Kondisi Geografis Objek Penelitian yang mencakup profil dari 

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha mikro Ponorogo serta profil 

dari Kecamatan Ponorogo itu sendiri dan kondisi Demografis 

UMKM Kecamatan Ponorogo meliputi profil dari beberapa pemilik 

UMKM yang dinyatakan layak dan mampu mewakili pelaku 

UMKM Kecamatan Ponorogo secara keseluruhan. 
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BAB IV ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP MINAT 

BERTRANSAKSI DIBANK SYARIAH 

Analisis respon pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo terhadap 

minat bertansaksi di bank syariah ponorogo, analisis kendala pelaku 

UMKM di kecamatan Ponorogo terhadap minat bertransaksi di bank 

syariah ponorogo, analisis faktor yang mendasari pelaku UMKM di 

kecamatan Ponorogo untuk melakukan transaksi di bank syarih 

Ponorogo. 

BAB V PENUTUP 

Berisi berisi tentang Kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab 

terdahulu dan Saran yang bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan peneliti. 
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BAB II  

PERSEPSI DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT TRANSAKSI 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Istilah persepsi berasal dari Bahasa inggris “perception” yang 

diambil dari Bahasa latin “perceptio” yang berarti menerima atau 

mengambil, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses 

penggunaan pengetahuan yang dimiliki untuk memperoleh dan 

menginterpretasi rangsangan yang diterima oleh alat indra manusia. Jadi 

pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikanyang ada 

dilingkungannya dengan pengetahuan yang dimiliki. Setelah individu 

mengetahuisesuatu hal dilingkungannya, kemudian ia memproses hasil 

pengetahuannya itu, sehingga timbul makna tentang objek itu.1 Menurut 

Jalaluddin Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa,atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada diri seseorang 

terkait hal atau informasi yang diperoleh. Hubungan minat dengan 

persepsi sudah jelas, minat adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, 

menafsirkan makna informasi dalam diri seseorang tidak hanya 

melibatkan minat, tetapi juga atensi, ekspetasi, motivasi, dan memori. 

Persepsi seperti juga minat, ditentukan oleh faktor personal dan faktor

                                                           
1Khozim, Dasar-Dasar Pesikologi kualitatif (Bandung: Nusa Media, 2013), 25. 
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situasional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalam masa lalu 

dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor faktor 

personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, 

tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu. 

Dalam suatu eksperimen , Levine, Chein, dan Murphy memperlihatkan 

gambar-gambar yang tidak jelas kepada dua kelompok mahasiswa. 

Gambar tersebut lebih sering ditanggapi sebagai makanan oleh kelompok 

mahasiswa yang lapar daripada oleh kelompok mahasiswa yang kenyang. 

Persepsi yang berbeda ini tidak disebabkan oleh stimulus, karena gambar 

yang disajikan sama pada kedua kelompok. Jelas perbedaan itu timbul 

pada kondisi biologis mahasiswa.2 

Faktor-faktor stuktural berasal semata-mata dari sifat seseorang itu 

sendiri dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu, 

menurut teori Gestalt bila kita mempersepsi sesuatu kita mempersepsinya 

sebagai suatu keseluruhan, kita tidak melihat bagian-bagiannya lalu 

menghimpunnya.Dengan kata lain, bagian-bagian medan yang terpisah 

(dari medan persepsi), dan karena itu dinamika khusus dalam interaksi ini 

menentukan distribusi fakta dan kualitas lokalnya. Maksudnya jika kita 

ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat melihat fakta-fakta yang 

terpisah, kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Secara 

umum faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi, persepsi 

interpersonal besar pengaruhnya bukan saja pada komunikasi 

interpersonal, tetapi juga pada hubungan interpersonal. Oleh karena itu, 

                                                           
2Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 

2015), 51–53. 
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kecermatan persepsi interpersepsi akan sangat berguna untuk 

meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita. Pengaruh faktor-

faktor personal pada persepsi interpersonal diantaranya: 

a. Pengalaman 

Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi, pengalaman 

tidak selalu lewat proses belajar yang pernah kita hadapi. Pengalaman 

dapat timbul dalam keseharian kita dan mengenai suatu peristiwa-

peristiwa yang telah kita lalui. 

b. Motivasi 

Proses konstruktif sangat banyak melibatkan unsur-unsur 

motivasi, motif personal lainnya yang mempengaruhi persepsi 

interpersonal adalah kebutuhan untuk mencapai setiap keinginan. 

motivasi dalam diri timbul secara sepontan karena adanya suatu 

keinginan. 

c. Kepribadian 

Dalam pesiko analisis dikenal proyeksi sebagai salah satu 

pertahanan ego. Proyeksi adalah mengeksternalisasikan pengalaman 

secara subjektif secara tidak sadar. Orang melemparkan perasaan 

bersalahnya pada orang lain.3 Pada persepsi interpersonal, orang 

mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang ada pada dirinya yang 

tidak disenanginya.  

Sudah jelas orang banyak melakukan proyeksi akan tidak 

cermat menanggapi persona stimulus bahkan mengaburkan 

                                                           
3Ibid, 53-54 
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kebenaran yang sebenarnya. Selain itu Mulyadi berpendapat 

bahwasannya persepsi digambarkan sebagai proses dimana individu 

seseorang menyeleksi, mengorganisasi, dan menterjemahkan 

stimulus menjadi sebuah arti yang kohoren dengan semua kejadian-

kejadian.  

Dapat juga digambarkan dengan bagaimana kita melihat dunia 

sekitar kita.4 Sebagai ilusi contoh penggambaran persepsi yaitu, 

sebagian besar warga desa mempersepsikan sebagian besar warga 

kota adalah sebagai orang kaya, modern, pandai. Sebagian lagi 

mempersepsikan warga kota sebagai orang yang arogan, sombong, 

tidak punya tata krama. Sebaliknya, sebagian besar orang kota 

mempersepsikan sebagian besar orang desa sebagai orang yang 

miskin, ketinggalan jaman, dan masih menganut tradisi tata krama 

yang dipegang teguh. Kondisi yang demikian oleh para pemasar 

perusahaan dipersepsikan bahwa orang kota memiliki daya beli dan 

taraf hidup yang tinggi, sebaliknya orang desa dipersepsikan kurang 

memiliki daya beli.  

Dengan demikian barang maupun jasa yang dipasarkan kepada 

masyarakat kota relative lebih bermutu dan lebih mahal disbanding 

dengan barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat desa. 

Pengaruh persepsi terhadap perilaku konsumen, antara lain barang 

maupun jasa yang dijual dikota lebih berkualitas dan lebih mahal, 

                                                           
4Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perseptif Kewirausahaan (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 66. 
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sebaliknya barang maupun jasa yang ditawarkan dipedesaaan relative 

lebih rendah kualitasnya dan harganya pun lebih murah.  

Dalam kaitannya dengan minat konsumen, maka persepsi yang timbul 

terhadap produk, promosi, proses dan pelayanan, sarana prasarana yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Persepsi konsumen terhadap suatu produk bisa beragam dan sangat 

luas. Contohnya ketika untuk pertama kali pemerinyah menetapkan 

kebujakan untuk mengganti kompor minyak tanah dengan kompor gas, 

maka berbagai tanggapan masyarakat muncul. Masyarakat masih 

mempersepsikan bahwa belum waktunya masyarakat menggunakan 

kompor gas.  

Masyarakat juga mempersepsikan bahwa penggunaan kompor gas 

beresiko meledak, karena belum tentu terbiasa menggunakannya secara 

benar. Persepsi tentang resiko meledak ini kemudian juga tidak selalu 

terjadi. Namun ketika tahun 2009 dan 2010 banyak terjadi peristiwa 

kompor meledak dan memakan banyak korban jiwa dan bahkan harta 

benda. 

b. Persepsi konsumen terhadap promosi suatu barang maupun jasa, 

konsumen masih mempersepsikan bahwa sebagian dari apa yang 

dinyatakan dalam promosi adalah tidak benar atau paling tidak 

dianggap berlebihan. 5 

 

                                                           
5Ibid, 67. 
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Sebagai gambaran, pada saat ini banyak iklan yang menawarka kredit 

atau pinjaman dengan jaminan BPKB yang bisa dicairkan dalam waktu 

satu jam . Untuk iklan yang demikian kiranya tidak terlalu salah apabila 

masyarakat mempersepsikan terlalu berlebihan. Kartu tanda penduduk 

dan kartu keluarga saja mungkin memerlukan waktu lebih dari 30menit, 

belum lagi pengecekan oleh petugas terhadap formulir yang harus diisi 

oleh calon peminjam dana. 

c. Persepsi konsumen terhadap proses dan pelayanan terhadap pelanggan 

dalam membeli suatu produk maupun jasa telah terlanjur menjadi 

kurang baik, sehingga apa bila terjadi yang sebaliknya maka oleh 

sebagian konsumen dirasa sebagian yang aneh. Sebagai gambaran, 

kedatangan kereta api yang tidak tepat waktu selama ini telah menjadi 

suatu hal yang biasa, sehingga apa bila suatu saat kereta apai datang 

tepat waktu maka dianggap suatu hal yang kurang wajar. 

d. Persepsi konsumen terhadap peralatan atau prasarana pendukung fisik 

juga demikian. Sebagian besar konsumen telah terbiasa dengan kondisi 

dan situasi yang gaduh, kotor, tidak teratur, dan banyak copet. Maka 

ketika suatu saat seseorang menemui kejadian yang sebaliknya maka 

hal yang demikian menjadi suatu hal yang aneh.6 

2. Faktor  yang Berperan Dalam Persepsi Secara Umum 

a. Objek yang Dipersepsi 

Objek menimbulkan persepsi yang mengenai alat indra atau 

reseptor. Persepsi dapat datang dari luar individu yang mempresepsi, 

                                                           
6Ibid, 68. 
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tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan 

yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai 

reseptor. Namun sebagian terbesar persepsi datang dari luar individu. 

b. Alat Indera, Syaraf, dan Pusat Susunan Syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 

B. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Suatu produk barang maupun jasa yang pertama kalinya diluncurkan 

untuk dipasarkan dan dijual ke suatu area tertentu terlebih dahulu harus 

diperkenalkan kepada masyarakat. Yang perlu diperkenalkan adalah nama 

produk, manfaatnya, bagi siapa diperuntukkan dan lain sebagainya. Maka 

dari itu suatu pengetahuan muncul dengan adanya suatu produk yang 

diperkenalkan, apa bila suatu produk tidak diperkenalkan maka masyarakat 

pada umumnya dan calon konsumen kususnya tidak akan mengetahui 

tentang adanya produk tersebut. Inilah pentingnya fungsi promosi yang 

bertujuan untuk memperkenalkan tentang nama produk, manfaat produk, 

dan dimana bisa diperoleh. 

 Materi yang dikomunikasikan adalah tentang citra baik perusahaan 

dan seluruh produk yang dijual kepada calon-calon konsumen, dengan 

demikian maka komunikasi pemasaran menjadi sarana dan prasarana bagi 
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perusahaan untuk menjadikan masyarakat mengenal, mengetahui, dan 

memahami secara baik dan benar tentang perusahaan dan tentang semua 

produk yang dihasilkan dan dipasarkan perusahaan. Konsumen perlu 

mengetahui tentang karakteristik suatu produk, apa bila konsumen kurang 

mengetahui informasi tentang suatu produk bisa salah dalam mengambil 

keputusan. Pelakunusaha yang berpengalaman akan memberikan informasi, 

pendidikan dan pemahaman kepada setiap calon pembeli khususnya dan 

masyarakat umumnya. 

2. Pengetahuan Tentang Manfaat Ekonomis 

Manfaat ekonomis biasanya dikaitkan dengan nilai yang melekat pada suatu 

produk untuk masa yang akan datang. Beberapa konsumen dalam setiap 

mengambil keputusan membeli suatu produk  mempertimbangkan dalam 

jangka panjangnya yang sekiranya dapat menguntungkan dimasa depan. 

3. Pengetahuan Tentang Resiko 

Resiko tentang fungsi berkaitan dengan dampak negative yang mungkin 

timbul apa bila konsumen mengetahui dan memahami bahwa produk yang 

akan dibeli tersebut mengandung sejumlah keburukan. Resiko keuangan 

berkaitan dengan rasa khawatir menghadapi kesulitan dimasa yang 

mendatang apa bila dalam melakukan suatu transaksi salah dalam 

pengambilan langkah. Selain itu ada juga resiko sosial yang terkait dengan 

dampak negative yang datang dari lingkungannya apa bila salah dalam 

pengambilan keputusan terkait suatu produk. 
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C. Minat 

1. Pengertian Minat 

W. S Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang 

agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam bidang tersebut. Minat dapat diartikan pula 

sebagai suatu kecenderungan untu memberikan perhatian dan bertindak 

terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut 

dengan disertai perasaan senang.7 Faktor-faktor yang mendasari minat yaitu : 

a. Faktor dorongan dari dalam 

Faktor ini timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri yang 

mempengaruhi minat yang timbul. 

b. Faktor dorongan yang bersifat sosial 

Faktor ini timbul dari likngkungan dan bersifat mempengaruhi suatu 

minat yang timbul. 

c. Faktor yang berhubungan dengan emosional 

Faktor ini berhubungan langsung dengan kejuwaan yang mempengaruhi 

minat yang timbul. 

Adanya minat dari diri seseorang juga dapat dipengaruhi oleh adanya 

motivasi sosial yaitu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari 

lingkungan masyarakat dimana seseorang berada sedangkan ukuran 

emosional menampakkan bahwa ukuran intensitas seseorang dalam 

memberikan perhatian kepada suatu obyek atau kegiatan tertentu.  Minat 

juga dapat digambarkan sebagai dorongan dari dalam individu seseorang 

                                                           
7Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evalusi Belajar (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 38. 
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dan memaksanya untuk berbuat. Dorongan ini dihasilkan oleh tekanan yang 

timbul akibat dari suatu kebutuhan yang belum tentu terpenuhi, sebagai 

contoh seseorang merasa lapar dan membutuhkan makanan memiliki 

motivasi yang tinggi untuk memperoleh makan. Semakin sulit makanan 

tersebut diperoleh semakin kuat pula keinginan untuk mendapatkannya. 

Sedangkan menurut Tatik Minat dapat dilihat dari konsumen yang 

puas pada pembelian pertama, maka pada pembelian berikutnya dilakukan 

berulang-ulang pada satu merek.8 Minat dapat diartikan sebagai: 

a. Kecenderungan yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang dimaksud 

disini adalah fanatic terhadap suatu hal. 

b. Tertarik, yang dimaksud disini adalah adanya ketertarikan yang 

merupakan dasar suatu minat dalam diri seseorang 

c. Semangat, yang dimaksud disini adalah semangat dalam memperoleh 

sesuatu yang menjadi keinginannya. 

d. Perhatian, yang dimaksud disini adalah suatu perhatian terhadap suatu 

hal yang dapat juga diartikan sebagai minat ataupun dorongan untuk 

mencapainya. 

e. Keinginan, yang dimaksud disini adalah cita-cita ataupun angan-angan 

yang berusaha untuk diwujudkan. 

Oleh sebab itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki 

seseorang sehingga menimbulkan rasa senang atau tertarik terhadap sesuatu 

sehingga mampu mmepengaruhi tindakan orang tersebut. Minat memunyai 

                                                           
8 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), 162-163 
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hubungan yang sangat erat dengan dorongan dalam diri individu yang akan 

menimbulkan keinginan  untuk ikut serta atau terlibat pada sesuatu yang 

diminatinya. Seseorang yang menginginkan suatu obyek maka akan 

cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut 

sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian terhadap obyek.9 

Dalam hal ini beberapa ahli turut berpendapat diantranya : 

a. Schiffman dan kanuk 

Minat digambarkan sebagai dorongan  dari dalam diri individu seseorang 

dan memaksa dia untuk berbuat. Dorongan ini dihasilkan oleh tekanan 

yang timbul akibat dari suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. 

b. Solomon 

Minat merujuk kepada suatu proses yang menyebabkan orang 

berperilaku seperti yang mereka perbuat. Hal itu bila kebutuhan timbul 

dan yang bersangkutan berniat untuk memuaskannya. 

c. Neal, Quarter, Hawkins 

Suatu kekuatan dalam inividu seseorang yang menggerakkan perilaku 

yang memberi arah dan tujuan  terhadap perilaku tersebut yaitu 

memenuhi kebutuhan. 

Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa minat merupakan sikap jiwa 

seseorang yang terarah pada suatu obyek tertentu kepada kognisi, konasi 

dan emosi dan didalam ketiga hubungan tersebut unsur emosi yang paling 

kuat. Minat mengandung unsur-unsur yang terdiri dari kognisi (mengenal), 

emosi (perasaan), dan konasi (kehendak). Unsur kognisi yaitu minat 

                                                           
9Ibid, 163. 
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didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai obyek yang 

diinginkan.10 

Oleh sebab itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang 

sehingga menimbulkan rasa senang atau tertarik terhadap sesuatu sehingga 

mampu mmepengaruhi tindakan orang tersebut. Minat memunyai hubungan 

yang sangat erat dengan dorongan dalam diri individu yang akan 

menimbulkan keinginan untuk ikut serta atau terlibat pada sesuatu yang 

diminatinya.  

Seseorang yang menginginkan suatu obyek maka akan cenderung 

merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga 

cenderung akan memperhatikan perhatian terhadap obyek.  

Perhatian yang diberikan dalam mempelajari obyek tersebut dapat 

diwujudkan dengan rasa ingin tahu. Menurut Johanes yang dikutip oleh 

Bimo Walgito menyatakan bahwa minat dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Minat intrinsik adalah minat yang timbul dari dalam diri seseorang 

tanpa dipengaruhi pengaruh dari luar. Dalam pendapat tersebut maka 

minat intrinsik muncul karena pengaruh sikap, persepsi, prestasi 

belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga harapan kerja. 

b. Minat ektrinsik adalah minat yang muncul Karena pengaruh dari luar. 

Minat ektrinsik ini muncul karena pengaruh latar belakang status social 

ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan.11 

                                                           
10Abu Ahmad, Psikologi Umum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 151. 
11Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perseptif Kewirausahaan, 44. 
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2. Faktor yang Mendasari Minat 

a. Faktor dorongan yang berasal dari dalam, kebutuhan ini dapat berupa 

kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

b. Faktor motif sosial, timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari 

motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan 

lingkungan dimana mereka berada. 

c. Faktor emosional, faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu. 
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BAB III 

KARAKTERISTIK PELAKU UMKM di KECAMATAN PONOROGO 

A. Kondisi Geografis Objek Penelitian 

1. Profil Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Ponorogo 

Berada dibawah naungan pemerintah kabupaten Ponorogo dan 

bertugas mengelola permasalahan, pengembangan dan pemberdayaan 

bidang industry, perdagangan, dan koperasi yang berletak di gedung 

terpadu Ponorogo. Awal mula nya bernama INDAGOP namun pada tahun 

2016 tanggal 19 desember berganti nama menjadi PERDAKUM yang 

memiliki bidang meliputi : 

a. Industri 

b. Perdagangan 

c. Pengelolaan pasar 

d. Sekertariat 

e. Koperasi dan usaha mikr1 

Visi dan misi dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

Ponorogo sejalan dengan visi dan misi kabupaten Ponorogo diantaranya 

Visi : “Ponorogo berbenah menuju ponorogo yang lebih maju, 

berbudaya dan religious”

 

 

                                                           
1Data Dinas Perdaganagan Kabupaten Ponorogo, "Pendataan Usaha Kecil Menengah 

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten ponorogo", 2017. 
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Misi : 

a. Tebentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif 

guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah 

yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal 

memecahkan masalah rakyat. 

b. Terkelolanya seluruh sumber daya daerah menjadi lebih 

berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta 

bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial. 

c. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur strategis secara 

professional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk 

menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, 

serta peningkatan kesejahteraan umum. 

d. Terbangunnya sistem pertanian modern, sebagai basis 

pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya 

saing tangguh, memicu investasi dan industry, serta berperan 

menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. 

e. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan 

ketersediaan ruang public yang memadai, berwawasan 

kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat 

pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan 

perkotaan. 

f. Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta 

perluasan kesempatan kerja. 
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g. Meningkatnya peran aktif Pemerintah Daerah dalam 

memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan 

masyarakat, guna mendorong kualitas sumber daya manusia 

yang hebat dan bertaqwa.2 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi INDAKOP Kabupaten Ponorogo 

 

2. Profil Kecamatan Ponorogo 

Dilihat menurut topografinya, Kecamatan Ponorogo berada pada 

daerah dataran dengan ketinggian rata-rata 135 meter di atas permukaan 

laut. Kelurahan Tonatan berada di permukaan tertinggi dan Kelurahan 

Paju berada di permukaan terendah dengan ketinggian masing-masing 172 

                                                           
2Ibid. 
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meter  dan 109 meter di atas permukaan laut. Hampir semua kelurahan di 

Kecamatan Ponorogo dilalui oleh sungai kecuali  Kelurahan Tamanarum, 

Kauman dan Tambakbayan. Adapun saluran irigasi juga telah ada hampir 

di semua kelurahan  kecuali  Kelurahan Tamanarum. Untuk fasilitas 

danau/waduk/situ/bendungan  hanya  terdapat di Kelurahan 

Cokromenggalan saja.3Ditinjau dari jarak kelurahan ke ibukota 

kecamatan, kelurahan yang terdekat adalah kelurahan Bangunsari yang 

juga merupakan tempat lokasi kantor kecamatan berada. Sedangkan 

kelurahan  yang letaknya paling jauh adalah Kelurahan Paju dengan jarak 

sekitar 4 km. 

Kecamatan  Ponorogo  mempunyai luas wilayah  22,31  km². 

Sebagai tempat pusat perekonomian sekaligus pusat pemerintahan, 

kecamatan ini secara letak geografis berbatasan dengan Kecamatan 

Jenangan di bagian timur, di bagian selatan dengan Kecamatan Siman,  

sementara di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan  Babadan  dan di 

sebelah barat dengan Kecamatan Sukorejo. Kelurahan  yang memiliki 

wilayah  terluas adalah  Kelurahan  Keniten  dengan luas wilayah mencapai  

2,77  km2 atau  sekitar 12,43  persen dari  total luas wilayah Kecamatan  

Ponorogo. Sedangkan  kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil 

adalah Kelurahan Taman Arum dengan  luas wilayah 0,09 km2 atau sekitar 

0,41 persen dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Ponorogo. 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  

                                                           
3Kecamatan Ponorogo, "Profil Kecamatan Ponorogo",  2017. 
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Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah memberikan 

berbagai fasilitas berupa Program Penanggulangan Kemiskinan, dimana 

rumah tangga sasarannya adalah masyarakat yang masuk dalam kategori 

mendekati miskin, miskin dan sangat miskin. Pada tahun 2015,  di 

Kecamatan Ponorogo jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Raskin 

adalah  2.026  rumah  tangga, jumlah RTS Jamkesmas 2.656  rumah  

tangga dan jumlah RTS BLSM adalah 2.026  rumah  tangga. 

Pada tahun 2015, sarana pendidikan setingkat  Taman Kanak-Kanak 

yang tersedia sebanyak  45  sekolah, dengan murid sejumlah  2.802  anak  

dan guru sebanyak  285  orang. Di tingkat  SD tersedia  44  sekolah  dengan 

murid sejumlah 8.946  siswa dan guru sebanyak 610 orang. Di tingkat 

SLTP tersedia sarana pendidikan sebanyak 24 sekolah, 9.276 siswa dan 

714 guru. Sedangkan pada tingkat SLTA, sarana pendidikan yang tersedia 

sebanyak 26 sekolah yang menampung 14.582 siswa dan tenaga pengajar 

1.130 guru. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk 

di Kecamatan  Ponorogo  telah  menamatkan pendidikan sampai tingkat  

SLTA sederajat,  namun  persentase mereka yang belum/tidak sekolah dan 

belum/tidak tamat SD masih cukup tinggi yaitu mencapai 22,91 persen. 

Hal ini disebabkan antara lain karena tingginya jumlah penduduk yang 

masih berusia sekolah (0-19 tahun) sehingga berpengaruh terhadap 

persentase penduduk yang telah menamatkan pendidikan.  
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B. Persepsi Pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo Terhadap Transaksi di 

Bank Syariah 

Persepsi merupakan suatu pandangan yang muncul dalam diri seseorang 

seperti halnya dalam pelaku UMKM yang ada di Ponorogo. Dalam penelitian ini 

buakan dari keseluruhan pelaku UMKM yang ada di kecamatan Ponorogo 

melainkan diambil berdasarkan jenis-jenis UMKM yang ada di kecamatan 

Ponorogo, peneliti mengklasifikasi jenis-jenis UMKM tersebut lalu mengambil 

satu pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo yang mewakili usaha UMKM yang 

serupa atau sejenis. Alasan peneliti mengambil pelaku UMKM tersebut karena 

menurut peneliti mampu mewakili dari UMKM yang serupa dan dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu persepsi pelaku UMKM di 

kecamatan Ponorogo terhadap minat bertransaksi di bank syariah.  

Disini ibu Ika selaku pemilik online shopping dan berlatar belakang 

pendidikan Sarjana Hukum Islam melakukan kerja sama dengan bank Mandiri 

Syariah sebagai sarana pembelian secara online oleh pelanggan dengan beliau, 

selain itu beliau juga menggunakannya sebagai investasi dana berupa tabungan. 

Persepsi ibu Ika terhadap minatnya bertransaksi di bank syariah yaitu menurut 

beliau bank syariah memberikan pelayanan yang sesuai dengan agama, selain itu 

ketika melakukan transaksi di bank syariah beliau merasa aman dari dosa.4 

Sempat ibu Ika ditawari oleh rekannya yang bekerja dibank konvensional 

namun beliau menolak karena baliau faham betul konsekunsi riba yang nantinya 

akan ditanggung, mungkin secara sekilas bank syariah dan bank konvensional 

hamper sama namun akad nya yang membedakan. Selain itu menurut beliau 

                                                           
4Ika, Wawancara Pemilik UKM Online Shopping, Ponorogo, 20 Juni 2019. 
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akad tersebut yang menentukan suatu transaksi menjadi halal atau menjadi 

haram. Menurut beliau amanah yang diberikan kepada bank syariah akan 

berdampak baik dikemudian hari dan di akhirat kelak, beliau juga berusaha 

mengamalkan ilmu yang didapat dari pondok salah satu nya dengan menghindari 

riba dan bertransaksi dibank syariah. 

Disisi lain ibu Ika juga mengalami sedikit kendala dengan transaksinya di 

bank Mandiri Syariah yaitu akses lokasi yang cukup jauh dari rumah beliau 

selain itu bank Mandiri syariah belum mempunyai unit yang terletak disekitar 

rumah beliau, namun semua itu tidak mempengaruhi minat inu Ika untuk tetap 

melakukan transaksi di bank Mandiri Syariah. 

Selain itu persepsi juga muncul pada pelaku UMKM bengkel yang ada di 

kecamatan Ponorogo yaitu bapak Amin yang berlatar belakang pendidikan SMK 

Teknik Permesinan. Pada awal usahabengkel Amin Motor beliau melakukan 

kerjasama dengan pihak perbankan yaitu bank BRI.5Beliau mengajukan 

peminjaman modal kepada bank BRI dengan alasan lebih menguntungkan dan 

mudah dalam pembayaran angsurannya yang dirasa beliau lebih aman selain itu 

bank BRI terletak disetiap kota maupun pelosok desa sehingga dimanapun bapak 

Amin berada beliau tetap bisa bertransaksi dengan bank BRI. Sebetulnya beliau 

sedikit banyak tau mengenai perbankan syariah,bahkan beliau juga memahami 

mengenai riba yang ada pada perbankan konvensional. 

Bapak Amin memiliki persepsi yang baik mengenai perbankan syariah 

bahkan beliau sangat mengapresiasi dengan berdirinya perbankan syariah di 

Indonesia namun bapak Amin belum berminat melakukan transaksi dibank 

                                                           
5Amin, Wwawancara Pemilik UMKM Bengkel, Ponorogo, 8 Desember 2018.  
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syariah dengan alasan karena letak bank yang masih terpusat dan hanya berada 

di kota saja.  

Selain itu bapak Amin juga memiliki investasi dari usahanya berupa 

tabungan yang juga terletak di BRI, selain itu transaksi dengan pelangganpun 

banyak banyak menggunakan bank BRI berupa transfer pembayaran jasa 

bengkel atau pembelian barang-barang dari bengkel bapak Amin, gaji 

karyawanpun juga bapak Amin bayarkan melalui transfer ke rekening 

karyawannya menggunakan bank BRI, pembelanjaan barang-barang 

bengkelpun bapak Amin membayar menggunakan ATM BRI namun jika 

barang-barang yang dibeli tidak terlalu banyak beliau menggunakan uang tunai.6 

Selain itu disini perusahaan pengrajin gamelan berkembang cukup pesat 

bahkan transaksi penjulan sampai ke luar negri. Bapak Goiman selaku pemilik 

usaha tersebut dan berlatar belakang pendidikan SLTA (Sekolah Lnjutan 

Tingkat Atas) lebih memilih bank konvensional yaitu bank BNI. Beliau 

beranggapan bawasannya bank BNI lebih terpercaya disbanding bank-bank 

lainnya. Selain itu beliau menggunakan bank BNI sebagai patner dalam 

membantu modal usahanya sekaligus sebagai tempat menyimpan asetnya berupa 

tabungan. Banyak pelanggan beliau yang berada didalam negri maupun yang 

berada diluar negri, mereka melakukan transaksi pembelian melalui transfer ke 

bank BNI yang dimiliki beliau. Pembayaran gaji karyawanpun dilakukan bapak 

Goiman melalui transfer bank. 

Persepsi beliau mengenai bank syariah cukup bagus namun menurut 

beliau bank syariah maupun bank konvensional sama saja dari segi pembiayaan 

                                                           
6Ibid. 
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maupun transaksi yang lain menurut beliau yang membedakan hanya namanya 

saja, sehingga beliau belum berminat menggunakan bank syariah dengan alasan 

menurut beliau bank syariah belum begitu terkenal karena aksesnya masih 

berada di tempat-tempat tertentu dan dalam cakupan yang luas misal saja 

pelanggan dari luar negri lebih memilih bank konvensional sebagai sarana 

transaksi pembayaran misal saja bank BNI.7 

Selain itu perusahaan tekstil Espe Various B berkembang cukup pesat dan 

baik semuanya tidak terlepas dari kerjasama dalam memutar roda bisnisnya. 

Salah satu kerjasama yang dilakukan dengan pihak perbankan, banyak pihak 

perbankan yang memberikan tawaran kerja sama dengan bapak Kanzul yang 

berlatar belakang pendidikan sarjana Ekonomi, namun bapak Kanzul tetap 

memproyeksikan untung dan rugi yang didapat ketika menjalin kerjasama 

dengan pihak perbankan karena dalam bisnis pasti keuntungan menjadi target 

yang harus dicapai. Dalam kerjasama nya dengan pihak perbankan bapak Kanzul 

lebih memilih melakukan transaksi di bank konvensional yaitu bank BRI dan 

BNI dengan alasan kedua bank tersebut lebih aman dan meyakinkan, selain itu 

melakukan transaksi di kedua bank tersebut tidak mempersulit pihaknya. Bapak 

kanzul melakukan transaksi dengan bank BRI sebagai peminjam modal untuk 

usahanya selain itu beliau memiliki keuntungan yang sebagian ditabung di bank 

BRI sebagai gaji karyawan dan pembelian barang-barang keperluan usahanya 

dan memiliki tabungan juga di bank BNI sebagai tabungan individu yang 

dipergunakan untuk keperluan pribadinya.8 

                                                           
7Goiman, Wawancara Pemilik UKM Gamelan, Ponorogo, 9 Desember 2018. 
8Kanzul, Wawancara Pemilik UMKM Konveksi, Ponorogo, 9 Desember 2018. 



43 
 

  

Selain itu banyak dari pelanggannya yang bertaransaksi menggunakan 

kedua bank tersebut, maka dari itu bapak Kanzul menggunakan bank BRI dan 

BNI. Beliau pernah mendengar bank syariah dari rekan kerjanya sehingga beliau 

memiliki persepsi bawasannya bank syariah memang bagus karena memadukan 

transaksi ekonomi dengan aturan kaidah-kaidah agama namun beliau belum 

berminat menggunakan bank syariah selain itu pelanggan bapak Kanzul tidak 

semuanya muslim jadi penggunaan bank syariah maupun bank konvensional 

bagi beliau tidak berpengaruh apapun namun beliau lebih mempercayakan asset-

asetnya kepada bank BRI dan bank BNI yang menurut beliau mudah dijangkau 

semua kalangan karena kedua bank tersebut terletak di kota maupun didesa yang 

tidak mempersulit aksesnya maupun pelanggannya dalam bertransaksi 

menggunakan perbankan.9 

Dengan adanya bank syariah menurut bapak Kanzul sangat baik bagi 

seorang muslim namun dengan akses lokasi yang masih terpusat terletak di kota 

saja masyarakat yang bertempat tinggal didesa belum mampu merasakan adanya 

bank syariah, menurut beliau di sebagian desa memang ada koperasi syariah 

maupun BPR syariah belum mampu memenuhi kebutuhan dari nasabah karena 

menurut beliau yang merasakan pernah tinggal di desa masyarakat sekitar tempat 

tinggal bapak Kanzul memiliki anggapan bahwa BPR syariah maupun koperasi 

syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. 

Disini juga terdapat UMKM laundry, yang dalam menjalankan bisnis 

Naura Loundy tidak terlepas dari bantuan yang ditawarkan oleh pihak perbankan 

untuk modal sekaligus demi berjalannya suatu usaha yang kadang ada pasang 

                                                           
9Ibid. 
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surutnya. Disini ibu Desi yang berlatar belakang pendidikan SMA (Sekolah 

Menengah Atas) sempat kurang lebih enam bulan bertransaksi dengan bank 

syariah namun pada akhirnya beliau memutuskan menggunakan bank 

konvensional alasan beliau berpindah ke bank konvensional karena lebih 

menguntungkan bagi usahanya karea banyak yang memilih pembayaran secara 

transfer menggunakan bank konvensional dan terpercaya karena beliau melihat 

besarnya bank tersebut dan tersebar luas diberbagai tempat.10 

Ibu Desi sempat bertransaksi dengan bank Mandiri Syariah sebagai 

peminjam modal dalam usahanya namun beliau merasa persyaratan yang 

diberikan pihak perbankan pada beliau mengenai pengajuan modal usahanya 

dirasa rumit, banyak persyaratan yang harus dipenuhi selain itu setelah transaksi 

selesai dan ibu Desi tidak memiliki tanggunggan di bank tersebut ibu Desi 

memutuskan untuk pindah ke bank BRI. Ibu Desi berpendapat selama beliau 

melakukan transaksi dibank Mandiri Syariah terlalu ribet, sebetulnya persepsi 

beliau mengenai bank Mandiri syariah sangat bagus karena sesuai dengan kaidah 

agama dan terhidar dari riba namun setelah selama kurang lebih 6 bulan 

bertransaksi dibank syariah beliau belum berminat bertransaksi lagi dengan bank 

syariah dengan alasan rumitnya administrasi, sedikit dari pelanggan yang 

melakukan pembayaran (transfer pembayaran) jasanya menggunakan bank 

syariah, dan bank syariah hanya terdapat dilokasi tertentu saja sehingga 

mempersulit aksesnya.11 

Selain itu beliau memiliki investasi dari usahanya berupa tabungan pada 

bank BRI yang dipergunakan sebagai pembelian barabg-barang usahanya, 

                                                           
10Desi, Wawancara Pemilik UMKM Loundry, Ponorogo, 10 Desember 2018. 
11Ibid., 
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sebagai gaji dari karyawannya, selai itu beliau juga mempergunakan tabungan 

tersebut sebagai transaksi pribadinya, investasi tabungan pendidikan anaknya 

dan investasinya dimasa depan untuk mewujudkan harapan-harapan 

keluarganya. 

Selain itu disini pemilik salon Anggun lebih mempercayakan transaksinya 

kepada bank BNI konvensional dengan alasan mudah dijangkau dan tidak ribet. 

Persepsi beliau mengenai bank syariah menurut pandangan beliau bank syariah 

memang baik dari segi namanya dan pengaruhnya bagi seorang yang sangat 

paham agama namun bagi beliau hampir sama saja dengan bank konvensional 

sehingga sejauh ini belum minat melakuakan transaksi dibank syariah.12 

Ibu Anggun yang berlatar belakang pendidikan SMK jurusan Kecantikan 

memiliki investasi usaha berupa tabungan di bank BNI yang menurut beliau 

mudahnya akses ketika sewaktu-waktu ingin melakukan transaksi, semisal saja 

penarikan dana melalui ATM yang tersedia di dekat rumah beliau yang tinggal 

jalan kaki saja sudah sampai tempat ATM tersebut. Selain itu banyak dari rekan 

kerja maupun pelanggan yang bertransaksi dengan bank tersebut sehingga 

mempermudah dalam bisnisnya.13 

Disini juga terdapat UMKM berupa toko kelontong. Usaha ini berjalan 

dari modal yang diberikan oleh salah satu pihak perbankan yaitu bank BRI 

sebagai wujud kerja sama dan sampai sekarang masih melakukan kerjasama 

dengan pihak bank BRI. Omset yang dihasilkan dari penjualan tersebut berkisar 

5.000.000,00 per bulan. Toko milik pak Teguh ini dikelola sendiri oleh beliau 

dan keluarga, harapannya usaha toko tersebut dapat terus berdiri hingga anak 

                                                           
 

13Anggun, Wawancara Pemilik UMKM Salon, Ponorogo, 11 Desember 2018. 
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cucu nya kelak. Disini pak Teguh yang berlatar belakang pendidikan SLTP 

(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) lebih mempercayakan transaksi 

keuangannya pada bank konvensional yaitu bank BRI dikarenakan sebagian 

besar modal awal nya hasil kerjasama dengan pihak BRI hingga sekarang.14 

Persepsi bapak Teguh mengenai bank syariah menurut beliau bank syariah 

dari segi agama memang baik namun dari segi administrasinya ketika 

peminjaman modal lebih rumit, beliau berbicara seperti itu karena beliau pernah 

ingin melakukan pinjaman di bank syariah namun beliau mengurungkan niatnya. 

Sehingga sampai saat ini bapak teguh belum berminat bertransaksi dibank 

syariah, menurut beliau selain persyaratan yang rumit bank syariah hanya berada 

di wilayah tertentu saja sehingga cukup rumit untuk melakukan transaksi ketika 

bapak Teguh berada di wilayah saudara yang tidak terjangkau bank syariah.15 

Dan yang terakhir disini ibu Ani yang berlatar belakang pendidikan SLTP 

(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebagai pemilik UMKM kuliner yaitu 

penjual sate lebih memilih bank konvensional dibanding bank syariah yaitu bank 

BRI sebagai patner usahanya, alasan beliau memilih bank BRI karena dilingkup 

usahanya banyak yang ditawari kerja sama dengan bank BRI.16 

Pada saat itu ibu Ani yang membutuhkan modal usaha mendengar tawaran 

tersebut tertarih untuk meminjam modal usaha di bank BRI dan berlanjut hingga 

sekarang. Tabungan sebagai investasi beliau juga berada dibank BRI, beliau 

percaya kepada bank BRI karena dirasa lebih aman karena telah bertransaksi di 

bank tersebut cukup lama. Ibu Ani sempat mendengar mengenai bank syariah, 

                                                           
14Teguh, Wawancara Pemilik UKM Toko Kelontong, Ponorogo, 11 Desember 2018. 
15Ibid. 
16Ani, Wawancara Pemilik UKM Warung Makan, Ponorogo, 11 Desember 2018. 
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persepsi beliau mengenai bank syariah yaitu menurut beliau bank syariah 

tergolong bank baru meskipun bank tersebut manurut beliau cukup bagus karena 

sesuai syariat agama namun beliau belum berminat melakukan transaksi di bank 

syariah. Salah satu alasan lain ibu Ani enggan mencoba-coba karena sudah sejak 

dulu bermitra dengan bank BRI.17 

Selain itu menurut pandangan beliau kantor bank syariah dirasa cenderung 

cukup sepi ketika beliau melewati bank tersebut sehingga ibu Ani ragu untuk 

melakukan transaksi dengan bank syariah, beliau khawatir jika menyimpan 

asetnya berupa tabungan dibank syariah suatu saat nanti ketika bank tersebut 

bangkrut dana nya akan hilang seperti kasus-kasus yang pernah diberitakan. 

C. Minat Pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo Terhadap Transaksi di 

Bank Syariah 

Dengan munculnya berbagai persepsi pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo 

terhadap transaksi di bank syariah maka timbullah minat dari berbagai pelaku 

UMKM tersebut untuk bertransaksi dibank syariah. Ada sebagian dari pelaku 

UMKM tersebut beminat melakukan transaksi dibank syariah dan ada sebagian 

juga yang kurang berminat. Dalam hal ini minat pelaku UMKM bertransaksi di 

bank syariah dapat diketaui melalui hasil wawancara seperti berikut: 

1. Pelaku UMKM online shopping ibu Ika yang lebih berminat melakukan 

transaksi di bank syariah yaitu bank Mandiri Syariah dengan alasan bank 

syariah dapat menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat.  

                                                           
17Ibid. 
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2. Bapak Amin pemilik UMKM bengkel yang lebih berminat bertransaksi di 

bank konvensional BRI dengan alasan lokasi bank yang mudah dijangkau 

oleh beliau.  

3. Bapak Goiman pemilik UMKM Gamelan yang lebih berminat bertransaksi 

di bank konvensional BNI dengan alasan bank konvensional lebih dikenal 

di dalam negri dan manca negara selain itu lokasi bank yang mudah 

dijangkau. 

4. Bapak Kanzul pemilik UMKM konveksi Espe Various B yang lebih 

berminat memilih bank konvensional BNI dan BRI dengan alasan mudah 

dijangkau dan menurut beliau lebih menguntungan sebagai penyimpan dana 

dan pinjaman. 

5. Ibu Desi pemilik UMKM laundry yang sempat berminat bertransaksi di 

bank syariah namun pada akhirnya beliau lebih memilih berminat di bank 

konvensional BRI dengan alasan bank mudah dijangkau dan dirasa 

administrasinya lebih mudah. 

6. Ibu Anggun merupakan pemilik UMKM salon yang lebih memilih 

bertransaksi dibank konven dengan alasan bank mudah dijangkau. 

7. Bapak Teguh merupakan pemilik UMKM toko kelontong yang lebih 

memilih berminat melakukan transaksi di bank konvensional BRI dengan 

alsan sejak awal sudah bermitra dengan bank tersebut dan sudah nyaman 

melakukan transaksi menggunakan bank tersebut. 

8. Ibu Ani merupakan pemilik UMKM kuliner yaitu sate lebih memilih dan 

berminat bertransaksi dibank konvensional BRI dibanding bank syariah 
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dengan alasan bank BRI mudah dijangkau dan sudah lama bertransaksi 

dengan bank tersebut. 
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BAB IV  

ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP MINAT 

BERTRANSAKSI DIBANK SYARIAH 

 

A. Analisis persepsi pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo terhadap minat 

bertransaksi di bank syarih Ponorogo. 

Persepsi merupakan suatu hal yang timbul dalam diri seseorang untuk 

menyikapi apa yang diketahui, disini persepsi yang timbul dari pelaku UMKM 

yang ada dikecamatan Ponorogo mengenai perbankan syariah sangat beragam. 

Banyak pelaku UMKM yang telah diwawancarai peneliti mempersepsikan 

bank syariah baik secara segi agama namun ada juga yang beranggapan bank 

syariah hampir sama dengan bank konvensional.  

Selain persepsi kendala merupakan suatu halangan bagi pelaku UMKM 

di Ponorogo dalam melakukan transaksi keuangan di bank syariah, selain dari 

faktor kendala yang dialami individu dari pelaku UMKM pihak bank juga 

mematok standarisasi dalam pemberian pinjaman modal usaha maupun 

transaksi keuangan yang lain.1Dalam setiap bisnis pasti ada yang namanya 

jatuh bangun dalam mengelola suatu usaha namun semua itu merupakan suatu 

pengalaman berharga. Setiap pelaku usaha pasti dapat mengukur suatu 

kemungkinan-kemungkinan yang timbul ketika mendirikan suatu usaha. 

Pengalaman seseorang dalam mengoperasikan bisnisnya serta pengalaman 

                                                           
1Azrul Tanjung,  Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia (Jakarta: 

Erlangga, 2017),  96. 

 



51 
 

 
 

terkait lembaga keuangan yang akan dijadikan patner usaha juga berpengaruh 

didalamnya. Selain itu motivasi dari dalam diri seseorang tersebut dapat 

membentuk suatu persepsi yang timbul ketika akan melakukan kerjasama 

dengan pihak penyedia jasa keuangan dengan kata lain pihak perbankan. Selain 

itu juga tidak dapat terlepas dari kepribadian setiap pelaku UMKM 

dikecamatan Ponorogo itu sendiri. 

Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan UMKM, 

terutama menyangkut manajemen, produksi, pemasaran serta pembiayaan. 

Mengingat manajemen merupakan hal penting untuk dilakukan dalam hal 

bisnis, maka UMKM sejatinya juga melakukan hal yang sama dengan berbagai 

usaha lainnya. Manajemen diperlukan agar segala sesuatu terukur dengan baik, 

dalam hal yang menyangkut produksi, pemasaran, personalia, keuangan, 

maupun fungsi-fungsi bisnis lainnya.  

Selain manajemen persoalan yang sering muncul yaitu mengani produksi 

dan pemasaran karena bahan baku yang memiliki suatu nilai ekonomi maka 

dibutuhkan keuangan yang cukup dalam menyediakan bahan baku tersebut, 

kadang dalam hal keuangan kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas 

perusahaan, terutama terkait dengan volume produksi dan biaya pemasaran. 

Terkadang mereka kurang memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses 

sumber-sumber keuangan terutama KUR yang disalurkan perbankan, 

sementara lembaga keuangan mikro dan dan bank perkreditan rakyat tidak 

menjamah wilayah kerja mereka ataupun alasan akses perbankan syariah 

kurang memenuhi kriteria nyaman bagi mereka dibanding bank konvensional.  
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Disamping itu sebagian dari perbankan umumnya tidak bersedia 

menambahkan pemberian pinjaman dalam jumlah yang kecil karena tidak 

adanya asset yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman ke pihak perbankan. 

Berbagai persoalan tersebut muncul akibat sulitnya UMKM dalam mengakses 

berbagai sumber-sumber ekonomi, disamping tidak banyak kelompok 

masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembangan UMKM.2 

Tidak seperti halnya dengan pelaku UMKM di Kecamatan Poonorogo, 

mereka membangun usahanya tidak serta-merta dapat berdiri sendiri mereka 

mempunyai seorang mitra atau patner dalam mengelola roda bisnisnya. Banyak 

perbankan yang menawarkan suatu kerjasama baik dari bank syariah maupun 

bank konvensional. Masing-masing dari mereka memiliki respon yang baik, 

mereka mempersilahkan adanya penawaran dari perbankan dan menerima 

brosur produk perusahaan yang diberikan. 

Namun pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo sebagian besar lebih 

memilih bank konvensional dibanding dengan bank syariah, banyak faktor 

yang menurut mereka menjadi pertimbangan sehingga lebih memilih bank 

konvensional salah satunya yaitu bank konvensional lebih mengerti kebutuhan 

mereka terkait modal usha serta bunga yang diberikan dan mudah dijangkau 

karena sudah membuka berbagai cabang besar serta unit-unit dipelosok desa, 

selain itu rasa kepercayaan yang timbul di bank konvensional lebih tinggi 

dengan adanya kantor-kantor unit yang dibuka diberbagai daerah bahkan 

didesa-desa tersebut. Kebanyakan dari mereka sempat melirik bahkan 

menggunakan jasa yang ditawarkan bank syariah namun tingkat kepuasan yang 

                                                           
2Ibid, 96. 
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diperoleh sangatlah sedikit dengan alasan bank syariah hanya terdapat di 

wilayah tertentu serta administrasi yang dirasa terlalu rumit.  

Sebagian mereka pelaku usaha mempertimbangkan keuntungan serta 

kerugian yang didapat setelah sempat bertanya-tanya bahkan menggunakan 

jasa bank syariah akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan atau 

pindah ke bank konvensional dengan berbagai alasan pula diantaranya menurut 

mereka terlalu banyak nya bagi hasil yang harus diperoleh pihak perbankan 

syariah yang dibebankan kepada mitra usaha, timbul rasa was-was karena 

perbankan syariah yang ada di Ponorogo sendiri belum merajahi pasar disini 

yang dimaksud dari merajahi pasar yaitu bank syariah terlihat cenderung sepi 

dimata pelaku UMKM dikecamatan Ponorogo, sedikitnya kantor unit yang 

dimiliki sehingga ketika melakukan suatu transaksi harus datang ke kantor 

cabangnya langsung, sebetulnya mereka juga mempertimbangkan mengenai 

syariat dalam transaksinya namun dengan bekerja sama dengan bank syariah 

sangat sedikit keuntungan yang didapat maka mereka memutuskan bekerja 

sama dengan bank konvensional. Selain itu tuntutan ekonomi serta upaya 

pemenuhan kebutuhan keluarga seperti hal nya sekolah, kebutuhan pokok, dan 

lainnya menuntut pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo mengejar target 

keuntungan.  

Kebanyakan dari mereka mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha, 

mereka juga sepakat dengan bank terkait bunga maupun bagi hasil yang 

ditawarkan oleh pihak perbankan, bagi mereka kerjasama dengan bank 

memiliki hubungan timbal balik. Hubungan tersebut menguntungkan pihak 

pemilik usaha karena dapat menjalankan usahanya sedangkan pihak perbankan 



54 
 

 
 

memperoleh keuntungan dengan bunga maupun bagi hasih sesuai dengan 

kesepakatan jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  

Namun disini kembali lagi respon dari mereka terkait bank syariah belum 

mampu menentukan keputusan keberlangsungan transaksi mereka terkait 

pemilihan bank konvensional maupun bank syariah sebagai lembaga keuangan 

yang dipercaya sebagai patner bisnisnya. 

Dengan adanya berbagai penawaran tersebut mereka mengaku tidak 

langsung tertarik untuk melakukan kerjasama namun mereka menganalisis 

terlebih dulu seberapa keuntungan dan kerugian yang didapat karena kembali 

lagi pelaku usaha yang ditargetkan merupakan keuntungan bukan kerugian. 

Jadi mereka memiliki responnya masing-masing ketika menyikapi penawaran 

dari pihak perbankan. Selepas itu mereka tetap mempertimbangkan bank 

syariah sebagai mitra usahanya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut muncul 

bukan sekedar angan-angan saja namun berbagai faktor yang ada didalamnya 

juga berpengaruh besar. 

Faktor – faktor yang di pertimbangkan nasabah untuk menjalin kerja 

sama dengan perbankan yaitu: 

1. Kemudahan dalam melakukan kerja sama dan transaksi 

2. Kejelasan dari kerja sama yang ditawarkan 

3. Medapatkan bantuan modal besar dengan resiko paling kecil 

4. Faktor kenyamanan akses lokasi perbankan  

 

Dari semua faktor-faktor diatas dapat dikatakan bahwa nasabah 

menginginkan kemudahan bertransaksi tanpa ada prosedur yang berbelit-belit 
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dengan kejalasan dari keuntungan dan kumudahna yang didapatkan oleh 

nasabah. Semua faktor itu kebannyakan didapatkan dari bank konvensianal di 

banding dengan bank syariah, sebagian besar dari mereka lebih mendapatkan 

kemudahan, kejelasan, kenyamanan dan modal yang lebih besar dari bank 

konvensional sedangkan bank sayriah dipandang masih kurang meberikan 

kenyamanan dari segi akses lokasi dan kemudahan dari segi transaksi baik 

pinjaman maupun simpanan. Sehingga respon yang timbul mengenai bank 

syariah ada nya kurang ketertatikan meskipun pelaku UMKM sendiri 

memahami bank syariah merupakan bank yang cukup baik dari segi akadnya. 

Dari situlah timbul kendala dari pihak pelaku UMKM di kecamatan 

Ponorogo untuk bertransaksi di bank syariah. Selain dari pelaku UMKM pihak 

perbankanpun memiliki standarisasi dalam melakukan kerjasama dengan 

pelaku UMKM. 

B. Analisis Faktor yang Mendasari Pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo 

Untuk Melakukan Transaksi di Bank Syariah 

Faktor merupakan suatu dasar tindakan serta respon yang diambil pelaku 

UMKM yang ada di kecamatan Ponorogo sehingga memutuskan untuk 

melakukan transaksi dibank syariah maupun bank konvensional. Minat timbul 

ketika persepsi yang ada pada diri seseorang dalam menilai suatu hal yang 

menurutnya bagus atau menarik disini latar belakang pendidikan juga sangat 

berperan didalamnya yang mana pelaku UMKM dengan latar belakang 

pendidikan agama pasti sangat memahami mengenai bank syariah sedangkan 
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yang berlatar belakang pendidikan umum maka akan memiliki pandangan lain 

terkait bank syariah.3 

Dalam suatu kegiatan ekonomi respon sendiri sangat berpengaruh 

sebagai wujud dari suatu penawaran yang dilakukan, apabila respon baik maka 

kegiatan transaksi berlangsung baik dan sebaliknya apabila respon buruk maka 

berlangsung suatu transaksi yang hanya sekedarnya ataupun tidak terjadi suatu 

transaksi.  

Respon pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo sendiri kepada bank 

syariah cukup baik yang mana ketika ada penawaran dari bank mereka tidak 

serta merta menolak tawaran tersebut namun menganalisis dulu sesuai atau 

tidak dengan kebutuhan mereka, bahkan sebagian dari mereka sangat faham 

mengenai bank syariah yang mana sebagian dari mereka memang berlatar 

belakang pendidikan agama, namun sebagian lain dari mereka ada juga yang 

tidak terlalu faham, namun mereka semua sependapat bawasannya bank syariah 

merupakan bank yang cukup baik dalam segi transaksi sesuai dengan agama 

yang dianut mereka dalam kehidupan sehari-hari namun mereka tidak 

sepenuhnya mengatakan baik dari segi pelayanan maupun transaksi dibank 

syariah itu sendiri.  

Ketika melihat masyarakat Kecamatan Ponorogo utamanya pelaku UMKM 

dalam menjalankan suatu bisnis mereka tidak semata-mata dapat berdiri 

sendiri, kebanyakan dari mereka mengajukan suatu pembiayaan kepada pihak

                                                           
3Jalaluddin Rakhmat,  Psikologi Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 

2015), 51–53. 
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penyedia jasa keuangan seperti pihak perbankan. Seperti halnya pelaku UMKM 

yang telah diwawancarai oleh peneliti mereka melakukan kermitraan dengan 

pihak perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah disini peran 

bank syariah maupun bank konvensional terlihat dalam kegiatan transaksi 

keuangannya sepertihalnya pinjaman modal, tabungan, dan lain sebagainya. 4 

Setelah melakukan wawancara dengan berbagai pelaku UMKM maka 

terdapat beberapa faktor-faktor yang mendasasri pelaku UMKM di Kecamatan 

Ponorogo berminat melakukan transaksi di bank syariah faktor tersebut ialah : 

1. Riwayat Pendidikan, pendidikan dan ilmu yang diperoleh berpengaruh 

terhadap pemilihan keputusan melakukan transaksi disuatu bank tertentu. 

Pendidikan tersebut membangun jiwa seseorang untuk membedakan suatu 

hal dari sudut pandang ilmu yang diperolehnya, maka dari itu semakin baik 

suatu pendidikan juga membentuk pola pikir seseorang dalam memutuskan 

sesuatu termasuk bertransaksi di bank syariah. Seperti hal nya  ibu Ika 

pemilik UMKM online shopping yang berlatar belakang pendidikan pondok 

pesantren lebih memilih bank syariah karena beliau memahami terkait 

perbankan syariah dan riba yang ditanggung ketika melakukan transaksi di 

bank konvensional. Sedangkan bapak Amin pemilik UMKM bengkel, Ibu 

Desi pemilik UMKM Loundry, bapak Goiman sebagai pemilik UMKM 

Gamelan, yang berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas umum 

lebih memilih bank konvensional dengan berbagai alasan yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya. Sedangkan bapak Teguh pemilik UMKM 

toko kelontong dan ibu Ani pemilik UMKM kuliner sate yang berlatar 

                                                           
4 Kanzul, Wawancara Pemilik UMKM Konveksi, Ponorogo, 9 Desember 2018. 
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belakang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama lebih memilih bank 

konvensional karena melihat dari sudut pandang lain seperti halnya mereka 

sudah berpatner lama dengan bank konvensional tersebut karena pada 

masanya bank konvensional tersebutlah yang lebih dulu dikenal. Berbeda 

dengan pelaku UMKM yang lain, bapak Kanzul selaku pemilik UMKM 

konveksi yang berlatar belakang pendidikan sarjana beliau banyak 

mempertimbangkan segala kemungkinan dan resiko dengan cara mencari 

info dari patner kerjanya lalu menganalisisnya sehingga memutuskan 

bertransaksi di bank konvensional. 

2. Kebutuhan, kebutuhan disini merupakan sesuatu yang dirasa dibutuhkan 

dan mampu memenuhi apa yang diinginkan pelaku UMKM yang ada di 

kecamatan Ponorogo sehingga mereka memutuskan memlih suatu 

perbankan yang sesuai dengan harapan mereka dan mampu memenuhi 

kebutuhan mereka. Sebagian besar pelaku UMKM yang ada di kecamatan 

Ponorogo membutuhkan modal bagi usahanya tanpa harus ada transaksi 

yang berbelit-belit. Seperti hal nya bapak Kanzul dan pelaku UMKM 

lainnya yang membutuhkan modal usaha yang cukup besar dan butuh yang 

cepat, sedangkan ibu Ika dan Ibu Desi mereka membutuhkan modal yang 

tidak terlalu besar dalam usahanya sehingga kebanyakan kegiatan mereka 

dengan perbankan sebagai sarana transaksi dengan pelanggannya seperti hal 

nya transfer pembayaran maupun yang lain. 

3. Lingkungan sosial, disini lingkungan juga berperan sebagai pendorong 

pelaku UMKM di kecamatan Ponorogo untuk melakukan transaksi di bank 

syariah karena dengan seseorang melihat dari sudut pandang lingkungan 
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usahanya pelaku UMKM tersebut dapat memproyeksikan suatu keuntungan 

maupun kemungkinan kerugian yang didapat ketika melakukan transaksi 

dengan suatu perbankan. Seperti halnya pelakuk UMKM konveksi bapak 

Kanzul yang berbeda dengan pelaku UMKM yang lainnya yang lebih 

mempertimbangkan berbagai saran dari rekan-rekan bisnisnya dalam 

memutuskan melakukan transaksi dengan pihak perbankan. 

4. Dorongan dari dalam diri masing-masing pelaku UMKM juga 

mempengaruhi dalam pemilihan dan pengambilan keputusan untuk 

bertransaksi di suatu perbankan, dorongan ini timbul dari kesadaran diri dari 

masing-masing pelaku UMKM yang mana dirasa perbankan tersebut 

memberikan jaminan kepuasan dan kenyamanan maka pelaku UMKM di 

kecamatan Ponorogo memilih bermitra dengan perbankan tersebut. Semisal 

ibu Ika yang sudah sejak lama menanamkan jiwa keagamaan dalam dirinya 

yang memang sejak lama belajar banyak ilmu agama dari pondok sehingga 

dorongan yang muncul dari dalam dirinya sehingga lebih memilih bank 

syariah yang dirasa sesuai dengan keinginandari dalam dirinya, selain itu 

bapak Teguh sebagai pemilik UMKM toko kelontong dan ibu Ani sebagai 

pemilik UMKM kuliner sate yang  sejak awal usaha nya berdiri konsisten 

dengan satu perbankan sehingga timbul dorongan serta rasa kepercayaan 

dan kenyamanan dari dalam dirinya. Sedangkan bapak Kanzul sebagai 

pemilik UMKM konveksi dan pelaku UMKM yang lainnya dorongan dari 

dalam diri muncul setelah adanya berbagai pertimbangan. 

5. Kenyamanan dan kualitas pelayanan, disini kualitas pelayanan dan 

kenyamanan menjadikan tolok ukur tersendiri bagi pelaku UMKM yang ada 
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di kecamatan Ponorogo yang mana ketika melakukan transaksi mereka 

menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam usahanya, 

sepertihalnya akses lokasi perbankan dan produk yang ditawarkan sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Disini dapat dilihat dari berbagai pelaku UMKM 

yang ada dikecamatan Ponorogo yang mempertimbangkan akses lokasi 

dalam memilih suatu perbankan, yang mana semakin banyak kantor cabang 

maupun kantor unit di setiap daerah menimbulakn rasa nyaman dalam 

bertransaksi serta kepercayaan yang timbul dalam diri pelaku UMKM yang 

ada di kematan Ponorogo itu sendiri. 
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