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ABSTRAK
Labela, Tri Marta Ziyam. 2019. Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung
Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. Jurusan Perbankan
Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo. Pembimbing Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.
Kata Kunci: Perilaku Konsumen, Religiusitas dan Lokasi
Seorang nasabah berminat menggunakan produk bank syariah dikarenakan
beberapa faktor yang mempengaruhinya. Semakin baik faktor yang mempengaruhi
maka semakin baik pula minat nasabah untuk juga menggunakan produk yang
diminatinya, begitu pula sebaliknya. Masyarakat Desa Sampung Kabupaten
Ponorogo dengan segala keterbatasannya, menyatakan beberapa alasannya yang
menyebabkan rendahnya minat mereka terhadap bank syariah. Faktor yang paling
dominan dalam kasus ini adalah faktor pengetahuan, produk, lokasi, pendapatan
lingkungan dan budaya serta religiusitas. Rumusan masalah pada kasus ini adalah
bagaimana minat masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk
perbankan syariah. Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat
masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk perbankan syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat Desa Sampung dalam
menggunakan produk bank syariah serta faktor yang menyebabkan rendahnya
minat masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk bank syariah.
Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data
yang didapat dari masyarakat Desa Sampung dengan menggunakan metode
triangulasi sumber, dengan menggabungkan pengumpulan data dengan teknik
observasi terus terang atau tersamar dan wawancara terstruktur. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data di lapangan model Miles
and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah
terakhir adalah penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Desa Sampung
dalam menggunakan produk bank syariah adalah rendah. Faktor minimnya
pengetahuan masyarakat Desa Sampung tentang bank syariah, produk yang
ditawarkan bank syariah tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat Desa Sampung,
jarak lokasi bank syariah yang berdiri di Ponorogo cukup jauh dari Desa Sampung,
Pendapatan masyarakat Desa Sampung yang rendah, serta faktor lingkungan dan
budaya masyarakat Desa Sampung yang tidak cocok dengan bank syariah menjadi
faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat Desa Sampung dalam
menggunakan produk bank syariah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bank saat ini seakan-akan menjadi kebutuhan pokok suatu negara,
juga menjadi sahabat baik masyarakat. Keberadaan lembaga perbankan
begitu bermanfaat bagi banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri jika bank
dalam praktiknya menjadi suatu lembaga keuangan yang membantu
masyarakat perseorangan bahkan perusahaan-perusahaan besar dalam
beberapa hal.
Berakar dari bahasa Italia Banco, secara bahasa bank mengartikan
dirinya sebagai kepingan papan tempat buku atau sejenis meja. Bank
diartikan sebagai pentransfer modal yang tidak dapat menggunakan dana
tersebut menjadi keuntungan (profitable) kepada pihak-pihak yang dapat
menggunakan sehingga produktif bagi masyarakat banyak.1
Bank syari'ah adalah lembaga keuangan (financial enterprise),
perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (resouces) dan
manajemen (managerial skill) barang dan jasa sebagai produksinya. 2
Bertambahan dengan kata syari'ah, bank syariah berarti sebagai lembaga
keuangan yang berlandaskan pada prinsip syari'ah.

1
2

Ahmad Dahlan, Bank Syari’ah (Yogyakarta: Teras, 2012), 98.
Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: Ekonomi UII, 2012), 13.
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Bank Syariah mengoperasikan diri di Indonesia sejak tahun 1992,
yang bermula dari beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Amandemen
UU No.7 tahun 1992 juga UU No.10 tahun 1998 serta UU No.23 tahun 1999
telah mengatur bank syariah secara formal. 3
Perkembangan lembaga bank syari’ah sejauh ini tak luput dari
cerdasnya perbankan dalam menarik nasabah dan mempertahankannya agar
perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Untuk terwujudnya tersebut
dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat dan unik. Karena uniknya
pemasaran merupakan daya pikat utama bagi konsumen. Agar pemasaran
sesuai sasaran maka pemasar harus memperhatikan perilaku konsumen
dengan baik, seperti penciptaan produk, penentuan pasar sasaran dan
promosi yang tepat sesuai kebutuhan konsumen.
Beberapa produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada
masyarakat menurut Karim4, secara garis besar terbagi ke dalam tiga
kategori berdasarkan tujuan penggunaannya. Pertama, financing atau
prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan
kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan
bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.
Kedua, funding yang dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip
operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), 22.
4
A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014), 25.
3
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adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. Ketiga, jasa dengan tujuan untuk
mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Pembiayaan merupakan item
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain untuk konsumsi juga
sebagai tambahan modal usaha. Semakin besar modal yang diperoleh maka
akan semakin besar pula peluang usaha untuk dapat dijalankan. Sebaliknya,
semakin kecil atau rendah modal yang dimiliki maka usaha yang dijalankan
pun cenderung kecil. Dengan kata lain, laju perkembangan suatu usaha
sangat bergantung pada permodalan yang ada serta tingkat kelebihan
resikonya. 5
Namun demikian, dari semua jenis dan model produk yang
ditawarkan oleh lembaga keuangan bank syariah, minat masyarakat muslim
untuk menggunakannya masih tergolong rendah. Dengan kata lain, masih
banyak masyarakat muslim yang justru lebih memilih menggunakan produk
yang ditawarkan oleh bank konvensional dibanding Bank Syariah. 6
Di zaman yang serba kompetitif ini, bank syariah harus berorientasi
kepada kepuasan nasabah, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan tercapai atau tidaknya kepuasan nasabah tersebut. Apabila
tingkat kepuasan nasabah tinggi akan meningkatkan loyalitas nasabah
sehingga mereka tidak akan berpindah pada bank syariah atau bank
konvensional lainnya, sebaliknya apabila tingkat kepuasan rendah akan

5

I.Sugiarti, Analisis Pengaruh Pemerintahan Pembiayaan Produktif di BNI Syariah
(Surakarta: IAIN Surakarta, 2012), 57.
6
Ibid., 56.
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menyebabkan kekecewaan pada nasabah sehingga mereka akan mencari
bank lainnya yang memiliki tingkat kepuasan dan jaminan yang
menjanjikan. Kepuasan nasabah merupakan sasaran utama dalam konsep
pemasaran bank. 7
Seorang konsumen dalam memilih sebuah produk tentu bukan
semata-semata karena dorongan kebutuhan semata. Faktor pribadi,
psikologis, dan sosial juga menjadi pertimbangan bagi seorang konsumen
dalam memilih produk tertentu.8 Faktor pribadi biasanya meliputi
karakteristik individu, seperti usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli,
pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi
ekonomi.9 Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen
biasanya adalah pengetahuan (learning), serta keyakinan dan sikap. Faktor
yang terakhir adalah faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan
(kelompok referensi), keluarga, serta peran dan status sosial dari
konsumen.10 Dari faktor tersebut munculah yang dinamakan perilaku
konsumen.11
James F. Engel dalam buku “Manajemen Pemasaran” yang ditulis
oleh Agustina Shinta mengatakan bahwa yang dimaksud perilaku konsumen

7

Roni Andespa, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 2, Nomor 1: FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah, JanuariJuni 2017, 44-45
8
W. M. Pride dan O. C. Ferrel, Pemasaran: Teori dan Praktek Sehari Hari (Jakarta:
Erlangga, 1995), 211.
9
Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Jakarta: PT Buku Seru, 2015),
42.
10
Ibid., 13.
11
Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 41.
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adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam
usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis
termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan
tindakan- tindakan tersebut.12
Sama halnya dengan perilaku nasabah dalam menentukan minatnya
untuk menggunakan produk bank syariah. Pemilihan produk pada bank
syariah oleh nasabah dilakukan dengan perencanaan oleh nasabah lalu
memilih dan akhirnya mengambil keputusan bank syariah mana dan produk
apa yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat diambil manfaatnya oleh
nasabah tersebut.
Kabupaten Ponorogo saat ini memiliki 5 kantor Bank Umum
Syariah, yakni BPRS Al-Mabrur, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat,
BRI Syariah dan BTPN Syariah, dengan jumlah penduduk yang mayoritas
beragama Islam. Tercatat dalam buku tahunan Kabupaten Ponorogo dalam
Angka Tahun 2018 jumlah warga muslim tahun 2017 di Ponorogo sebanyak
945.731 jiwa dari 951.738 jiwa13, namun yang tercatat memiliki rekening
pada perbankan syari’ah pertahun 2017 hanya 28.562 orang14, berarti hanya
3% masyarakat Ponorogo yang menggunakan produk perbankan syariah.

12

Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, 40.
Badan Pusat Statistik Ponorogo, Ponorogo Dalam Angka 2018 (Ponorogo: CV Azka
Putra, 2018), 53-115.
14
April, Agil, Putri dan Septa, Customer Servis Bank Syariah Ponorogo, Wawancara, 27
Maret 2019.
13
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Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Ponorogo belum memiliki
minat yang tinggi terhadap perbankan syari’ah.
Desa Sampung Kecamatan Sampung merupakan salah satu desa
yang terletak di perbatasan barat Kabupaten Ponorogo. Desa Sampung
termasuk salah satu desa di Ponorogo yang jarak tempuhnya ke pusat kota
terhitung jauh yakni 15,4 KM. Mengingat pembangunan perkantoran di
Kabupaten Ponorogo saat ini hanya berpusat di tengah Kota Ponorogo,
maka hal ini mempersulit beberapa masyarakat Desa Sampung untuk ikut
serta menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Desa Sampung
yang masyarakatnya mayoritas muslim, sebesar 5327 jiwa dari 5409 jiwa
adalah memeluk agama Islam15, namun hanya 14 orang penduduk Desa
Sampung yang menggunakan produk syariah, atau 0,0025% saja yang
menggunakan produk perbankan syariah. 16 Hal ini menandakan bahwa
minat masyarakat Desa Sampung menggunakan produk bank syari’ah dapat
dikatakan rendah.
Esso dan Dibb mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi
oleh pekerjaan, lingkungan sosial, religiusitas, pendidikan dan aktivitas
rekreasi. 17 Delener juga mengatakan bahwa religiusitas adalah salah satu
faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku
konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli produk

15

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sampung Dalam Angka 2018 (Ponorogo: CV Aka
Putra Pratama, 2018), 78.
16
Masyarakat Desa Sampung, Observasi, 22-26 Mei 2019.
17
Esso dan Dibb, Religious Influences on Shopping Behaviour: An Exploratory Study,
Journal of Marketing Management, 2004, 20, 712.
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tergantung kadar keimanan mereka. 18 Sedang pada kasus diatas dikatakan
bahwa meskipun masyarakat Desa Sampung adalah mayoritas muslim,
namun minat dalam menggunakan produk syariah adalah rendah.
Beberapa masyarakat Desa Sampung dalam sebuah wawancara
menyatakan bahwa sebenarnya mereka tahu akan keberadaan bank syariah
di Ponorogo.19 Namun meskipun mereka tahu tentang bank syariah, hal ini
tidak serta merta membuat masyarakat Desa Sampung berminat untuk
menggunakan produk bank syariah. Maka hal ini bertentangan dengan yang
dikemukakan oleh Agustina Shinta yang berbunyi bahwa pengetahuan
konsumen mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan
produk.20 Ahmad Mafzani seorang pengusaha muda yang juga berasal dari
Desa

Sampung

memberikan pernyataannya

tentang

alasan tidak

menggunakan produk bank syariah adalah sebagai berikut:
“Saya tidak menggunakan jasa perbankan syariah dalam kegiatan
usaha saya, karena menurut saya produk pembiayaan yang
ditawarkan perbankan syariah tidak semenarik yang ditawarkan
bank konvensional”.21
Salah satu warga Desa Sampung bernama Sulasmi yang merupakan
seorang petani juga memberikan pendapatnya tentang alasan yang juga
tidak menggunakan produk bank syariah sebagai berikut:

18

Nejdet Deleaner, Religious Contrasts In Consumer Decision Behavior Patterns: Their
Dimensions And Marketing Implications, European Journal Of Marketing, Vol. 28 No. 5,
1994, 35-53
19

Warisman, Karang Taruna Dusun Boworejo, Masyarakat Desa Sampung, Wawancara,
30 April 2019.
20
Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 46.
21
Ahmad Mafzani, Pengusaha, Masyarakat Desa Sampung, 25 Mei 2019.
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“enggak (minat) mbak, lokasinya jauh dari rumah saya. Kalau mau
nabung atau ngambil nanti malah repot. Tak pilih bank yang dekatdekat saja”.22
Lokasi bank syariah memang sedikit jauh dari Desa Sampung,
karena saat ini bank syariah hanya terdapat di pusat Kota Ponorogo. Sama
halnya dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Zaenal, salah satu warga
Desa Sampung yang merupakan seorang PNS ini menyatakan tidak
menggunakan produk bank syariah dikarenakan sebagai berikut:
“Saya tidak menggunakan produk perbankan syariah karena
kebijakan dari pemerintah bahwa transaksi gaji, bonus dan
sebagainya dilakukan melalui bank konvensional”.23
Titik seorang ibu rumah tangga juga memberikan pendapatanya
sebagai berikut:
“Saya tidak berniat memiliki rekening bank syari’ah karena jumlah
uang yang saya miliki hanya saya dapat dari pemberian suami, dan
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seharihari”.24
Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan di atas
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan Produk Perbankan
Syariah”
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini akan mengarah pada
usaha menemukan fakta mengenai seberapa besar minat masyarakat Desa

22

Sulasmi, Masyarakat Desa Sampung, Wawancara, 30 April 2019.
Zaenal, PNS, Masyarakat desa Sampung, Wawancara, 30 April 2019.
24
Titik, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Desa Sampung, Wawancara 30 April 2019.
23

14

Sampung dalam menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian ini
akan mencoba menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi
rendahnya minat masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk
perbankan syariah.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana minat masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan
produk perbankan syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat Desa
Sampung dalam menggunakan produk perbankan syariah?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui minat masyarakat Desa Sampung terhadap produk
perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Desa
Sampung dalam memilih produk perbankan syariah.
E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
1. Bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan referensi untuk menambah informasi mengenai hal-hal yang
melatar belakangi minat masyarakat dalam memilih produk Perbankan
Syariah.
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2. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan menambah pengalaman di
bidang penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi minat
masyarakat untuk memilih produk Perbankan Syariah.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
pengetahuan mengenai produk yang diberikan oleh Perbankan Syariah.
F. Studi Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian
terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama
seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa
penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada
penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa
jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
Pada tahun 2016, telah dilakukan sebuah penelitian oleh Gusmail
Emmang yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap
Kurangnya Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada
Masyarakat Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar)” penelitian tersebut
menghasilkan

bahwa

variabel

pengetahuan

secara

siginifikan

mempengaruhi kurangnya minat masyarakat kecamatan Rappocini untuk
menabung di bank syari’ah. Variabel Pelayanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kurangnya minat menabung masyarakat kecamatan
Rappocini di bank syari’ah. Variabel Lokasi berpengaruh positif dan
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signifikan terhadap kurangnya minat menabung masyarakat kecamatan
Rappocini untuk menabung di bank syariah. Variabel produk berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kurangnya minat masyarakat kecamatan
Rappocini untuk menabung pada perbankan syari’ah. Persamaan dalam
penelitian ini adalah membahas tentang minat masyarakat terhadap bank
syariah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan
untuk meneliti.
Pada skripsi Khanif Rahmanto, 2016 yang berjudul “Pengaruh
Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Minat
Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang untuk Menabung di Bank Syariah”.
Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Religiusitas berpengaruh positif
dan signifikan terhadap minat masyarakat desa Sraten Kab. Semarang untuk
menabung di perbankan syariah. Kualitas pelayanan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap minat masyarakat desa Sraten Kab. Semarang untuk
menabung di perbankan syariah. Promosi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap minat masyarakat desa Sraten Kab. Semarang untuk
menabung di perbankan syariah. Religiusitas, kualitas pelayanan dan
promosi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap
minat masyarakat desa Sraten Kab. Semarang untuk menabung di
perbankan syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama
meneliti tentang minat masyarakat terhadap bank syariah. Perbedaannya
adalah penelitian ini lebih terfokus pada minat menabung, sedang penelitian
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yang saya lakukan bersifat umum dan tidak hanya berfokus pada minat
menabung.
Muhammad Dayyan, 2017 dalam skripsinya dengan judul, “Analisis
Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Di
Gampong Pondok Kemuning)” memiliki hasil penelitian bahwa Sosialisasi
belum pernah dilakukan secara langsung oleh pihak bank. Masyarakat yang
mengetahui tentang bank syariah mendapat info dari pihak lain. Minat
masyarakat Gampong Pondok Kemuning disebabkan oleh pengetahuan,
pendekatan dan penawaran produk yang dilakukan oleh bank syariah serta
penghasilan masyarakat. Sebagian masyarakat masih melakukan transaksi
di bank konvensional dengan berbagai macam alasan, seperti tuntutan
pekerjaan, belum paham dengan sistem operasional bank syariah, serta rasa
nyaman terhadap bank konvensional. Persamaan dengan penelitian ini
adalah sama-sama meneliti tentang minat msyarakat terhadap bank syariah.
Perbedaanya adalah perbedaan lokasi yang diambil oleh peneliti.
Pada skripsi Endah Nur Rahmawati, 2017 dengan judul, “Analisis
Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk
Pembiayaan Pada Bank Syariah” penelitian ini menghasilkan bahwa Faktor
Lingkungan, Biaya, produk, proses, pesaing, personal trait, promosi,
margindan minat adalah hal mempengaruhi pegawai untuk tidak
menggunakan produk pembiayaan bank syariah. Persamaan dengan
penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang minat dan rendahnya
minat masyarakat. Perbedaannya adalah skripsi diatas hanya berfokus pada
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produk pembiayaan, sedang penelitian ini bersifat umum. Skripsi diatas
mengambil pegawai sebagai sampel dalam penelitiannya, sedang penelitian
ini mengambil masyarakat sebagai objek yang diteliti.
Uniyanti, 2018. Dalam skripsinya yang berjudul, “Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Di Bank Syari’ah (Studi
Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin
Makasar)”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Variabel Religiusitas
berpengaruh positif dan siginifikan terhadap minat mahasiswa FEBI UIN
Alauddin untuk menabung di bank syariah. Variabel pendapatan/uang saku
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI UIN
Alauddin untuk menabung di bank syariah. Variabel Informasi produk bank
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menbaung mahasiswa
FEBI UIN Alauddin di bank syariah. Persamaan skripsi diatas dengan
penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang minat seseorang.
Perbedaannya adalah skripsi diatas berfokus pada mahasiswa FEBI UIN
Alauddin untuk menjadi objek penelitian, sedang penelitian ini berfokus
pada masyarakat.
Agung Pradana Putra, 2018. Dalam skripsinya yang berjudul,
“Analisis Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di
Kampung Raya Bedi Aceh Tamiang)”, memberikan hasil bahwa Faktor
pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan minat
menabung masyarakat. Faktor produk berbpengaruh positif gan signifikan
terhadap minat mnabung masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini
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adalah sama-sama membahas tentang minat masyarakat. Perbedaanya
adalah metode yang digunakan, serta skripsi diatas hanya terfokus pada
minat menabung. Sedang penelitian ini sifatnya adalah minat masyarakat
terhadap produk bank syariah secara umum.
Dari keterangan diatas dijabarkan tentang penjelasan penelitianpenelitian terdahulu dengan tema yang sama yaitu minat untuk
menggunakan produk bank syariah, namun dengan responden serta lokasi
dan metode yang berbeda.
G. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi alamiah obyek, (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan
data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat
induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada
makna dibanding generalisasi. 25
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian

25

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2016), 9.
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yang sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan
dokumen, sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai
suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing
dengan maksud untuk mernahami berbagai kaitan yang ada di antara
variabel-variabelnya.26
Penelitian kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah
studi kasus kemasyarakatan minat masyarakat Desa Sampung dalam
menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian kemsyarakatan ini
dilakukan untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang
faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat Desa
Sampung dalam menggunakan produk perbankan syari’ah.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan pada awal bulan Mei hingga akhir
bulan Juli 2019.
Alasan pemilihan Desa sampung sebagai lokasi penelitian
adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan data dari badan pusat statistik ternyata jumlah warga
muslim di Desa Sampung adalah sebesar 5409 jiwa, namun
meskipun mayoritas masyarakat Desa Sampung adalah muslim

26

https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/metode-penelitian-studi-kasus/ diakses
pada 10 Mei 2019 pukul 11.38 WIB.
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tidak menyebabkan masyarakat Desa Sampung berminat tinggi pada
bank syariah.
b. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi bahwa
sebenarnya banyak masyarakat Desa Sampung yang mengetahui
tentang bank syariah, baik informasi dari orang lain maupun dari
media masa. Meskipun masyarakat Desa Sampung memiliki
pengetahuan tentang bank syariah, ternyata minat masyarakat Desa
Sampung terhadap bank syariah begitu rendah.
3. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi baik berupa
benda nyata, abstrak peristiwa. Sumber data untuk penelitian ini
merupakan sumber data primer atau sumber data yang di dapat langsung
dari kata-kata dan tindakan yang diamati atau wawancara 27 hasil
beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh informan. Data yang digali
dalam penelitian ini adalah seputar minat masyarakat dalam
menggunakan produk bank syariah dan juga faktor-faktor yang
menyebabkannya. Data tersebut didapatakan dari informan yang
merupakan sebagian dari masyarakat Desa Sampung dari latar belakang
dan usia yang berbeda.

27

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,
2013), 157.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.28
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan
metode triangulasi sumber. Triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan beberapa teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.29 Dalam penelitian
ini gabungan pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi terus
terang atau tersamar dan wawancara terstruktur.
Observasi terus terang atau tersamar dilakukan dengan cara
berbaur bersama sumber data dalam kehidupan sehari-hari dan
menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang
melakukan penelitian. Namun pada suatu waktu observasi berubah
menjadi tersamar guna mendapatkan data yang kemungkinan tidak
diijinkan untuk melakukan observasi. 30 Sedang wawancara terstruktur
adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan
kepada sumber data yang mana peneliti telah mengetahui dengan pasti

28

Ibid., 224.
Ibid., 241.
30
Sugiyono, 228.
29
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informasi apa yang akan diperoleh dan untuk mendapatkan data yang
memang dibutuhkan.31
Maka pada penelitian ini peneliti berbaur dengan masyarakat
Desa Sampung yang merupakan sumber data dalam penelitian ini dan
akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang masalah yang ada pada
penelitian ini untuk mendapatkan data yang butuhkan untuk
menyelesaikan penelitian ini.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan
cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta
mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami. 32 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data di lapangan model Miles and Huberman, yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir
adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagi berikut:
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan
melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi

31
32

Ibid., 233.
Sugiyono, 243.
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informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan
kesimpulan. 33
Reduksi data dalam penelitian ini adalah membuang
informasi-informasi yang tidak diperlukan dalam penelitian ini dan
hanya mengambil informasi yang diperlukan.
b. Penyajian data
Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi
tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah
peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk
data.34
Penyajian

data

dalam

penelitian

ini

dilakukan

mengelompokkan informasi dari informan menjadi kelompokkelompok tertentu agar mudah untuk dijadikan suatu pembahasan.
c. Verifikasi (menarik kesimpulan)
Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna
yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan
kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran
dan kegunaannya. 35
Verifikasi

dalam

penelitian

dilakukan

dengan

menyimpulkan informasi-informasi yang didapat dari informan

33

Ibid., 247.
Sugiyono, 249.
35
Ibid., 252
34
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yang telah melewati proses reduksi data dan penyajian data menjadi
sebuah data yang memang siap untuk dianalisis.
a. Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah
manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk
menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik
Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai
metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar
data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.
Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan
dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih
kredibel. 36
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber,
yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang
diperoleh melalui beberapa sumber.37 Pada penelitian ini peneliti
membandingkan data yang didapatkan dari hasil observasi pada
masyarakat Desa Sampung dengan hasil wawancara dengan masyarakat
Desa Sampung.
H. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dengan sistematika
pembahasan sebagai berikut:

36
37

Sugiyono, 267-274.
Ibid., 274.
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BAB I adalah Pendahuluan
Pendahuluan dalam penelitian ini berisi tentang uraian mengenai
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi
penelitian terdahulu serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk
mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang dimuat dalam penelitian ini.
BAB II adalah Landasan Teori
Berisi tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan yang meliputi teori perilaku konsumen, teori
minat dan faktor-faktor yang menyebabkan minat konsumen dalam
menggunakan suatu produk. Bab ini bertujuan untuk memperkuat dan
memperkokoh penelitian.
BAB III adalah Gambaran Umum Desa Sampung
Berisi tentang data dalam teks/tulisan yang didapat dari studi
pustaka dan data didapat dari hasil observsi dan wawancara kepada
informan yang terdiri dari beberapa masyarakat Desa Sampung yang
berasal dari latar belakang dan usia yang berbeda tentang minat dan
faktor yang melatar belakangi rendahnya minat masyarakat Desa
Sampung terhadap bank syariah. Bab ini bertujuan untuk memperkuat
dan memperkokoh penelitian.
BAB IV adalah Analisis Data dengan Teori
Merupakan proses penafsiran data menggunakan teori supaya
dapat dipahami dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan
masalah. Penulisan sub bab dalam analisis penelitian ini disesuaikan
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dengan jumlah rumusan masalah. Analisis data dengan teori dalam
oenelitian ini terdiri dari analisi minat masyarakat Desa Sampung dalam
menggunakan produk bank syariah dan anlisis faktor penyebab
rendahnya minat masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan
produk bank syariah. Bab ini bertujuan untuk membandingkan data yang
didapat dari lapangan dengan teori-teori yang berkaitan.
BAB V adalah Penutup
Dalam bab ini berisikan tentang seluruh hasil penelitian yang
disingkat sesingkat-singkatnya, yang berisikan tentang kesimpulan dan
saran. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan hasil akhir secara singkat
dan untuk mempermudah pembaca.
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BAB II
PERILAKU KONSUMEN DAN MINAT
A. Perilaku Konsumen
1. Pengertian Perilaku Konsumen
Istilah perilaku konsumen dapat diartikan sebagai perilaku
yang memperlihatkan konsumen dalam mencari,

membeli,

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa
yang mereka harapkan dapat memenuhi kepuasan mereka. 1
Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses
pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang
dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan
atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa.2
Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan
hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi
dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya
sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan,
dan sumber- sumber lainya.3
Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah
tindakan individu dalam merencanakan, mencari, mengevaluasi,

1

Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 25.
2
Rini Dwi Astuti, Agustina Shinta, Ilmu Perilaku Konsumen (Malang: UB Press, 2012),
3.
3
Agustina Shinta, 40.
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memperoleh dan menggunakan barang-barag atau jasa yang sesuai
dengan kebutuhannya.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
Gambar 2.1
Faktor yang Mempengaruhi perilaku konsumen

Faktor
individu

Pengambilan
keputusan
pembelian

Faktor
Psikologis

Faktor
Lingkungan

Gambar 2.1 menjelaskan tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor individu seperti faktor
kebutuhan dan motivasi, kepribadian dan gaya hidup dan
pengetahuan.
Faktor lingkungan seperti budaya dan demografi, keluarga,
kelompok sosial dan kelas sosial. Sedang faktor psiokologis seperti
persepsi dan keterlibatan, proses pembelajaran dan yang terakhir
adalah sikap. 4

4

Agustina, 41.
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3. Langkah-Langkah Dalam Pengambilan Keputusan
Langkah-langkah

pengambilan

keputusan

pembelian

seorang konsumen. Keputusan membeli atau mengkonsumsi suatu
produk dengan merk tertentu akan diawali oleh langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Pengenalan Kebutuhan
Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen
menghadapi suatu masalah yaitu suatu keadaan dimana
terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan
keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan harus
diaktifkan terlebih dahulu sebelum ia bisa dikenali. Ada
beberapa faktor yamg mempengaruhi pengaktifan
kebutuhan yaitu: waktu, perubahan situasi, pemilikan
produk, konsumsi produk, perbedaan individu, pengaruh
pemasaran.
b. Pencarian Informasi
Pencarian

informasi

mulai

dilakukan

ketika

konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa
dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu
produk. Pencarian informasi bisa melalui informasi
internal maupun eksternal.
c. Evaluasi Alternatif
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Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi
pilihan produk dan merk dan memilihnya sesuai dengan
yang diinginkan konsumen.
d. Tindakan Pembelian
Setelah menentukan pilihan produk, maka konsumen
akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu melakukan
tindakan pembelian produk atau jasa tersebut.
e. Pengonsumsian Suatu Produk
Untuk mengetahui konsumsi produk yang lebih
mendalam, maka seorang pemasar harus mengetahui 3
hal yaitu: frekuensi konsumsi, jumlah konsumsi dan
tujuan konsumsi. 5
B. Minat
1. Pengertian Minat
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, minat adalah
kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang
besar terhadap sesuatu.6
Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu
obyek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang
dengan obyek tersebut. Dalam hal ini Mappier menjelaskan bahwa
minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran

5
6

Agustina, 42-42.
Kbbi.web.id diakses pada 9 Mei 2019 Pukul 17.44.
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campuran perasaan,

harapan,

pendidikan,

rasa takut

atau

kecenderungan-kecenderungan lain yang menggerakan individu
kepada suatu pilihan tertentu.7
W.S Wingkel dalam bukunya menyatakan bahwa minat
merupakan kecendurangan yang agak menetap untuk merasa
tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa ingin
berkecimpung di dalamnya. 8
Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri
tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Minat adalah rasa suka (senang) dan rasa tertarik pada
suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau
biasanya ada kencenderungan untuk mencari objek yang
disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan
pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan
pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas
pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau
tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh
dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana
yang dimiliki. 9

7

https://eprints.uny.ac.id/9917/2/BAB%202%20-%2006208244053.pdf diakses pada 9
Mei 2019 pukul 18.01.
8
Winkel.WS, Psikologi dan Evaluasi Belajar (Jakarta: Gramdeia, 2008), 42.
9
Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 14
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Maka dapat disimpulkan bahw minat adalah suatu dorongan
untuk melakukan sesuatu hal yang menjadi daya tariknya
disebabkan oleh beberapa faktor, entah internal maupun eksternal.
2. Tahapan Minat
Tahapan-tahapan minat pada dasarnya adalah sebagai berikut:
1) Informasi yang jelas sebelum memilih.
2) Pertimbangan yang matang sebelum memilih.
3) Keputusan memilih. 10
3. Faktor Yang Mempengaruhi Minat
Beberapa faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai
berikut:
a. Pengetahuan
Pengetahuan masyarakat adalah semua informasi yang
dimiliki oleh masyarakat mengenai berbagai produk dan jasa
serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa
tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya
sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi
keputusan konsumen dalam menggunakan produk.11
Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah adalah semua
informasi yang dimilik masyarakat mengenai berbagai macam
produk dan jasa perbankan syariah, serta pengetahuan lainnya

10
11

Ibid., 44.
Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 46.
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yang terkait dengan bank syariah. Sosialisasi sangat penting
untuk memberikan pengetahuan kepada msyarakat tentang
kelebihan dan keungulan bank syariah. Sosialisasi ini harus
melibatkan pemerintah dan semua kalangan masyarakat untuk
memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat.
Pengetahuan masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu:
1) Pengetahuan Produk
-

Kategori Produk

-

Merk

-

Terminologi produk

-

Atribut atau fitur produk

-

Harga produk

-

Kepercayaan produk

2) Pengetahuan pembelian
-

Pengetahuan tentang toko

-

Lokasi toko

-

Penempatan

3) Pengetahuan pemakaian
-

Masyarakat mengetahui manfaat produk12

b. Produk
Menurut Bukhari Alma (W.J Stanton:2007) produk
ialah

12

seperangkat

atribut

Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, 46-47.

baik

berwujud,

termasuk
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didalamnya masalah warna,harga,nama baik pabrik, nama
baik toko yang nmenjual ,dan pelayanan pabrik serta
pelayana penjual, yang diterima oleh pembeli guna
memuaskan keinginannya. 13
Sesungguhnya masyarakat tidak membeli barang
atau jasa, melainkan membeli manfaat dan nilai dari sesuatu
yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan menunjukkan
sejumlah manfaat yang bisa pelanggan dapatkan dari
pembelian suatu barang atau jasa. Sedangkan, sesuatu yang
dapat ditawarkan itu sendiri dapat dibagi menjadi empat
kategori, yaitu:
1) Barang nyata
2) Barang nyata disertai jasa
3) Jasa utama yang disertai barang dan jasa
tambahan
4) Murni jasa. 14
Apabila seseorang membutuhkan produk, terbayang
terlebih

dahulu

manfaat

produk,

setelah

itu

baru

mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar manfaat.
Adapun terkait dengan produk bank syariah sebagi produk

13

Bukhari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung : Alfabeta,
2007), 39.
14
Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan aplikasi (Bandung:
Alfabeta, 2015), 26.
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jasa tentu sangat tergantung pula pada kualitas dan
keragaman produk yang dibutuhkan konsumen untuk
memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga mampu
menarik minat masyarakat/nasabah untuk menggunkan jasa
bank syariah.
Kendatipun perbankan syariah melalui programprogramnya telah mensosialisasikan produk syariah ke
masyarakat umum, namun masih ada sebagian masyarakat
yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal
apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah
tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing
dalam kehidupan ekonomi umat.
c. Lokasi
Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat
oleh perusahaan mengenai dimana operasi dan sifatnya akan
ditempatkan. Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan
tingkat interaksi yang terlibat.15
Lokasi pelayanan yang digunakan dalam memasok
jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan
kunci. Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan

15

Muhammad Adam, Manajemen pemasaran jasa, 31.
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digunakan melibatkan pertimbangan bagaiman penyerhan
jasa kepada masyarakatdan dimana itu akan berlangsung. 16
Menentukan lokasi merupakan keputusan penting
dalam bisnis yang bertujuan untuk membujuk pelanggan
agar datang ke tempat tersebut dengan dalam pemenuhan
kebutuhannya. Lokasi mempunyai fungsi yang strategis
karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan
usaha. Lokasi yang tepat dalam mendiikan suatu usaha
adalah salah satu hal yang sangat menentukan keuntungan
bagi perusahaan, pengusaha akan selalu mencari lokasi yang
strategis, yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen.
Lokasi yang tepat adalah di tempat dengan potensi pasar
yang besar.
d. Pendapatan
Pendapatan dapat diartikan sebagai semua jenis
pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa
memberikan suatu kegiatan atau apapun yang diterima oleh
penduduk suatu negara.17
Pendapatan menjadi salah satu faktor yang melatar
belakangi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi,
salah satunya ialah menabung. Tabungan dalam ilmu makro

16

Muhammad Adam, 31.
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2016), 47.
17
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ekonomi didefinisikan sebagai pendapatan yang tidak habis
dibelanjakan. Menurut Keynes,besarnya tabungan seseorang
bukan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat suku bunga,
namun tergantung besar kecilnya pendapatan seseorang.
Semakin besar pendapatan maka semakin besar jumlah
tabungan yang dilakukan masyarakat.18
e. Lingkungan dan Budaya
Lingkungan sosial budaya adalah kelompok sosial
budaya yang hidup dalam batas-batas tertentu yang ditata
berdasarkan norma sosial budaya yang membedakannya
dengan lingkungan alam. Lingkungan sosial adalah semua
interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang
sekelilingnya atau antara banyak orang.19 Budaya adalah
suatu kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan yang dipelajari
seseorang yang dapat mengarahkan seseorang tersebut
dalam menggunakan suatu barang atau jasa. 20 Lingkungan
sosial budaya terdiri dari keluarga, sumber informal, sumber
non komersial yang lain, kelas sosial, subbudaya dan
budaya.

18

Ibid., 300
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4812/1/SKRIPSI%20FIX%20PRINT%2015%20%20semoga%20ga%20edit%20lagi.pdf Diakses Pada 10 Mei 2019 Pukul 20.32
WIB.
20
Agustina Shinta, 47.
19
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Aspek-aspek dalam lingkungan sosial yang ditempuh
oleh seseorang melalui 3 hal:
a) Lingkungan keluarga
b) Lingkungan sekolah
c) Lingkungan masyarakat
Menurut hamalik menjelaskan bahwa Suatu dimensi
yang sangat penting adalah masyarakat. Dalam konteks ini
lingkungan masyarakat mencakup unsur-unsur individu,
kelompok, sumber-sumber alami, sumber budaya, sistem
nilai dan norma, kondisi atau situasi serta masalah-masalah,
dan

berbagai

hambatan

dalam

masyarakat,

secara

keseluruhan.21
f. Religiusitas
Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa
sanskerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang
berarti kacau. Maka, agama berarti tidak kacau (teratur).
Dengan demikian agama ialah peraturan, yaitu peraturan
yang yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai
segala sesuatu yang ghaib, mengenai budi pekerti dan
pergaulan hidup bersama. 22

21

Agustina, 49.
Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis
(Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1997), 28.
22
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Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain
religi, religion (inggris), religie (Belanda), religio/relagere
(Latin) dan dien (Arab). Kata religion dan religie berasal dari
bahasa induk dari kedua bahasa tersebut yaitu bahasa
relagere yang berarti mengkiat.23
Religiusitas terlahir dari istilah-istilah diatas. Telah
dirumuskan sebuah komitmen religius oleh Glock Star (yang
berhubungan dengan agama atau keyakinan imam), yang
dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu
terhadap agama atau keyakinan iman yang dianutnya itulah
yang disebut religiusitas. Religiusitas seringkali diidentikan
dengan

keberagaman.

Religiusitas

diartikan

sebegai

seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan,
seberapa pelaksana ibadah dan kaidah dan seberapa dalam
penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang
muslim religiusitas terpancar dari bagaimana pengetahuan,
keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama
Islam. 24
Delener dalam jurnal Esso dan Dib mengatakan
bahwa religiusitas adalah salah satu faktor pendorong

23

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 29.
Fuad Nashori, Rachmy Diana, Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi
Islam (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 71.
24
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penting dan dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen.
Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk membeli
produk tergantung kadar keimanan mereka.25

25

Nejdet Deleaner, 35-53
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BAB III
PAPARAN DATA MINAT MASYARAKAT DESA SAMPUNG DALAM
MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH
A. Gambaran Umum Desa Sampung
Secara geografis Desa Sampung terletak pada posisi 7º4808” lintang
selatan dan 111º21`51” bujur timur. Terletak 18KM dari ibu kota Kabupaten
Ponorogo dengan jarak tempuh selama 30 menit. Secara administratif Desa
Sampung terletak di wilayah Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
dengan posisi dibatasi wilayah desa desa tetangga: 1
Tabel 3.1
Posisi Desa Sampung Dalam Batas
Bagian
Desa
Sebelah Utara

Mategal Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan

Sebelah Selatan

Desa Tulung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo

Sebelah Timur

Desa Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Sebelah Barat

Desa Nglurup Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampung Tahun 2017-2022.

Tabel diatas menggambarkan tentang letak posisi Desa Sampung
dalam batas bersebelahan dengan berbagai desa yang ada di Kabupaten
Ponorogo serta Kabupaten Magetan untuk bagian utaranya.

1

Pemerintah Desa Sampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampung
Tahun 2017-2022 (Ponorogo: Pemereintah Desa Sampung, 2016), 15.
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Berdasarkan data administrasi desa tahun 2016, jumlah penduduk
Desa Sampung adalah terdiri 1.261 kepala keluarga, dengan jumlah total
4.251 jiwa, dengan rincian 2.097 laki-laki dan 2.154 perempuan.2
Tingkat kemiskinan di Desa Sampung termasuk cukup tinggi, dari
jumlah 1.261 KK diatas sejumlah 109KK tercatat sebagai pra sejahtera,
203KK tercatat keluarga sejahtera I, 228KK tercatat keluarga sejahtera II,
652 tercatat keluarga sejahtera III dan 69KK sebagai sejahtera plus. Jika KK
golongan Pra sejahtera dan KK golongan sejahtera I digolongkan sebagai
KK golongan miskin maka lebih 22% KK Desa Sampung adalah keluarga
miskin. 3
Desa Sampung termasuk daerah agraris karena mayoritas
masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja pada bidang
pertanian. Sebanyak 1.821 masyarakat usia produktif Desa Sampung yang
bermata pencaharian sebagai petani. 4 Namun, menurut pernyataan
pemerintah setempat pendapatan dan produktifitas bidang pertanian Desa
Sampung dinilai masih rendah dikarenakan harga produksi yang relatif
masih rendah.5
Selain bidang pertanian masyarakat Desa Sampung cukup andil
dalam bidang lainnya seperti pertambangan, industri pengolahan dan
kontruksi. Namun ternyata usaha kecil pada masyarakat ini belum
mendapatkan perhatian dan pembinaan khusus dari pemerintah termasuk

2

Ibid., 16.
Pemerintah Desa Sampung, 17.
4
Kecamatan Sampung Dalam Angka, 30.
5
Pemerintah Desa Sampung, 30.
3
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bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga tidak dapat
menyerap kebutuhan ketenaga kerjaan, dengan demikian jumlah
pengangguran masih cukup besar.6
Meskipun Desa Sampung memiliki potensi yang sangat besar, baik
sumber

daya

alam

maupun

sumber

daya

manusia

serta

kelembagaan/organisasi, namun sampai saat ini potensi yang ada tersebut
belum benar-benar diberdayakan secara optimal.
B. Deskripsi Minat Masyarakat Desa Sampung Terhadap Produk
Perbankan Syari’ah
Setelah melakukan penelitian pada masyarakpada masyarakat Desa
Sampung dengan metode wawancara, dapat dipaparkan hasil wawancara
sebagai berikut:
Bapak

Sujoso

selaku

kepala

Desa

Sampung

menyatakan

pendapatnya tentang bank syariah sebagai berikut:
“Saya tidak memiliki rekening bank syariah untuk saat ini dan lebih
memilih bank seperti bank BRI dan bank umum lainnya yang saya
sendiri rasa bahwa keberadaan bank tersebut sudah lebih valid
dibanding dengan bank syariah, bank syariah yang notabene saya
sendiri belum paham bagaimana sistem kerjanya.”7
Zaenal Mashuri seorang pegawai negeri sipil juga menyatakan
sebagai berikut:
“Sebenarnya saya berminat namun tempat kerja saya tidak
mendukung bank syariah sebagai pembantu kegiatan ekonomi saya
sehingga saya lebih memilih bank konvensional khususnya bank
jatim dibanding bank syariah, karena bank jatim yang pada

6
7

Pemerintah, 32.
Sujoso, Kepala Desa Sampung, Wawancara, 27 Juni 2019.
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faktanya saat ini lebih mendukung aktivitas ekonomi PNS dibanding
bank syariah”.8
Sama halnya dengan Andi Prasetyo seorang driver ojek online juga
menyampaikan minatnya tentang produk bank syariah sebaga berikut:
“Tidak (minat) mbak, karena bank syariah untuk saat ini tidak
mendukung kegiatan ekonomi pekerjaan saya, maka saya lebih
memilih bank biasa yang jelas-jelas mendukung aktivitas ekonomi
pekerjaan saya”.9
Sedikit berbeda kasus Dina Hardiani yang seorang pegawai bank
syariah memberi pernyataan sebagai berikut:
“Saya sebenarnya tidak berminat menabung di bank syariah namun
saya punya rekening bank syariah karena tuntutan dari kantor
begitu. Ya, meskipun saya sedikit paham bagaimana sistem bank
syariah, saya pribadi tetap tidak berminat menabung di bank
syariah dikarenakan mesin ATM bank syariah tidak sebanyak bank
konvensional yang dapat ditemui dimana pun tempatnya”.10
Sama halnya dengan Sri Utami seorang mahasiswi semester awal ini
juga menyatakan tida berminat dengan bank syariah dikarenakan seperti
berikut:
“Saya sudah punya rekening bank syariah tapi bukan karena saya
berminat dengan produk bank syariah melainkan karena tuntutan
dari kampus untuk mata kuliah kewirausahaan yang mengharuskan
mahasiswanya membuat rekening di bank syariah dan melakukan
beberapa kali aktivitas ekonomi yang dicatat di rekening saya, kalau
saya pribadi terus terang gak minat mbak karena saya sudah dari
SMA nabung di BNI trs ya sudah nyaman disana”.11

8

Zaenal, 30 April 2019.
Andi Prasetyo, Driver Ojek Online, Wawancara, 28 Juni 2019.
10
Dina Hardiani, Pegawai Bank Syariah, Wawancara, 28 Juni 2019.
11
Sri Utami, Mahasiswa, Wawancara, 27 Juni 2019.
9
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Sedangkan bapak Djumadi yang merupakan salah satu petani di
Desa Sampung menyatakan bahwa: “Engga minat mbak saya lebih seneng
nabung seh bisa dilihat kaya sapi atau kambing itu lo daripada di bank”.12
Ibu Jumiatun seorang pedagang yang ananya bekerja diluar negeri
memberi pernyataan bahwa:
“Saya gak berminat menabung di bank syariah, saya punya
rekening itu ya bank BRI yang dibikinkan anak saya di BRI yang
ada di Desa sampung dan saya ini Cuma butuh rekening itu hanya
untuk mengambil uang yang ditransferkan oleh anak saya yang
berada di Korea”.13
Berbeda pendapat Irfan seorang pegawai pada sebuah dinas
perairan, mengaku bahwa:
“Saya mulai berminat menabung di bank syariah sejak saya tahu
bahwa ada jasa pada bank syariah yang dinamakan tabungan haji.
Saya membuka tabungan haji untuk saya sendiri sejak dua tahun
lalu.”14
Meskipun sependapat dengan Irfan, Nur Khayatin seorang guru
ngaji menyatakan bahwa:
“Saya sih sangat berminat untuk menabung di bank syariah, tapi
saat ini belum terlaksana karenak uang yang saya miliki masih
dibagi-bagi untuk berbagai keperluan. Semoga suatu saat nanti
kalau saya punya pendapatan sendiri dan bukan didapat dari suami
saya akan memulai untuk menabung di bank syariah”.15
Warisman salah satu anggota Karang Taruna Bangkit Dusun
Boworejo Desa Sampung mengatakan bahwa:
“Saya tidak tahu bagaima sistem bank syariah itu secara jelas, apa
saja produknya yang cocok untuk saya gunakan, dan saya sudah
12

Djumadi, Petani, Wawancara, 27 Juni 2019.
Djumiatun, Pedagang, Wawancara, 27 Juni 2019.
14
Irfan Pegawai, Wawawncara 28 Juni 2019.
15
Nurkhayatain, Guru Ngaji, Wawancara, 27 Juni 2019.
13
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terlanjur nyaman dengan layanan bank umum. Maka dari itu untuk
berpindah ke bank syariah saya sedikit ragu dan kayaknya lebih
baik tidak saja”.
Mbah Boninggar petani sepuh di Dusun Ngunut Desa Sampung juga
mengatakan bahwa:
“Aku lebih pilih nyimpan duit dari hasil panen di Bank BRI Sampung
yang sudah jelas anakku pahami, karena jika menabung di bank
syariah takutnya malah terjadi apa-apa sama uangku, la wong aku
tidak paham nduk”.16
Nur Cholis tukang bengkel di Dusun Medang juga memberikan
pernyataan sebagai berikut:
“Halah saya milih bank biasa saja untuk dipinjami modal usaha,
karena yang saya paham bank syariah itu mahal dalam segala
halnya”.17
Tak jauh berbeda Suratman seorang pengusaha pengepul hasil
pertanian mengatakan bahwa:
“Saya tidak berminat dengan produk bank syariah karena saya tahu
kalau produk-produk yang ditawarkan tidak ada yang medukung
petani sama sekali”.18
Nia yang berprofesi sebagai pedagang online juga mengatakan bahwa:
“Tidak berminat sih (menggunakan produk bank syariah). Selain
banyak customer saya yang juga tidak menggunakan bank syariah,
kemudahan produk yang ditawarkan bank konvensional lebih
membuat saya yakin dibanding bank syariah”.19
Tak jauh berbeda Mukaromah seorang ibu rumah tangga juga
menyampaikan alasannya tidak menggunakan bank syariah, sebaga berikut:

16

Boninggar, Petani, Wawancara 26 Juni 2019.
Nur Cholis, Tukang Bengkel, Wawancara, 26 Juni 2019.
18
Suratman, Pedagang, Wawancara, 26 Juni 2019.
19
Nia, Pedangan, Wawancara, 28 Juni 2019.
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“Saya gak bisa naik motor mbak, kalau pakai bank syariah jauh di
Kota ya saya repot kalau mau nabung atau ngambil uang, jadi ya
saya pakai bank yang dekat saja, dulu pas masih di Taiwan saya
juga ga pernah denger jadi saya pilih yang jelas-jelas saja, jadi
kalau sewaktu-waktu saya berangkat lagi kalau pakai bank biasa
kan mau transfer ke orang rumah gampang.”.20
Titik salah satu ibu rumah tangga di Desa Sampung juga turut
mnerangkan minatnya tentang bank syariah, sebagai berikut:
“Saya ini pendapatan sehari-hari Cuma dari pemberian suami
mbak. Buat beli sayur dan jajan anak saya saja sudah pas. Kalau
nanti untuk nabung apalagi di bank kayaknya saya pribadi masih
kurang minat”.
Sholikatin ibu rumah tangga menjabarkan minatnya tentang bank
syariah sebaga berikut:
“Tidak (minat) mbak, saya ini pendapatan hasil diberi suami buat
kebutuhan rumah tangga dan anak saya sudah pas. Kalau semisal
ada lebihnya saya lebih memilih nabung dalam bentuk barang
seperti emas. Jadi kalau untuk nabung di bank apalagi di bank
syariah untuk saat ini saya belum minat”.21
Hal seperti juga disampaikan oleh Tunik seorang buruh tani, sebagai
berikut:
“Kok arep nabung mbak, saya makan saja susah, kalau ada uang
lebih mending buat beli obat ibuk saya. Saya sudah ga kefikiran buat
nabung yang penting bisa makan”.22
Novita seorang pelajar memberi pernyataan tentang minatnya pada
bank syariah sebagai berikut:
“Gak minat mbak. Kakak-kakak saya gak ada yang pakai bank
syariah. Kalau saya pakai bank syariah nanti kalau mau transfer

20

Mukaromah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 26 Juni 2019.
Sholikatin, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 27 Juni 2019.
22
Tunik, Buruh Tani, Wawancara, 26 Juni 2019.
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uang malah bayarnya mahal. Jadi saya pakai bank yang sama
dengan kakak-kakak saya saja”.23
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
dari 21 informan hanya satu orang yang menyatakan berminat dan
melakukannya, ada 2 orang informan mengaku tidak berminat namun tetap
memiliki rekening pada bank syariah, ada 2 orang mengaku berminat namun
belum melaksanakannya, dan 16 orang mengaku tidak berminat untuk
menggunakan produk bank syariah. Hal ini menggambarkan bahwa minat
masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk bank syariah
adalah rendah.
C. Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam
Menggunakan Produk Perbankan Syariah
Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam
menggunakan produk perbankan syariah terbagi menjadi beberapa faktor,
baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar yakni lingkungan sekitarnya.
Faktor dalam diri sendiri antara lain adalah pengetahuan, pendapatan dan
tingkat religiusitas. Sedang dari faktor luar adalah produk, lokasi serta
lingkungan dan budaya.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 6 faktor yang
mempengaruhi rendahnya minat masyarakat Desa Sampung dalam
menggunakan produk perbankan syariah, antara lain:

23

Novita, Pelajar, Wawancara, 27 Juni 2019.
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1. Faktor Pengetahuan
Pengetahuan tentang produk atau jasa serta pengetahuan lainnya
yang dimiliki masyarakat merupakan salah satu modal utama yang akan
mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggnakan produk atau
jasa tersebut. Maka dari itu, kurangnya pengetahuan tentang produk atau
jasa membuat masyarakat menjadi kurang berminat bahkan tidak
berminat sama seakali pada produk atau jasa tersebut.
Sama halnya dengan masyarakat

Desa Sampung, banyak

masyarakat Desa Sampung yang mengaku tidak mengetahui tentang
bank syariah. Apa itu bank syariah, bagaimana sistemnya dan apa pula
perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.
Seperti penuturan bapak kepala Desa Sampung bahwa:
“Saya sama sekali tidak tau apa yang dimaksud bank syariah karena
memang tidak memiliki rekening di bank syariah, bagaimana
sistemnya pun otomatis saya tidak tahu karena memang untuk saat
ini belum memiliki rekening di bank syariah”.24
Sama halnya dengan Warisman salah satu anggota Karang Taruna
Bangkit Dusun Boworejo Desa Sampung mengatakan bahwa:
“Saya tidak tahu bagaima sistem bank syariah itu secara jelas, apa
saja produknya yang cocok untuk saya gunakan, dan saya sudah
terlanjur nyaman dengan layanan bank umum. Maka dari itu untuk
berpindah ke bank syariah saya sedikit ragu dan kayaknya lebih
baik tidak saja”.25
Mbah Boninggar petani sepuh di Dusun Ngunut Desa Sampung juga
mengatakan sebagai berikut:

24
25

Sujoso, 27 Juni 2019.
Warisman, Anggota Karang Taruna, Wawancara, 28 Juni 2019.

51

“Aku lebih pilih nyimpan duit dari hasil panen di Bank BRI Sampung
yang sudah jelas anakku pahami, karena jika menabung di bank
syariah takutnya malah terjadi apa-apa sama uangku, la wong aku
tidak paham nduk”.26
Nur Cholis tukang bengkel di Dusun Medang juga memberikan
pernyataan,sebagai berikut:
“Halah saya milih bank biasa saja untuk dipinjami modal usaha,
karena yang saya paham bank syariah itu mahal dalam segala
halnya”.27
Dari paparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Sampung yang menjadikan salah
satu sebab rendahnya minat menggunakan produk bank syariah.
2. Faktor Produk
Produk yang ditawarkan adalah salah satu faktor yang menjadikan
masyarakat berminat untuk menggunakan jasa suatu bank. Apabila
seseorang membutuhkan produk, terbayang terlebih dahulu manfaat
produk, setelah itu baru mempertimbangkan fantor-faktor diluar
manfaat. Sebaliknya apabila masyarakat tidak membutuhkan produk
tersebut atau dirasa manfaat dari produk terseut sama dengan yang
ditawarkan bank lain yang notabene mereka lebih pahami sistemnya,
maka masyarakat cenderung lebih memilih yang satunya.
Begitu pula masyarakat Desa Sampung yang tidak memahami
sistem dari perbankan syariah, dan memandang produk yang ditawarkan
sama saja namun hanya berbeda nama, namun bank konvensional lebih

26
27

Boninggar, Petani, Wawancara 26 Juni 2019.
Nur Cholis, Tukang Bengkel, Wawancara, 26 Juni 2019.
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mempermudah nasabahnya maka masyarkat disitulah minat masyarakat
Desa Sampung terhadap produk bak syariah rendah.
Seperti penuturan Ahmad Mafzani pengusaha petelur

ini

mengatakan bahwa:
“Saya tidak berminat menggunakan produk bank syariah karena saya
rasa produk yang ditawarkan tidak terlalu mendukung kegiatan usaha
saya, saya lebih memilih bank konvensional yang lebih mendukung
kegiatan usaha saya”.28
Tak jauh berbeda Suratman seorang pengusaha pengepul hasil
pertanian mengatakan bahwa:
“Saya tidak berminat dengan produk bank syariah karena saya tahu
kalau produk-produk yang ditawarkan tidak ada yang medukung
petani sama sekali”.29
Nia yang berprofesi sebagai pedagang online juga mengatakan
bahwa:
“Saya tidak berminat menggunakan produk bank syariah. Selain
banyak customer saya yang juga tidak menggunakan bank syariah,
kemudahan produk yang ditawarkan bank konvensional lebih
membuat saya yakin dibanding bank syariah”.30
Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
sebagian masyarakat Desa Sampung kurang berminat menggunakan produk
bank syariah karena produk yang ditawarkan bank syariah kurang menarik
dan tidak terlalu mendukung kegiatan usaha masyarakat Desa Sampung.
3. Faktor Lokasi

28

Ahmad Mafzani, 25 Mei 2019.
Suratman, Pedagang, Wawancara, 26 Juni 2019.
30
Nia, Pedangan, Wawancara, 28 Juni 2019.
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Lokasi bank juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
minat masyarakat untuk menggunakan produknya. Bukan hanya letak
yang strategis ternyata jarak lokasi dan tempat tinggal masyarakat juga
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam
menggunakan produknya. Seperti halnya beberapa masyarakat Desa
Sampung yang menjadikan jarak lokasi bank dengan tempat tinggalnya
sebagai tolak ukur daam memilih bank apa yang akan digunakan.
Lokasi bank syariah di Ponorogo cukup terlampau jauh dari Desa
Sampung, maka dari itu banyak masyarakat Desa Sampung yang tidak
berminat menggunakan jasa bank syariah. Serperti yang dikatakan Ibu
Sulasmi seorang ibu rumah tangga, yaitu sebaga berikut:
“enggak mbak, lokasinya jauh dari rumah saya. Kalau mau nabung
atau ngambil nanti malah repot. Tak pilih bank yang dekat-dekat
saja”.31
Hal yang sama juga dikatakan oleh Jumiatun sebagai berikut: “kalau
saya pakai bank syariah nanti ambil uangnya jauh mbak, mending saya
tetep di BRI dekat rumas saja”.32
Tak jauh berbeda Mukaromah seorang ibu rumah tangga juga
menyampaikan alasannya tidak menggunakan bank syariah, sebagai
berikut:
“Saya gak bisa naik motor mbak, kalau pakai bank syariah jauh di
Kota ya saya repot kalau mau nabung atau ngambil uang, jadi ya
saya pakai bank yang dekat saja”.33

31

Sulasmi, 30 April 2019.
Jumiatun, 27 Juni 2019.
33
Mukaromah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 26 Juni 2019.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah
satu penyebab rendahnya minat masyarakat Desa Sampung dalam
menggunakan produk bank syariah ialah karena faktor lokasi bank
syariah di Ponorogo yang cukup jauh dari Desa Sampung.
4. Faktor Pendapatan
Dari sekian banyak faktor, faktor pendapatan juga memiliki andil
yang kuat dalam mempengaruhi minat masyarakat dalam menabung
atau memilih produk yang ditawarkan bank. Titik seorang ibu rumah
tangga menjelaskan alasannya tidak menggunakan produk bank syariah
sebagai berikut:
“Saya ini pendapatan sehari-hari Cuma dari pemberian suami
mbak. Buat beli sayur dan jajan anak saya saja sudah pas. Kalau
nanti untuk nabung apalagi di bank kayaknya saya pribadi masih
kurang minat”.34
Sama halnya dengan pendapat Sholikatin yang sama-sama ibu
rumah tangga menyatakan sebagai berikut:
“Tidak (minat) mbak, saya ini pendapatan hasil diberi suami buat
kebutuhan rumah tangga dan anak saya sudah pas. Kalau semisal
ada lebihnya saya lebih memilih nabung dalam bentuk barang
seperti emas. Jadi kalau untuk nabung di bank apalagi di bank
syariah untuk saat ini saya belum minat”.35
Hal seperti juga disampaikan oleh Tunik seorang buruh tani sebagai
berikut:
“Kok arep nabung mbak, saya makan saja susah, kalau ada uang
lebih mending buat beli obat ibuk saya. Saya sudah ga kefikiran buat
nabung yang penting bisa makan”.36
34

Titik, 30 April 2019.
Sholikatin, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 27 Juni 2019.
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Tunik, Buruh Tani, Wawancara, 26 Juni 2019.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
faktor pendapatan menjadi salah satu faktor rendahnya minat
masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk bank syariah.
5. Faktor Lingkungan dan Budaya
Lingkungan dan budaya juga menjadi salah satu penyebab
masyarakat berminat untuk menggunakan produk bank syariah. Apabila
lingkungan sekitarnya tidak menggunakan produk bank syariah maka
dapat dikatakan minat seseorang untuk menabung di bank syariah pun
rendah. Begitu pula dengan budaya, apabila budaya sekitarnya
menggunakan produk yang lain maka minat seseornag untuk
menggunakan produk bank syariah juga rendah.
Seperti alasan Zaenal Mashuri tidak menggunakan bank syariah
daikarenakan hal berikut:
“Sebenarnya saya berminat, namun tempat kerja saya tidak
mendukung bank syariah sebagai pembantu kegiatan ekonominya.
Maka saya lebih memilih bank umum seperti bank Jatim sebagai
pendukung kegiatan ekonomi saya”.
Hal ini juga disampaikan oleh Andi Prasetyo seorang driver ojek
online, sebagai berikut:
“Tidak (minat) mbak. Karena bank syarah untuk saat ini tidak
mendukung kegiatan ekonomi pekerjaan saya, maka saya lebih
memilih bank biasa yang jelas-jelas mendukung aktivitas ekonomi
pekerjaan saya”.
Novita seorang pelajar mengatakan alasannya tidak menggunakan
produk bank syariah sebagai berikut:
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“Saya gak minat mbak. Kakak-kakak saya gak ada yang pakai bank
syariah. Kalau saya pakai bank syariah nanti kalau mau transfer
uang malah bayarnya mahal. Jadi saya pakai bank yang sama
dengan kakak-kakak saya saja”.37
Berdasarakan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
lokasi dan budaya juga mempengaruhi rendahnya minat masyarakat Desa
Sampung dalam menggunakan produk bank syariah.
6. Faktor Religiusitas
Faktor religiusitas sebenarnya juga menjadi salah satu penyebab
seseorang dalam memilih produk yang akan digunakan. Semakin baik
agama seseorang maka semakin baik pula tindakan seseorang untuk
mematuhi tuhannya. Masyarakat Desa Sampung yang mayoritas
penduduknya adalah muslim, seharusnya banyak juga masyarakat Desa
Sampung yang menggunakan produk bank syariah lantaran takut akan
riba. Namun fakta di lapangan tidak sesuai dengan teori. Berikut adalah
hasil wawancara dengan beberapa responden:
Zainal yang mengatakan mengetahui tentang bank syariah dan
tidak berminat menggunnakan bank syariah lantaran tuntutan pekerjaan,
kembali memberi memberi pernyataan sebagai berikut:
“Ya sebenarnya saya tahu kalau bank syariah itu tidak riba, tapi ya
sebatas tahu tok, dan kembali lagi kalau untuk berminat atau tidak
dikarenakan riba itu ya saya sekali lagi karena tuntutan pekerjaan
makanya saya tidak berminat”

37

Novita, Pelajar, Wawancara, 27 Juni 2019.
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Ahmad yang dalam pertanyaan sebelumnya mengaku paham tentang bank
syariah juga memberi pernyataan tentang penghindaran riba dalam bank syariah,
sebagai berikut:
“Mau jauh dari riba atau apapun itu, la wong kalau produknya tidak cocok
sama usaha saya, dan tidak bisa terlalu mendukung usaha saya, gimana
saya mau minat mbak, sekarang itu yang penting berhati-hati saja, biar ga
dosa-dosa amat”
Sulasmi yang mengetahui bank syariah dari informasi yang bersumber dari
anaknya juga tetep yakin tidak ingin menggunakan bank syariah, dikarenakan
sebagai berikut:
“Tau mbak, kata anak saya gitu riba nanti dosa atau gimana itu, tapi yo
lokasine jauh mau gimana lagi daripada ngrepoti anak saya kalau saya mau
ini mau itu di bank kan mending saya pakai yang dekat-dekat saja, yang
penting niatnya mbak masalah dosa itu urusan Allah”
Nur Khayatin yang mengaku berminat menabung di bank syariah juga
memberikan pernyataannya tentang riba:
“Iya kan tadi saya sudah bilang to mbak saya berminat nabung di bank
syariah karena bank syariah baik lo menghindarkan nasabahnya dengan
riba, tapi ya untuk saat ini belum dulu soalnya saya pendapatan cuma dari
suami kan, nanti lah insyaallah”
Dina Hardiani seorang pegawai bank syariah yang tidak berminat
menggunakan produk bank syariah mengatakan bahwa :
“Ya tau lah mbak saya, ngeri juga saya sama riba itu. Tapi ya mau gimana
lagi saya ga minat mau diapa-apain juga tetap ga minat. Yang penting buat
saya itu ya, yang ATM nya banyak biar gampang kalau saya mau transaksi
sewaktu-waktu”
Sri Utami mahasiswa yang tidak berminat menggunkan produk bank syariah
mengatakan bahwa :
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“Serius ya mbak saya takut sama riba, tapi saya tahunya riba pada bamk
biasa itu ya setelah saya kuliah ini, lah saya kan bikin rekening di BNI pas
masih SMA, kalau mau saya ambil sayang mbak, saya sudah nyaman juga
sama BNI”
Dari hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
meskipun responden mengetahui bahwa bank syariah menghindarkan nasabahnya
dari riba namun dikarenakan beberapa alasan tersediri, reponden tetap tidak ingin
berminat di bank syariah.
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BAB IV
ANALISIS MINAT MASYARAKAT DESA SAMPUNG DALAM
MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH
Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menjawab tentang beberapa data
yang sudah ditemukan, baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berangkat dari sini, peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang telah
penulis temukan berdasarkan logika dan diperkuat dengan teori-teori yang
sudah ada yang kemudian diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru.
A. Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan
Produk Bank Syariah
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia,

minat

adalah

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar
terhadap sesuatu.100 Sedang menurut W.S Wingkel dalam bukunya
menyatakan bahwa minat merupakan kecendurangan yang agak menetap
untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa ingin
berkecimpung di dalamnya. 101
Minat tidak timbul dengan sendirinya namun ada unsur kebutuhan
yang melatar belakanginya misalnya minat menabung, minat menggunakan
suatu produk dan lain-lain. Minat pada suatu aktivitas seseorang bisa
muncul dikarenakan ada unsur yang membuat aktivitas tersebut menarik
untuk dilakukan. Seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila

100
101

Kbbi.id., diakses pada 9 Mei 2019 pukul 17.44 WIB.
Winkel.WS, Psikologi dan Evaluasi Belajar (Jakarta: Gramdeia, 2008), 42.
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individu tersebut memiliki beberapa unsur yaitu: perasaan senang,
perhatian, ketertarikan, serta manfaat dan fungsi dari aktivitas tersebut .
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa minat memiliki unsur afeksi,
kesadaran sampai pilihan nilai, pengerahan perasaan, seleksi, dan
kecenderungan hati. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat
adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam
memenuhi keinginannya yang tinggi. 102
Tanpa adanya beberapa unsur diatas maka tidaklah muncul yang
dinamakan keinginan, apabila tidak ada keinginan maka tidak akan muncul
motivasi, tanpa motivasi tidak akan ada yang namanya minat. Seperti halnya
rendahnya minat seseorang untuk menggunakan produk bank syariah, maka
dapat dipastikan pada setiap orang terdapat unsur/tertentu tertentu yang
menyebabkan rendahnya minat seseorang terhadap produk bank syariah
tersebut.
Penelitian ini dilakukan kepada 21 informan yang berasal dari
masyarakat Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
dengan profesi dan usia yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode
wawancara terstruktur, yang mana setiap informan diberi pertanyaan yang
sama. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan informasi mengenai minat
masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk bank syariah,
dimana dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan fakta bahwa

102

Natasha Evelyn, http://pengertian-menurut.blogspot.com/2016/01/pengertianfungsi- unsur-unsur-dan-macam.html, diakses pada 30 Juni 2019 pukul 18.26 WIB.
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minat masyarakat Desa Sampung terhadap produk bank syariah dapat
dikatakan rendah.
Hal tersebut dapat dibuktikan dari penuturan beberapa masyarakat
Desa Sampung yang dipilih menjadi informan terkait minatnya terhadap
produk bank syariah. Dari 21 informan hanya satu orang yang menyatakan
berminat dan memang benar memiliki rekening pada bank syariah, ada 2
orang informan mengaku tidak berminat namun tetap memiliki rekening
pada bank syariah, ada 2 orang mengaku berminat namun belum
melaksanakannya, dan 16 orang mengaku tidak berminat untuk
menggunakan produk bank syariah.
Skala likert adalah skala yang mengukur sikap, persepsi dan
pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. 103
Skala likert dalam menjelaskan hal ini adalah sebagai berikut:

Pertanyaan
Minat
(M)

Apakah anda
berminat
menggunakan
produk bank
syariah

103

1

Tabel 4.1
Skala Likert
Jumlah Orang Menjawab
Melakukan Minat Tapi
Tapi Tidak
Tidak
Minat
Melakukan
(MTB)
(MTM)
2
2

Tidak
Minat
(TM)
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabet,
2016), 93.
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Apabila tiap jawaban diberi nilai maka:
Minat (M) = 4
Melakukan tapi tidak minat (MTB) = 3
Minat tapi tidak melakukan (MTM) = 2
Tidak minat (TM) = 1
Maka jumlah skornya adalah
M

:1x4=4

MTB : 2 x 3 = 6
MTM : 2 x 2 = 4
TM

:16 x 1 = 16

Jumlah total

30

Jumlah skor total adalah 21 x 4 = 84 (seandainya semua menjawab
minat). Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 30. Jadi
berdasarkan data tersebut, maka tingkat minat informan terhadap produk
bank syariah adalah (30 : 84) x 100% = 35% dari 100%.
Maka dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa minat
masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk bank syariah
adalah rendah, dimana hanya 35% dari 100% masyarakat Desa Sampung
yang berminat untuk menggunakan produk bank syariah. Sedang 65% dari
100% masyarakat Desa Sampung lebih memilih yang lainnya.
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B. Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Desa
Sampung Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung masyarakat dan
mendorong masyarakat untuk menyimpan danannya di bank syari’ah adalah
untuk keamanan, untuk mencari halal dan baiknya, ataupun untuk
mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang disimpannya. Namun
tanpa adanya pengetahuan dan faktor-faktor lainnya yang dimiliki oleh
masyarakat tentang bank syariah, maka hal tersebut dinilai percuma.
Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Desa Sampung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terdapat 5 faktor yang
menyebabkan rendahnya minat masyarakat Desa Sampung dalam
menggunakan produk bank syariah, yaitu:
1. Faktor Pengetahuan
Pengetahuan masyarakat adalah semua informasi yang dimiliki oleh
masyarakat mengenai berbagai produk dan jasa serta pengetahuan lainnya
yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang
berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen
mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan produk.104
Pengetahuan konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian.
Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli dan kapan
membelinya tergantung pada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal

104

Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 46.
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tersebut.105 Sama halnya dengan pemilihan untuk menggunakan produk dari
bank syariah, masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan tentang apa yang
dimaksud dengan bank syariah, apa saja produknya, dimana lokasinya dan
sebagainya.
Namun, apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang
produk atau jasa bank syariah maka hal ini menjadikan masyarakat kurang
berminat atau bahkan tidak berminat sama sekali untuk menggunakan
produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian semakin tinggi tingkat
pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah maka semakin baik pula
persepsi mengenai bank syariah. Sehingga dengan pengetahuan dan
persepsi yang baik maka akan semakin besar keyakinannya untuk menjadi
nasabah di bank syariah. Setiap orang pastilah memiliki tingkat
pengetahuan yang berbeda-beda.
Pengetahuan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang ada di
dalam pikiran seseorang setelah dilakukan penginderaan terhadap suatu
objek tertentu. Setiap pengetahuan masyarakat sudah pasti beragam,
pengetahuan masyarakat merupakan informasi yang disimpan oleh
masyarakat dalam benak ingatan.
Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Gusmail Emmang dalam
Skripsi dengan Judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap
Kurangnya Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi pada

105

Vina Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori Dan Praktik (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2015), 129.
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Masyarakat Masyarakat di Kecamatan Rappocini Kota Makasar)”
menjelaskan bahwa Variabel pengetahuan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank
syariah. 106
Sama halnya dengan kasus dalam penelitian ini, dimana banyak dari
masyarakat Desa Sampung yang tidak memiliki pengetahuan tentang bank
syariah, dan memang hingga saat ini belum ada satupun bank syariah di
Ponrorogo yang melakukan promosi atau sosialisasi tentang bank syariah di
Desa Sampung. Sosialisasi sangatlah penting untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keungulan bank
syariah. Sosialisasi ini harus melibatkan pemerintah dan semua kalangan
masyarakat untuk memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat.
Dalam proses wawancara dalam penelitian ini sering kali peneliti
menemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang memang benarbenar tidak tahu apa yang dimaksud dengan bank syariah. Karena hal-hal
tersebut maka dapat dipastikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa
Sampung untuk menjadi nasabah bank syariah adalah rendah. Kurangnya
informasi tentang bank syariah membuat masyarakat Desa Sampung
mengganggap bank syariah tidak lebih valid dibanding bank konvensional.
Mereka juga menganggap bank syariah tak berbeda jauh dari bank
konvensional.

Gusmail Emmang, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat
Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Masyarakat Di
Kecamatan Rappocini Kota Makasar),” Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar,
2016), 100.
106
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Sebagian masyarakat Desa Sampung bahkan menilai bank syariah
memberi harga yang mahal dalam segala aktivitasnya sehingga membuat
masyarakat berfikir dua kali untuk menggunakan jasa bank syariah. Hal ini
membuktikan bahwa bank syariah hanya berfokus memasarkan diri kepada
kelompok tertentu, dan mengabaikan pangsa pasar potensial seperti
masyarakat pinggiran. Oleh karena itu bank syariah harus dapat
memberikan pemahaman secara luas dan menyeluruh terhadap masyarakat
yang belum memahami Perbankan Syariah dalam aplikasi mau pun produk
nya.
2. Faktor Produk
Produk yang ditawarkan adalah salah satu faktor yang menjadikan
masyarakat berminat untuk menggunakan jasa suatu bank. Pengetahuan
produk yaitu kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk.
Pengetahuan seseorang akan menentukan tindakan atau pengambilan
keputusan setelah konsumen mempelajari produk, merk dan pelayanan yang
dianggap memuaskan. Oleh karena itu meskipun jasa bank telah dikemas
secara menarik dan disertai layanan yang professional, namun apabila bank
tidak mengkomunikasikan dengan calon nasabah maka mereka akan raguragu untuk membelinya. karena ketidaktahuannya mengenai produk yang
akan digunakannya sehingga hal itu akan berpengaruh pada keputusan
memilih produk yang dibeli. 107

107

Ghozali Maski, Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan
Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang, Junal Of Indonesia Apllied
Economics Vol. 4 No. 01 Mei 2010, 54.
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Merk yang akrab dengan konsumen merupakan perangkat
kesaradaran. Sebaliknya sulit untuk menjual produk yang tidak dikenal
akibatnya sasaran pemasaran memindahkan merk kedalam perangkat
kesadaran.108 Setiap orang pasti memiliki kriteria tertentu dalam memilih
produk perbankan mana yang cocok untuk digunakannya. Segala keputusan
seseorang dalam memilih produk tersebut pastinya berdasarkan dari
kebutuhan masing-masing, serta penilaian manfaat dan pemahaman sistem
bank.
Dalam penelitian yang dilakukan Uniyanti dalam skripsi dengan
judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di
Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Univrsitas Islam Negeri Alauddin Makasar)” menyatakan bahwa variabel
informasi produk bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
minat nasabah menabung. 109 Namun dalam skripsi tersebut objek yang
dituju adalah para mahasiswa ekonomi yang notabene sudah mendapatkan
ilmu tentang bank syariah, berbeda dengan masyarakat Desa Sampung yang
tidak memiliki pengetahuan tentang bank syariah. Rendahnya pengetahuan
masyarakat Desa Sampung tentang produk bank syariah menyebabkan
rendahnya minat masyarakat Desa Sampung untuk menggunakan produk
bank syariah. Beberapa dari responden yang lainnya menyatakan produk
bank syariah tidak jauh berbeda dari produk yang ditawarkan bank

108

Vina Sri Yuniarti, 133.
Uniyanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Di Bank
Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univrsitas Islam
Negeri Alauddin Makasar),” Skripsi (Makasar: Uin Alauddin Makasar: 2018), 94.
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konvensional, perbedaannya hanya dalam penyebutan nama, untuk itu
beberapa responden mengaku lebih memilih menggunakan produk bank
konvensional dibanding produk bank syariah.
Bukan hanya dari segi tidak adanya pengetahuan tentag bank syariah
sendiri, faktor produk yang ditawarkan bank syariah yang dinilai tidak
sesuai dengan yang dibutuhkan beberapa masyarakat juga menjadikan
minat masyarakat terhadap produk bank syariah rendah. Mereka dengan
tegas mengatakan bahwa tidak berminat menggunakan produk bank syariah
dikarenakan tidak ada produk bank syariah yang sesuai dengan
kebutuhannya.
Hal ini membuktikan bahwa bukan hanya pengetahuan tentang bank
syariah, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah
pun ikut serta menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat
masyarakat Desa Sampung untuk menggunakan produk bank syariah.
3. Faktor Lokasi
Bisnis jasa adalah suatu bisnis yang sensitif terhadap kemajuan
informasi dan teknologi karena dalam operasi bisnis jasa data-data
mengenai konsumen, transaksi dan karyawan-karyawan adalah alat yang
esensial yang dapat membedakan jasa tersebut dengan jasa pesaing, juga
dapat meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan jasa itu sendiri. Selain itu,
aspek fisik juga turut membuat service menjadi menarik dalam melakukan
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transaksinya, dengan kata lain kondisi fisik dimana jasa dipasarkan yaitu
gedung dan lokasi. 110
Begitu pula dengan bank syariah, lokasi menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan produknya.
Bukan hanya letak yang strategis ternyata jarak lokasi dari tempat tinggal
masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat
masyarakat dalam menggunakan produknya.
Gusmail Emmang dalam Penelitiannya juga menyatakan bahwa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lokasi berpengaruh signifikan
terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah. Ini sesuai
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh terhadap
kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah. 111
Seperti halnya dengan beberapa masyarakat Desa Sampung yang
menjadikan jarak lokasi bank dengan tempat tinggalnya sebagai tolak ukur
daam memilih bank apa yang akan digunakan. Lokasi bank syariah di
Ponorogo terlampau cukup jauh dari Desa Sampung, maka dari itu banyak
masyarakat Desa Sampung yang tidak berminat menggunakan jasa bank
syariah.
Beberapa responden menuturkan bahwa jarak lokasi bank syariah
yang ada di Ponorogo terlampau jauh dari Desa Sampung maka hal ini
cukup merepotkan apabila responden ingin melakukan transaksi di bank,
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baik menabung maupun menarik dana. Untuk itu masyarakat lebih memilih
bank konvensional yang hingga saat ini pembangunannya mencapai daerah
kecil Ponorogo. Kantor bank syariah untuk saat ini memang hanya ada di
pusat kota Ponorogo. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan kantor
bank syariah tidak semerata pembangunan kantor bank konvensional.
Hal ini seperti yang dikatakan Eko Purnomo dalam jurnalnya yang
berjudul “Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Minat
Beli Konsumen Konsumen Dalam Memilih Beras Lokal” yaitu lokasi
tempat berdirinya suatu usaha akan mempengaruhi konsumen dalam
melakukan pembelian karena merupakan saluran distribusi yaitu jalur yang
dipakai untuk perpindahan produk dari konsumen keprodusen. 112
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor
penyebab rendahya minat masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan
produk bank syariah adlah lokasi yang mana jarak temouh dari Desa
Sampun gmneuju lokasi bank yang cukup jauh. Hal ini menandakan bahwa
semakin jauh lokasi bank syariah maka peluang responden untuk menabung
semakin kecil.
4. Faktor Pendapatan
Pendapatan dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan,
termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan atau
apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. 113
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Pendapatan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi
masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, salah satunya ialah
menabung. Tabungan dalam ilmu makro ekonomi didefinisikan sebagai
pendapatan yang tidak habis dibelanjakan. Menurut Keynes,besarnya
tabungan seseorang bukan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat suku
bunga, namun tergantung besar kecilnya pendapatan seseorang. Semakin
besar pendapatan maka semakin besar jumlah tabungan yang dilakukan
masyarakat.114 Uniyanti dalam skripsinya juga menyatakan bahwa variabel
pendapatan berpengaruh positif terhadap minat nasabah menabung. 115
Masyarakat Desa Sampung dalam buku Rencana Pembangunan
Desa Sampung Tahun 2017-2022 tercatat sebesar 22% lebih masyarakat
yang tercatat dalam golongan keluarga miskin. 116 Sedang dalam buku
Kecamatan Sampung Dalam Angka Tahun 2018 data terakhir yang dipublis
adalah data tahun 2017 dimana masyarakat Desa Sampung yang bermata
pencaharian sebagai petani adalah sebesar 1.821 jiwa.117 Seperti kita ketahui
sendiri bahwa pendapatan seorang petani tidak dapat dipastikan. Apabila
teori Keynes dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uniyanti benar maka
kenyataan dari pendapatan masyarakat Desa Sampung yang rendah hingga
pendapatan yang tidak dapat dipastikan akan menyebabkan rendah pula
minatnya untuk menabung.
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Dari hasil wawancara terhadap responden lainnya dari masyarakat
Desa Sampung, pendapatan ternyata memang menjadi tolak ukur mengapa
responden tidak berminat untuk menabung di bank syariah. Bahkan bukan
hanya di bank syariah begitu pula pada bank konvensional. Faktor
pendapatan tidak tetap, pendapatan hanya dari pemberian suami dan
pendapatan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari menjadikan
responden tidak berminat untuk menabung di bank, baik bank syariah
maupun konvensional.
Oleh karena itu dari hasil wawancara tersebut maka sesuai dengan
teori Keynes yang menyatakan semakin tinggi pendapatan seseorang maka
semakin tinggi minat menabung seseorang, namun karena rendahnya
pendapatan responden/informan yang mewakili masyarakat Desa Sampung
maka rendah pula minat responden untuk menabung di bank syariah.
5. Faktor Budaya dan Lingkungan
Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan
makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan individu atau
kelompok lain, dan berinteraksi dengan sesamanya. Individu- individu
disekelilingnya itulah yang disebut dengan lingkungan sosial. Manusia
saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi dalam
membentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan dan nilai-nilai yang
dianggap penting. Salah satu unsur lingkungan sosial yang ada pada diri
seorang manusia adalah lingkungan budaya.
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Lingkungan sosial budaya adalah kelompok sosial budaya yang
hidup dalam batas-batas tertentu yang ditata berdasarkan norma sosial
budaya yang membedakannya dengan lingkungan alam. Lingkungan sosial
adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang
sekelilingnya atau antara banyak orang.118 Budaya adalah suatu
kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan yang dipelajari seseorang yang dapat
mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau
jasa.119 Lingkungan sosial budaya terdiri dari lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja dan lingkungan masyarakat.
Lingkungan dan budaya juga menjadi salah satu penyebab
masyarakat berminat untuk menggunakan produk bank syariah. Apabila
lingkungan sekitarnya tidak menggunakan produk bank syariah maka dapat
dikatakan minat seseorang untuk menabung di bank syariah pun rendah.
Begitu pula dengan budaya, apabila budaya sekitarnya menggunakan
produk yang lain maka minat seseornag untuk menggunakan produk bank
syariah juga rendah.
Endah Nur Rahmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis
Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk
Pembiayaan Pada Bank Syariah” menyatakan bahwa ketika dilihat dari sisi
kebiasaan masyarakat sekitar yang lebih memilih bank konvensional
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ternyata mayoritas (51.0%) menyatakan ketidaksetujuan responden akan hal
ini sebagai pengaruh untuk tidak memilih produk pembiayaan di bank
syariah. Sedangkan ketika dilihat dari indikator teman sejawat, data
menunjukkan hanya 32.9% setuju, dan mayoritas 61.9% tidak setuju,
sisanya ragu-ragu. Hal senada juga terlihat dari indikator adanya pengaruh
keluarga untuk tidak memilih produk pembiayaan di bank syariah: 42%
menyatakan setuju, 50.3% tidak setuju, dan sisanya ragu- ragu.120
Sama halnya dengan beberapa responden pada penelitian ini yang
mana mereka berasal dari lingkungan dan budaya (tempat kerja ataupun
keluarga) yang tidak mendukung bank syariah sebagai pembantu dalam
kegiatan ekonominya, maka hal ini menyebabkan minat responden pada
produk bank syariah pun juga rendah.
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bilson Simora bahwa perilaku
seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan
kelompok-kelompok sosial dimana seseorang menjadi anggota. Pada
dsaranya seseorang akan berusaha mengharmonisasikan perilakunya
dengan apa yang dianggap pantas oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena
itu, seseorang akan membeli produk kalau produk tersebut diterima oleh
lingkungan sosialnya. 121
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Maka dari teori dan fakta yang ada di lingkungan Desa Sampung
dapat disimpulkan karena lingkungan sekitar serta budaya masyarakat Desa
Sampung yang tidak menggunakan produk bank syariah maka hal ini
menyebabkan masyarakat Desa Sampung juga tidak berminat untuk
menggunakan produk bank syariah.
6. Faktor Religiusitas
Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, religion
(inggris), religie (Belanda), religio/relagere (Latin) dan dien (Arab). Kata
religion dan religie berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut
yaitu bahasa relagere yang berarti mengkiat.122
Religiusitas terlahir dari istilah-istilah diatas. Telah dirumuskan
sebuah komitmen religius oleh Glock Star (yang berhubungan dengan
agama atau keyakinan imam), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau
perilaku individu terhadap agama atau keyakinan iman yang dianutnya
itulah yang disebut religiusitas. Religiusitas seringkali diidentikan dengan
keberagaman. Religiusitas diartikan sebegai seberapa jauh pengetahuan,
seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksana ibadah dan kaidah dan
seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang
muslim religiusitas terpancar dari bagaimana pengetahuan, keyakinan,
pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam. 123
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Dalam sebuah ayat dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfiman yang
dalam artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api
neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali
Imron [3]: 130)124
Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT meminta hambaNya untuk
tida memakan riba dengan berlibat ganda. Apabila seseorang memiliki
tingkat religiusitas yang tinggi maka dapat dipastikan bahwa ia akan
menuruti ayat tersebut diatas.
Delener dalam jurnal Esso dan Dib mengatakan bahwa religiusitas
adalah salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap
perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen untuk
membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. 125
Menurut hasil penelitian Uniyanti menyatakan bahwa Variabel
Religiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat
mahasiswa menabung di bank syariah.
Khanif Rahmanto dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa
Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat
desa Sraten Kab. Semarang untuk menabung di perbankan syariah.126

Al-Qur’an, 3: 130.
Nejdet Delener, 33-53.
126
Khanif Rahmanto, Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan, Dan Promosi
Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung Di Bank
Syariah , Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 89.
124
125

77

Masyarakat Desa Sampung yang mayoritas penduduknya adalah
seorang muslim sebesar 5327 jiwa dari 5409 jiwa adalah memeluk agama
Islam127, namun hanya 14 orang penduduk Desa Sampung yang
menggunakan produk syariah, atau 0,0025% saja yang menggunakan
produk perbankan syariah. 128 Hal ini menandakan bahwa minat masyarakat
Desa Sampung menggunakan produk bank syari’ah dapat dikatakan rendah.
Setelah dilakukan wawancara dengan menambahkan pertanyaan
kepada para responden yang mengetahui tentang bank syariah, mereka
menyatakan bahwa sebenarnya mereka mengetahui apabila bank syariah
menghindarkan nasabahnya dari perkara riba. Namun, mereka menyatakan
tetap tidak berminat menggunakan produk bank syariah dikarenakan alasanalasan tertentu.
Dapat disimpulkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat Desa
Sampung adalah seorang muslim hal ini tidak serta merta membuat mereka
memiliki minat yang tinggi terhadap bank syariah dikarenakan masalah
riba. Justru meskipun mereka takut akan riba namun dikarenakan alasan
yang lebih kuat, mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan bank
syariah sebagai pembantu kegiatan ekonominya. Maka hal ini dapat
dikatakan bahwa fakta yang ada di lingkungan masyarakat Desa Sampung
berbading terbalik dengan teori Esso dan Dibb yang menyatakan bahwa
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perilaku konsumen dipengaruhi oleh pekerjaan, lingkungan sosial,
religiusitas, pendidikan dan aktivitas rekreasi. 129

129
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam
skripsi “Analisis Minat Masyarakat Kabupaten Ponorogo Dalam
Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa
Sampung)”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1.

Minat masayarakat Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo terhadap produk bank syariah terbilang rendah. Dari hasil
perhitungan data wawancara yang dilakukan dari 21 orang informan
yang berasal dari masyarakat Desa Sampung 35% dari 100%
masyarakat berminat menggunakan produk bank syariah. Sedang
sisanya lebih memilih yang lainnya.

2.

Faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat Desa Sampung
dalam menggunakan produk bank syariah adalah pengetahuan, produk,
lokasi, pendapatan, lingkungan dan budaya dan religiuisitas. namun
dari keenam faktor tersebut, faktor yang paling mendominasi adalah
faktor produk, lokasi, pendapatan dan lingkungan dan budaya.

B. Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menyusun lebih baik lagi
dan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Hal ini mengingat bahwa dalam
penyusunan skripsi ini mungkin ada banyak hal yang belum sepenuhnya
terselesaikan dengan baik.

80

2. Bagi masyarakat Desa Sampung diharapkan lebih telili dalam memilih
produk bank yang akan digunakan, mencari kelengkapan informasi
tentang bank dan produknya sebelum menilai suatu bank.
3. Bagi bank syariah di Ponorogo diharapkan untuk memperluas kegiatan
pemasarannya agar dapat menjangkau masyarakat pinggiran. Dengan
menambah pembangunan kantor bank agar lebih mudah dijangkau
masyarakat pinggiran. Atau dengan membuat produk baru yang cocok
digunakan untuk setiap kalangan masyarakat, dan bukan hanya
golongan masyarakat tertentu.
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