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MOTTO 

 

• Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah dia usahakannya. Dan bahwasanya 

usahannya itu kelak akan diperlihatkan (kepada-Nya).  

(QS. An Najm : 30-40) 

 

• Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka menguah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri.  

(Ar-Ra’ad : 11) 
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ABSTRAKSI 
 
 

   Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel produk, 
pelayanan, distribusi dan bagi hasil terhadap persepsi nasabah BMT Amanah 
Ummah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari kuesioner 
yang penulis berikan kepada nasabah BMT sedangkan data sekunder berasal dari 
dokumen BMT berupa struktur organisasi, sejarah berdirinya BMT dan juga buku 
lain.   
  Uji validitas semua item pertanyaan valid, uji reliabilias semua variabel 
reliabel, analisis faktor komponen untuk produk BMT sebesar 0,579, pelayanan 
sebesar 0,209, distribusi sebesar 0,833, bagi hasil sebesar 0,403. Kontanta atau a 
sebesar -0,892 artinya apabila tidak ada variabel produk BMT, pelayanan, 
distribusi dan bagi hasil maka persepsi responden akan turun sebesar 0,892. 
Koefisien regresi variabel produk BMT atau X1 sebesar 0,382 artinya apabila 
produk BMT bertambah satu maka akan meningkatkan persepsi responden 
terhadap BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Koefisien regresi variabel pelayanan atau X2 sebesar 0,171 artinya apabila 
pelayanan bertambah satu ma ka akan meningkatkan persepsi responden terhadap 
BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koefisien 
regresi variabel distribusi atau X3 sebesar 0,848 artinya apabila distribusi 
bertambah satu maka akan meningkatkan persepsi responden terhadap BMT 
Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koefisien regresi 
variabel bagi hasil atau X4 sebesar 0,230 artinya apabila bagi hasil bertambah satu 
maka akan meningkatkan persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Uji t untuk variabel produk BMT, 
pelayanan, distribusi dan bagi hasil signifikan dan berpengaruh positif terhadap 
persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah 
Surakarta pada a = 0,05. 
 
 

Pembimbing Utama 
 
 
 

Ahmad Mardalis, SE, M.BA 
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Fakultas Ekonomi  

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
 
 
 

Drs. H. Syamsudin, MM 



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Perkembangan zaman yang semakin maju dan terjadi sangat cepat, 

akan stabil bila diikuti dengan perkembangan ekonomi yang maju pula dan 

sesuai dengan perkembangan tekhnologi. Salah satu bentuk perkembangan 

ekonomi di Indonesia adalah dengan banyaknya bank-bank yang berdiri di 

Indonesia. Dengan banyaknya bank maka semakin banyak pilihan tempat bagi 

masyarakat untuk menyimpan uang mereka pada bank-bank tersebut. Tentu 

saja yang sesuai dengan karakter masyarakat sebagai  nasabah tersebut. 

Namun pada umunya bank-bank yang berada di Indonesia saat ini adalah 

bersifat Konvensional. Ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvesional, 

muncul BMT sebagai bank Syariah di Indonesia. Disini perbedaan yang 

mencolok antara bank Konvensional dengan bank syariah adalah pada te knik 

bagi hasil dan bunga. Pada bank syariah tidak mengeanal bunga, tetapi 

menggunakan bagi hasil. Sedangkan pada bank konvesional mengguakan 

bunga.  

Dalam perkembangannya, bank Islam memberikan beberapa jenis 

pelayanan dana dalam berbagai sektor kepada masyarakat sebagai nasabah 

dalam bentuk ekonomi. Dengan sistem bagi hasil tersebut merupakan alat 

yang tepat untuk melaksanakan strategi jangka panjang karena baik nasabah 

maupun pengelola (disini adalah bank Islam) sama-sama mendapat untung. 
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Karena dalam pengelolaanya terdapat transparansi. Dalam penghitungan akhir 

laporan rugi laba perusahaan (bank Islam). 

Keberadaan Bank syariah makin mantap setelah UU Nomor 10 tahun 

1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank syariah secara ko-

eksistensial dengan bank konvensional. Bila selama sekitar enam tahun  BMI 

menjadi pemain tunggal jasa perbankan syariah di negeri yang mayoritas 

penduduknya muslim ini, setelah lahir UU yang sedikit banyak dipengaruhi 

oleh kehancuran dunia perbankan konvensional menyusul kr isis moneter yang 

melanda Indonesia tahun 1997, marak berdiri bank-bank syariah di Indonesia 

seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan sejunlah BPR sejenis. 

Hingga akhir tahun 2000, tercatat ada empat bank umum syariah dan 79 

BPRS. Dalam waktu yang tidak lama lagi, kabarnya akan menyusul bank-

bank syariah lainnya. Seiring dengan itu perhatian bank sentral  terhadap bank 

syariah juga tampak meningkat. Bila dulu bank syariah hanya diurus oleh 

sebuah tim, kini ditingkatkan menjadi biro.  

Perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia dan kinerjanya 

cukup mengembirakan.  Disaat bank konvensional diterpa badai krisis, bahkan 

puluhan diantaranya harus likuidasi, bank syariah (dalam hal ini BMI tetap 

tegak berdiri. Memang BMI pada puncak krisis tahun 1998 menderita 

kerugian sebesar 72 miliar rupiah, tetapi pada tahun 1999 kerugian tersebut 

sudah pulih kembali dan mencapai keuntungan sebesar 2 miliar rupiah. 

Kenyataan ini menunujukkan dengan sistem syariah, dunia perbankan akan 

terhindar dari momok yang sangat ditakuti yaitu negative spread. Kendati 
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demikian dalam prespektif idealistik kondisi ini masih sangat jauh terhadap 

apa yang diharapkan.  

Perkembangan bank syariah dipercaya akan lebih bagus bila 

pemerintah, juga bank sentral, melakukan kebijakan secara sama (equal 

treatment) terhadap bank syariah maupun bank konvensional baik dari sisi 

regulasi maupun institusi. Sehingga apa yang disebut sebagai ko-ekstensial 

antara bank konvensional dan bank syariah benar-benar dapat diwujudkan. 

Bila kebijakan secara sama benar -benar diberikan urusan selanjutnya 

berpulang pada komunitas perbankan syariah apakah mampu atau tidak 

menangkap peluang tersebut. Pengalaman dari perubahan UU untuk 

perbankan tahun 1992 manjadi UU nomor 10 tahun 1998 menunjukkan 

pengaruh yang cukup signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan makin 

banyaknya bank-bank syariah yang berdiri pasca UU nomor 10 disahkan. Bila 

perubahan lebih progresif dilakukan  kiranya perubahan yang lebih bagus juga 

akan terjadi. 

Untuk itu dengan adanya Bank syariah diharapkan mampu memenuhi 

sistem perbankan bagi masyarakat dengan resiko secara adil. Yaitu baik 

masyarakat sebagai nasabah dan bank Islam selaku pengelola dana.  

Dilihat dari perkembanganya, perekonomian  Indonesia aka n lebih 

baik jika semakin banyak bank syariah yang berdiri di Indonesia. Dan semakin 

banyak pula masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah. Untuk itu, untuk 

mengetahui factor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat untuk 

menjadi nasabah Bank syariah (dalam hal ini sebagai contoh adalah BMT ) 
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maka penulis mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERSEPSI NASABAH BMT AMANAH UMMAH DI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”.  

 

B. Perumusan Masalah  

BMT merupakan lembaga intermediasi yang menjadi perantara para 

penampung dan investor, karena tabungan akan berguna apabila di 

investasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup 

melakukannya sendiri dengan terampil dan tegas, maka tidak diragukan lagi 

bahwa BMT dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat.  

Kehadiran BMT (Baitul Mall Wattamwil) sebagai lembaga syariah 

merupakan fenomena baru. Lembaga ekonomi didirikan untuk membantu 

ekonomi golongan menengah kebawah dalam mendapatkan modal dengan 

ketentuan yang mudah. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah pengaruh atribut bank (Produk, pelayanan, distribusi, bagi 

hasil) terhadap persepsi nasabah di BMT Amanah Ummah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini dimaksudkan bertujuan untuk mengetahui apakah 

pengaruh dari atribut bank (Produk, pelayanan, distribusi, bagi hasil) terhadap 

persepsi nasabah di BMT Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan ini diharapkan mamp-u 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan membutuhkan hasil 

penelitian ini. Antar lain :  

1.  Bagi Perusahaan 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan gambaran yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang 

memperngaruhi persepsi nasabah di BMT Amanah Ummah yang berkaitan 

juga dengan pengambilan keputusan oleh perusahaan (BMT Amanah 

Ummah) selaku pengelola dan para pananam saham. 

2.  Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama 

dibangku kuliah khususnya dalam bidang manajemen keuangan.  

3.  Bagi Perpustakaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi tambahan 

perbendaharaan bacaan, menambah pengetahuan dan referensi lain bagi 

mahasiswa yang membutuhkan. 

 

E. Sistimatika Skripsi 

Untuk mempermudah dan memperjelas arah dan tujuan peneletian 

ini maka penelitian menggunakan sistimatika sebagai berikut:  

 



 6 

 BAB I =   PENDAHULUAN 

Dalam hal ini membahas latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistimatika 

penulisan skripsi.  

BAB II = TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini akan dikemukakan teori yang akan dipelajari dalam 

penyusunan skripsi ini yang meliputu tinjauan umum tentang BMT, 

kondisi keuangan, analisis laporan keuangan.  

BAB III = METODELOGI PENELITIAN. 

Dalam Bab ini meliputi angka pemikiran hipotesa, rencana analisa 

serta data dan sumber data. 

BAB IV = PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisi tentang gambaran umum  dari objek penelitian 

atau perusahaan, data-data yang diperoleh, analisa data, hasil 

analisis dan pembahasannya. 

BAB V =   PENUTUP  

Dalam Bab ini derisi kesimpulan terhadap analisis yang dilakukan 

serta saran-saran penyelesaian dari permasalahan perusahaan 

mengenai kondisi keuangannya. 

LAMPIRAN  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 



 7 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank Syariah  

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank berasal dari kata Bangque (bahasa Prancis) dari banco  

(bahasa Italia) yang berarti peti atau lemari bangku yang fungs inya sebagai 

tempat menyimpan benda -benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, 

peti uang dan sebagainya. Bank menurut Al Quran ya itu seseatu yang 

memiliki unsur-unsur seperti strukutur, manajemen, fungsi, hak dan 

kewajiban seperti zakat, shodakoh, ghonimah (rampasan perang, jual beli, 

utang dagang, harta yang dimana mempunyai fungsi yang dilaksanakan 

oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.  

 Bank Islam dalam arti umum adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokonya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2004).  

Bank Islam adalah bank dalam aktivitasnya, baik menghimpun 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan 

mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi 

hasil (Sri Susilo, 2000: 85). 
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2.  Sejarah Perkembangan Bank S yariah  

Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan pada tahun 

1979 sistem bunga dihapuskan dari tiga instrumen yaitu National 

Investment, house building finance CO, dan Mutual Found of investment 

corporation of Pakistan. Pada tahun 1985 seluruh bank Islam dikonversi 

dengan sistem baru yaitu suistem bank syariah. Sedangkan di Mesir bank 

syariah pertama didirikan oleh Faisal Islamic Bank tahun 1948 kemudian 

diikuti Islamic Internatoanal Bank for Investment and Development Bank. 

Bank-bank ini beroperas i sabagai bank Investasi, bank perdagangan dan 

bank komersial. Sementara di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad 

(BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank Islam pertama di asia 

Tenggara.  

 Di Indonesia bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1991 

dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya 

keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam 

tatanan industri perbankan di Indonesia. Kemudian setelah UU No.7/1992 

diganti dengan UU No 10 tahun 1998 yang mengatur secara rinci landasan 

hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan 

oleh bank syariah. Maka bank syariah mulai menunju kkan 

perkembangannya. Undang-undang ini pula yang memberikan arahan bagi 

bank konvensial untuk membuka cabang syariah atau mengkorvesikan diri 

menjadi bank syariah.  
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3.  Ciri-Ciri Bank Syariah 

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank 

konvensial, adapun ciri-ciri bank syariah adalah :  

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 

diwujudkan dalam bentuk nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat 

dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas yang 

wajar.  

b. Pembangunan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada 

sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.  

c. Dalam kontrak-kontrak pembayaran proyek, bank syariah tidak 

menerapkan berdasarkan keuntungan yang pasti yang di tetapkan 

dimuka, karena pada hakikatya yang mengetahui untung ruginya suatu 

proyek yang dibiayai bank adalah Allah semata.  

d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan di anggap sebagai titipan (Al Wadiah) sedangkan bagi bank 

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaa n dana 

pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank yang beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak 

dijanjikan imbalan yang pasti.  

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi 

operasionalisasi bank dari sudut syariah.  
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f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak 

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga 

mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya kewajiban 

menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan 

dan siap sewaktu-waktu bila dana tersebut diambil oleh pemiliknya. 

4.  Fungsi dan Peranan Bank Syariah 

Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam 

pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting 

and Auditing Organization fpr Islamic Financial Institution), sebagai 

berikut:  

a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana 

nasabah.  

b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepada nya.  

c. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.  

d. Pelaksanaan kegiatan sosial, contoh: kewajiban mengeluarkan dan 

mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) 

zakat serta dana sosial lainnya.  
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5.  Sistem Operasiomal Bank Syariah  

Gambar 2.1  
System operasional bank syariah 
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Berdasarkan gambaran sistem manajemen sebagaimana diatas, dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a. Bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak surplus dana 

kepada pihak minus dana. Pihak surplus dana meliputi tiga pihak yaitu 

dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana 

pihak pertama adalah dana yang berasal dari pihak pemodal, pemegang 

saham. Akad perjanjian antara pihak pertama dengan pihak bank 

adalah akad syirkah. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari 

peminjam lembaga keuangan (bank dan bukan bank lain), peminjam 

PENDIRI 

BANK  
SYARIAH 

M K 
A  E 
R  U 
G  N 
I  T 
N U 

N 
G 
A 
N 

 

P
E
N
E
R
I
M
A
A
N 

B
A
G
I
 
H
A
S
I
L 

QORDUL HASAN 

PEMBIAYAAN SOSIAL  

BAGI HASIL 

DEPT. FINANCING 

- BA’I BITHAMAN AJIL 
- MURABAHAH  
- IJARAH  

NASABAH :  
- WADIAH  
- MUDHARABAH 
- WAKALAH  
- KAFALAH 

BAGI HASIL & BONUS  

EQUITY FINANCING 

- MUSYARAKAH 
- MUDHARABAH 



 12 

dari bank Indonesia. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari 

dana simpanan, tabungan atau deposito.  

b. Data-data tersebut dikumpulkan, maka dana tersebut disalurkan kepada 

pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan ataupun kredit. 

Secara pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah meliputi tiga 

lembaga akad pembiayaan, yaitu: pembiayaan berakad tijarah (jual 

beli), pembiayaan berakad Syarikah (kerja sama), pembiayaan verakad 

hasan (kebijakan).  

6.  Prinsip-Prinsip Hukum Islam  

Hukum-hukum Fiqh yang terkait dengan bank dan keuangan secara 

Syariah antara lain meliputi 12 prinsip (Soewarno, 1990: 125) 

a. Al-Qardhiah 

Yaitu perjanjian antara pihak yang memiliki uang atau barang dengan 

pihak yang lain (termasuk bank) untuk menyimpan uang atau barang 

itu guna menjaga keselamatan uang atau barang tersebut.  

b. AL-Mudahrabah 

Perjanjian antara pemilik modal untuk membiayai dan sepenuhnya 

suatu proyek, dengan pembagian keuntungan berdasarkan persetujuan 

bersama. 

c. Al-Musyarakhah 

Perjanjian antara dua orang atau lebih untuk membagi untung atau rugi 

berdasarkan persetujuan. 
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d. Al-Murabahah 

Perjanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan calon 

pembeli, kemudian bank membelikan barang tersebut, dan menjual 

kepada calon pembeli tadi, dengan tambahan keuntungan dengan 

persetujuan. 

e. Bai’ Bithaman Ajil 

Pembelian secara cicilan sesuai dengan perjanjian kedau belah pihak 

(jual beli dengan harga tangguh ) 

f. Baitul Salam 

Perjanjian jual beli dengan pembayaran lebih dulu dan penyerahan 

barang kemudian, dengan istilah lain ini disebut underplus. 

g. Al-Ijarah 

Perjanjian menyewa suatu barang, sewa dibayar atas perjanjian. Al-

Ijarah juga berarti sistem upah mengupah, yaitu pihak yang menerima 

upah melaksanakan pekerjaan yang diterima oleh pihak pembayar 

upah. 

h. Al-Balal Tajri 

Ini sama dengan Al-ijarah akan tetapi setelaah selesai waktu sewa yang 

telah ditetapkan, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada 

penyewa sesuai sengan perjanjian.(dalam istilah lain disebut sewa-beli, 

beli-sewa ). 
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i. Al-Wakalah 

Wakalah atau wakilah berarti menyerahkan, pendelegasian, atau 

pemberian mandate. Dalam bahasa arab hal ini dipahami sebagai at-

tafwid. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini wakalah adalah 

pelimpahan kekuasaan oleh sesorang sebagai pihak pertama kepada 

oranag lain sebagai pihak kedua dalam hal ini yang diwakilkan.  

j. Al-Qard Al-Hasan 

Pemberian pinjaman uang dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan 

prinsip tolong menololng tidak ada tambahan kelebihan pembayaran 

k. Al-Hanun 

Ini sama dengan gadai, yaitu semacam perjanjian utang piutang dan 

memeakai jaminan. 

l. Al-Kafalah  

Utang atau pelaksanaan suatu perkerjan yang memakai pinjaman, 

artinya bila  utang tak terbayar atau proyek pekerjaan tak terselesaikan, 

maka dijamin oleh orang lain untuk membayarnya atau menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. 

7.  Keunggulan Dan Kelemahan Bank Islam 

Keunggulan bank Is lam antara lain sebagai berikut:  

a. Adanya ikatan emosional agama antara nasabah dan pihak pengelola 

bank.  

b. Membuktikan bahwa bank Islam itu adalah baik.  

c. Adanya fasilitas kerja sama Islami.  
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d. Tidak ada diskriminasi nasabah.  

Kelemahan Bank Islam antara lain sebagai nerikut ;  

a. Bank Islam sangat rawan kecurangan, karena dalam pengelolaanya 

dasar kepercayaan terhadap nasabah sangat kuat.  

b. Membutuhkan perhitungan yang sangat teliti dalam menghitung 

perolehan laba rugi.  

c. Bank membutuhkan banyak tenaga ahli, sedangkan tenaga ahli di 

Indonesia sangat kurang dan terbatas.  

d. Bagi nasabah yang sedang mengalami masa jaya, maka bagi hasil tidak 

menarik bagi mereka. Karena di anggap keuntungannya sedikit. Atau 

bahkan tidak menguntungkan.   

 

B. Bmt (Baitul Maal Wattamwil) 

1.  Sejarah BMT (Baitul Mall Wattamwil) 

 Baitul Maal Wattamwil (BMT) termasuk salah satu Bank Tanpa 

Bunga Sistem Bagi Hasil (BTSBH). Konsep dasar BMT adalah ada sejak 

zaman Rasullulah SAW, meskipun saat itu belum berbentuk lembaga yang 

mandiri dan terpisah. Baitul Maal berdiri sebagai lembaga ekonomi 

termasuk pada masa Kholifah Umar Bin Khotob atas usulan ahli fiqih, 

Walid Bin Hisyam. Sejak masa itu masa-masa selanjutnya (Dinasti 

Abusiyah sampai Usmaniyah) Baitul Maal telah menjadi institusi yang 

vital bagi negara. Meski tidak semua sumber uang tidak dimiliki oleh 

Baitul Maal, tetapi boleh dikatakan Baitul Maal merambah banyak urusan. 



 16 

Mulai dari penarikan Zakat, ghoniman sampai membangun jalan-jalan, 

menggaji karyawan dan pejabat negara serta membangun sarana-sarana 

lainnya (Ensiklopedi Islam II, 222-224). Dalam konteks masa kini, Baitul 

Maal masa itu boleh dikatakan menjalankan fungsi departemen keuangan, 

perpajakan, departeman sosial, pekerjaan umum dan lain-lain.  

2.  Pengertian Baitul Maal Watamwil 

 Untuk mengetahui apa sebenarnya Baitul Maal Watamwil, dapat 

dipisahkan dalam dua pengertian yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil.  

Baitul Maal adalah suatu lembaga keungan yang usaha pokoknya adalah 

menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non konversial.  

Sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infaq dan sodakhoh, hibah, 

sumbangan dan lain -lain. Adapun penyaluran disampaikan kepada mereka 

yang berhak (mustahik) yaitu fakir miskin, mu’alaf, ghorim, 

memerdekakan hamba sahaya, amilin, orang-orang yang be rjuang dijalan 

Allah SWT serta fi sabilillah.  

Ciri-ciri operasional Baitul Maal adalah:  

a. Visi dan misi sos ial (non profit) 

b. Mamiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat dan penerima 

(Muzaki) zakat (Mustasik).  

c. Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya. 

d. Pembayaran operasi diambil dari 12,5 % (seperdelapan) dari zakat 

total.  
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Baitul tamwil adalah institusi/lembaga keuangan umat Islam yang 

usaha pokoknya adalah penghimpun dana dari pihak ketiga (deposen) dan 

memberikan pembiayaan-pambiayaan kepada usaha yang produktif dan 

menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari 

simpanan/tabungan, saham dan lain-lain. Alokasi dananya kepada 

pembiayaan-pembiayaan dan investasi.  

Ciri-ciri Baitul Tamwil adalah:  

a. Visi dan misi ekonomi (komersial) 

b. Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam 

c. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana 

(penabung) dengan pihak yang kekurangan dana (peminjam).  

d. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari 

keuntungan.  

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa BMT adalah suatu lembaga 

informal yang melayani jasa tabungan dan kredit serta melayani jasa 

penerimaan dan pembagian zakat, infaq dan shodaqoh.  

 Meskipun bergerak dalam bidang yang hampir sama dengan 

operasi perbankan, tetapi BMT berbadan hukum sebagai koperasi serba 

usaha atau koperasi simpan pinjam.  

3.  Tujuan BMT 

a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada 

pemberdayaan ekonomi kerakyataan sehingga rasa keadilan dan 

kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.  
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b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sector mikro.  

c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan “kehalalan” bunga 

bank. 

d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan 

ekonomi/usaha kecil dan menengah melalui siste m syariah.  

e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi 

mikro, UKM khususnya di Indoneia.  

f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara 

syariah dalam kehidupan keseharian khususnya dalam berbisnis. 

Menyadari akan hal tersebut, dipandang perlunya adanya suatu lembaga 

yang bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal terutama pengusaha 

mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, menyiapkan 

tenaga-tenaga yang professional dan amanah dibidang keuangan syariah.  

4.  Sistem bagi Hasil 

Simpanan yang ada pada Baitul Maal Tamwil adalah simapanan 

Mudharabah (bagi hasil), yaitu simpanan yang menggunakan sistem bagi 

hasil. Jadi bukan bunga sebagaimana keuntungan dari simpanan dari 

lembaga perbankan konvesional. Hal ini dikarenakan sebagai orang 

terutama sebagai muslim, ada yang beranggapan bahwa bunga adalah riba. 

Sedangkan riba sendiri hukumnya haram. Demikian juga dalam 

pembiayaan usaha atau kredit, maka dalam pengambilan pinjaman 

diserahkan kepada BMT adalah angsuran ditambah bagi hasil. Yang masih 

menjadi pertanyaan bagi orang adalah, apakah bagi hasil yang diterapkan 
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oleh BMT hanya istilah indah lainnya mengantikan istilah bunga bank, 

jawabnya adalah BUKAN. 

5.  Ciri-ciri BMT 

Ciri-ciri yang terdapat pada bmt adalah sebagai berikut :  

a. Modal awal lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 

10.000.000,-.  

b. Memberikan pembiayaan Rp. 50.000,- sampai dengan 2.000.000,- 

tergantung perkembangan modal.  

c. Menerima titipan BAZIS dari zakat, infaq dan soda khoh. 

d. Calon pengelola atau manager dipilih lulusan DIII, S1 yang beraqidah 

komitmen tinggi pada perkembangan umat, amanah dan jujur.  

e. BMT adalah lembaga milik masyarakat setempat, dikendalikan oleh 

tokoh-tokoh atau wakil-wakil masyarakat dilingkungan itu juga. 

(jamaah Masjid, pesantren) dalam lingkungan yang terbatas.  

f. Menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan atau tabungan 

Mudharabah, penghimpun dana, demikian pula terhadap nasabah 

pembiayaan.  

g. Manajernya profesioanl Islami.  

h. Adminstrasi pembukuan dan prosedur perbankan.  

i. Aktif bekerja sama pada nasabah terutama pada nasabah pembiayaan 

usaha.  

j. Perilaku Ahsanu Amala  
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k. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan dikelola oleh sejumlah staf 

yanag terbatas, karena sebagai staf harus aktif bergerakdilapangan 

untuk mendapat nasabah pembiayaan dan moderator serta 

mensupervisi usaha nasabah baik nasabah penyimpan dan nasabah 

peminjam.  

l. Baitul maal Watamwil, mengadakan pertemuan rutin secara berkala 

yang waktu dan tempatnya disesuaikan dengan kegiatan nasabah 

anggota Baitul Maal Wattamwil.  

 

C. Karakteristik Bmt 

 Dalam hal ini karakteristik BMT yang diamati yang menyangkut 

dengan karakteristik nasabah adalah :  

1.  Produk BMT Amanah Ummah 

2.  Pelayanan 

3.  Distribusi 

4.  Bagi Hasil 

 

D. Karakteristik  Nasabah  Bmt 

 Dalam hal ini karakteristik nasabah yang sesuai dsengan keberadaan 

BMT Amanah Ummah Adalah sebagai berikut :  

1.  Pekerjaan,  

2.  Tingkat pendidikan,  

3.  Lingkungan yang berpangaruh 

4.  Umur  
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Kerangka Teoritis 

Perbankan Islam adalah merupakan sebuah sistem perbankan yang 

operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Yang paling jelas 

adalah dengan menghilangkan unsur-unsur atau praktek-praktek riba , yang 

mana jelas bahwa praktek riba diharamkan oleh agama Islam.  

Dalam skripsi ini, objek penelitian berupa faktor-faktor yang 

mempengaruhi nasabah BMT Amanah Ummah di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam kaitannya dengan keberdaan BMT Amanah 

Ummah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah itu sendiri 

sangat menentukan dalam mendapatkan dan menggunakan jasa BMT. 

Termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tersebut adalah tidak lepas 

dari unsur-unsur atribut BMT akan dicari apakah keduannya saling 

berhubungan atau tidak.  Adapun perincian dan penje lasan dari masing-

masing variabel tersebut, serta bagaimana keterkaitan antara keduanya dapat 

dilihat dari gambar berikut ini:  
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Gambar 3.1  
Kerangka pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dari berbagai sumber yang telah dikembangkan  

Karakteristik Nasabah :  

1.  Pekerjaan :  

a. Pedagang 

b.  Pegawai Negeri 

c. Pegawai swasta 

d.  Pelajar / Mahasiswa 

2.  Tingkat Pendidikan  

a. SMP 

b.  SMA 

c. Perguruan Tinggi 

d.  Lain-lain 

3.  Lingkungan  

a. Keluarga  

b.  Tetangga  

Karakteristik Nasabah :  
- Pekerjaan  
- Tingkat Pendidikan  
- Lingkungan  
- Umur 

Atribut BMT :  
- Produk 
- Pelayanan 
- Distribusi 
- Bagi Hasil  

Persepsi nasabah BMT 
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c. Teman  

d.  Mubaliq 

e. Lain-lain 

4.  Umur 

a. < 20 tahun  

b.  21 – 25 tahun  

c. 26 – 30 tahun 

d.  31 – 35 tahun 

e. 36 – 40 tahun 

f. > 40 tahun  

 Karakteristik BMT 

Dalam skripsi ini karakteristk BMT yang di amati adalah :  

1. Produk  

a. Sesuai dan aman dari segi syariat 

b.  Aman dari tindak kriminal 

c. Bermanfaat bagi pengembangan usaha/ekonomi 

2. Pelayanan 

a. Karyawan bersikap ramah kepada nasabah 

b.  Menanggapi keluhan yang di hadapi nasabah 

c. Karyawan bekerja secara profesional (sesuai dengan 

kemampuannya) 

d.  Suasana (Lay Out) BMT yang nyaman 

e. Persyaratan mudah dan tidak berbelit -belit 
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3. Distribusi 

a. Mudah menjangkau kantor BMT 

b.  Transaksi yang dilakukan di BMT  

c. Sistem yang dijalankan di BMT 

4. Bagi Hasil 

a. Bagi hasil simpanan di BMT menguntungkan nasabah 

b.  Bagi hasil pembayaran tidak memberatkan 

c. Terdapatnya transparansi di BMT 

 

B. Hipotesis  

Dari kerangka dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah diduga ada pengaruh yang signifikan antara 

atribut produk pada BMT (Produk, pelayanan, distribusi dan bagi hasil) 

terhadap persepsi nasabah BMT.  

 

C. Tekhik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini akan sampel para nasabah DI BMT Amanah 

Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan diharapkan dalam 

mengambi sampel akan terdapat wakil-wakil dari segala lapisan. Dengan 

demikian sampel yang dipilih adalah random sampling, karena peneliti 

mengambil sampel secara acak terhadap nasabah BMT Amanah Ummah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 



 25 

1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) BMT AMANAH UMMAH UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA yang beralamat. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Pabelan, Sukoharjo. 

2.  Sumber Data  

a. Data Primer 

Adalah data yang diperlukan sebagai analisis yang diperoleh 

secara langsung dari objek pemiliknya. Data primer diperoleh dari 

wawancara, dokumentasi dan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan 

kepada pimpinan BMT. 

b. Data sekunder 

Adalah data yang diperlukan sebagai bahan analisis yang 

dikeluarkan oleh BMT dan instansi-instansi lain yang mendukung 

penelitian ini, yang terdiri dari laporan keuangan dan buku-buku 

literatur. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dipelukan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan tehnik sebagai berikut :  

1.  Tehnik Dokumentasi 

Tehnik ini merupakan cara yang di pergunakan untuk mendapatkan data 

tertulis mengenai gejala-gejala kejadian atau peristiwa yang telah lampau. 
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Tehnik ini digumakan untuk mendapatkan data tentang diskripsi lokasi 

penelitian dilakukan dengan mencatat dokumen yang ada di lokasi 

perusahaan.  

2.  Teknik Kuisioner 

Merupakan tehnik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis 

yang disusun disebarkan untuk mendapatkan data atau infomasi dari para 

nesabah.  

3.  Tehnik Wawancara 

Adalah tehnik yang di lakukan dengan bertanya langsung kepada sumber 

data. Dalam penelitian ini dialkukan dengan bertanya kepada para nasabah 

di BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

E. Analisis Data 

1. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah jenia analisis yang digunakan untuk 

mengenali dimensi-dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. 

Tujuan umum dari analisis faktor adalah untuk meringkas kandungan isi 

informasi variabel dalam jumlah yang besar menjadi jumlah yang lebih 

kecil. Analisis faktor dimulai dari menyusun kelompok variabel baru 

berdasarkan hubungan sebagaimana ditunjukkan matrik korelasi. 

Pendekatan yang populer dalam analisis faktor adalah “Principal 

Componen Analysis”. Yaitu analisis yang mentransformasikan jumlah 

variabel ke dalam suatu variabel komposif baru, atau komponen utama 
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(Principal Companent) yang tidak berkorelasi satu sama lain. (Cooper, 

2001: 529-594). Kombinasi linier antara variabel ini disebut faktor yang 

mengukur varians dalam data secara keseluruhan. Analisis faktor dapat 

digunakan untuk menguraikan hubungan linier menjadi pola yang terpisah. 

Tujuan statistik dari analisis faktor ini adalah untuk menentukan 

kombinasi linier dari beberapa variabel yang akan membantu dalam meniti 

hubungan saling keterkaitan.  

Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan 

mengembangkan atau membentuk indeks komposit, antara lain dengan 

menentukan bobot variabel atau dengan menerapkan analisis faktor 

berdasarkan kelompok variabel terpilih. Disini penulis akan menekankan 

pada pemakaian analisis faktor.  

Dengan menerapkan analisia faktor berdasarkan kelompok variabel 

yang relevan dengan dukungan substansi / teori tang tepat, faktor - faktor 

yang terbentuk dapat dipertanggungjawabkan secara subtani dan statistik. 

Skor faktor tersebut dapat dipakai untuk menunjukkan perbedaan yang 

relatif antara wilayah yang ditinjau.  

Analisis faktor banyak dipakai untuk membentuk atau mengukur 

variabel latten (latent variables) atau variabel tak- teramati (Unab Ser-

Vable Variabels ) yang akan dibahas dalam bab berikut. (Yashta, 2000: 

87). 
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2. Uji validitas  

Validitas adalah suatu yang menunjukkan tingkat kevalitan atau 

kesulitan instrument. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul menyimpang dari gambaran variabel 

yang dimaksud. 

Untuk menghitung validitas tiap item instrumen digunakan 

korelasi product moment, yaitu: 

  rxy = { }2222 )(()((

))(()(

YYNXXN

YXXYN

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

Dimana : 

rxy = koefisiensi korelasi antara skor item dengan skor total 

atau angket validitas 

X = Skor variabel butir soal 

Y = Skor total 

N = Banyaknya obyek 

Keputusan uji: 

rxy = rtabel  item pertanyaan tersebut valid  

rxy < rtabel  item pertanyaan tersebut tidak valid 

    (Suharsimi Arikunto, 2002: 146)  

 

3. Uji Reliabilitas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran 

tetap konsistensi bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 
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gejala yaitu sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Yaitu 

dengan mengkorelasikan angka korelasi yang diperoleh dengan 

memastikan ke dalam rumus (alpha cronbach) (Saifuddin, 1997: 78). 

a   = 






 Σ
−








− 2

2

1
1 st

si
k

k
 

 

4. Analisis Regresi 

Analisis Regresi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

bagaimana variabel Dependen (kriteria) dapat diprediksikan melalui 

variabel independen (prediktor). Dampak dari penggunaan Analisis 

regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau 

menurunnya variabel dependen dapat dilakukan mela lui menaikkan dan 

menurunkan keadaan varibel independen (Husein Umar, 2000: 242).  

Adapun persamaan regresi adalah sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  + e 

 Keterangan :  

Y  = Variabel terikat (Persepsi nasabah BMT Amanah Ummah 

UMS) 

a  = Konstanta 

b1 –  b3 = Koefisien regresi 

X1 = Produk 

X2 = Pelayanan 

X3 = Distribusi 

X4 = Bagi hasil 
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5. Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh masing-

masing variable independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini di 

gunakan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Ho : ßi = 0  (tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen ke 

i terhadap variabel dependen) 

Ha : ß ? 0 (ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel 

independen ke i ter hadap variabel dependen.  

b. Menentukan tingkat signifikan  

c. Menentukan kriteria pengujian dua arah  

Ganbar 3.2 
Uji t 

 
 
 

 

 

       Sumber : Djarwanto, 1997 : 196 

Keterangan Gambar:  

Ho diterima apabila – t (a/2; n-k) = t hitung = t (a/2; n -k) 

Ho ditolak apabila t hitungi >  t (a/2; n-k) atau t hitung < - t (a/2; n-k ) 

Keterangan :  

n = Banyaknya data  

k = Jumlah parameter 

 

 

H o  d i to lak H o  d i to lak

H o  d i t e r i m a

-t ( a / 2 , n - k ) t ( a / 2 ; n - k )– t (a/2; n -k) t (a/2; n-k) 
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d. Nilai thitumg    

)( iSE
i

th
β

β
=  

Keterangan :  

th =  Nilai Hitung  

ßi = Koefisien regresi  

SE (ßi) = Standart error dalam keofisien regresi  

e. Kesimpulan  

Nilai t tabel yang diperoleh dibandingkan dengan nilai t hitung 

apabila thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel maka Ho ditolak, berarti 

masing-masing variabel independen ke-i berpengaruh nyata terhadap 

variabel dependen dan apabila –thitung = ttabel  = ttable maka Ho diterima 

yang berarti masing-masing variabel independen ke -i tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap variabe l dependen.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

BMT Amanah Ummah pertama kali didirikan oleh Drs. Waston, M. 

Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta didukung oleh dosen-dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas 

Agama Islam. Ide pendirian BMT Amanah Ummah dilatar belakangi adanya 

keinginan Fakultas Agama Islam memiliki lembaga keuangan syariah dengan 

sebagai laboratorium perbankan syariah pada jurusan syariah. Dalam 

perjalanan gagasan pendirian BMT ini mendapat dukungan yang meluas, 

terbukti dari anggota pendiri yang tidak hanya dari lingkungan Fakultas 

Agama Islam saja melainkan datang pula dari fakultas lain di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta bahka ada pula beberapat tokoh 

masyarakat dan pengusaha muslim di luar Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Dari latar belakang tersebut akhirnya dibentuk BMT Amanah Ummah 

sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki perhatian lebih pada 

pemberdayaan ekonomi umat terutama pada pengusaha mikro dan kecil. BMT 

Amanah Ummah diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1999 oleh Bapak Firman 

kepala cabang BMI Semarang didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Prof. H. Drs. Dochak Latief. 
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BMT Amanah Ummah merupakan lembaga otonom yang mengatur 

rumah tangganya sendiri dan berbadan hukum koperasi serta menjadi 

laboratorium lembaga keuangan syariah terutama bagi Fakultas Agama Islam. 

Keterkaitan yang sangat erat BMT Amanah Ummah dengan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menyebabkan BMT lebih dikenal dengan BMT 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Visi BMT Amanah Ummah adalah menjadi jasa keuangan syariah 

dengan terpercaya dan profesional serta memiliki komitmen dalam 

pemberdayaan ekonomi mmat yang berkeadilan menuju kesejahteraan yang 

penuh rahmat. 

Misi profesional adalah cepat da lam layangan serta bagi hasil yang 

kompetitif dan menguntungkan. Misi istiqomah adalah konsisten dalam 

bermuamalah secara syariah serta konsisten dalam pemberdayaan ekonomi 

mikro umat. Misi transparan adalah terbuka dalam laporan keuangan serta 

penghitunga n bagi hasil. 

Motto adalah lebih peduli dan dan mensejahtera. Tujuan didirikannya 

BMT Amanah Ummah adalah  

1.  Untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya usaha 

mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.  

2.  Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil 

dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. 

3.  Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam 

kegiatan koperasi jasa keuangan syariah. 
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Legalitas, badan hukum koperasi: 195/BH/KDK.11.27/XI/1999, 

NPWP nomor: 02.000.430.5.525.000. TDP: 11352500205. Investasi 

mudharabah adalah simpanan investasi anggota di BMT Amanah Ummah 

yang sewaktu-waktu dapat diambil dimana anggota mendapatkan bagi hasil 

investasinya tersebut. Nisbah adalah cara memba gi keuntungan atas investasi 

mudharabah anggota di BMT Amanah Ummah dimana anggota mendapatkan 

20% dan BMT 80% dari keuntungan yang dihasilkan secara profesional. 

Prinsip syariah produk adalah mudharabah mutlaqoh, artinya anggota 

(nasabah) memberikan kepercayaan yang penuh kepada BMT Amanah 

Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengivestasikan 

dananya kepada usaha-usaha yang jelas kehalalannya, aman dan 

menguntungkan.  

Keuntungan fasilitas: 

1.  Tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening 

2.  Berka h, karena dana anda diinvestasikan pada usaha/produk yang jelas 

kehalalannya. 

3.  Bermakna, karena 2,5% dari bagi hasil yang anda terima turut membantu 

saudara kita yang membutuhkan uluran tanga kita. 

4.  Investasi mudharabah anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar 

jemput. 

Investasi adalah titipan dana anggota di BMT Amanah Ummah yang 

dijamin keamanannya yang sewaktu-waktu dapat diambil dimana anggota 

dimungkinkan akan mendapatkan bonus atas titipannya tersebut. 
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Bonus diberikan BMT Amanah Ummah kepada anggota karena: 

1.  Anggota telah mengijinkan BMT Amanah Ummah memanfaatkan 

dananya untuk kegiatan produktif. 

2.  BMT mendapatkan keuntungan dari investasi usahanya dimana sumber 

dana berasal dari simpanan wadiah anggota. 

Keuntungan dan fasilitas: 

1.  Tidak dikenaka n biaya administrasi pembukaan rekening 

2.  Berkah, karena dana anda diinvestasikan pada usaha/produk yang jelas 

kehalalannya. 

3.  Bermakna karena 2,5% dari bagi hasil yang anda terima turut membantu 

saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita 

4.  Simpanan wadiah dapat disetor ditarik melalui fasilitas antar jemput. 
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Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah UMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

Pengurus 

Ketua          : M. Muhtarom, SH,M.H 
Sekretaris   : Dra. Chuniatun, M.Ag 
Bendhara    : Dra. Umrotun, M.Si, 

Dewan Pengurus  

Drs. Waston, M.Hum. 
Drs. Slamet Warsidi, M.Ag 
Prof. DR. Bambang Setiaji, M.Si 
Drs. H. Marpuji Ali 

Faisal Abdul Haris 

Manager Utama 

Manager Pemasaran 
Dan pengembangan SDM  

Noer Yahya Ismail, S.T 

Manager Operasional Dan IT 

Sri Wigati, S.Si 

Marketing 

Novi Wahyuni, A.md 
Sri Mumpuni Maftukhah, SH 
Yuliasih Sulistyaningrum, SE 

Marketing financing  

Ramto, SH  
Sumarwanto  
Taufiq W, Shi, M.Ag 

Bekti 
Suciningsih, SE 

Accounting Kasir 

Astri 
Mirahati, SE 

Kasir 

Taufiq Raharjo, SE 
Mochtadi 
Ichwanuddin, SH  

Taufiq Raharjo, SE 
Mochtadi 
Ichwanuddin, SH 

Kantor kas UMS 
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Produk penghimpunana dana simpanan dana amanah wisuda yang 

memiliki prinsip:  

1.  Simpanan yang setorannya dilakukan secara periodic untuk jangka waktu 

tertentu yang diperjanjikan misal : 2 tahun atau melanjutkan sekolah 

menjelang wisuda.  

2.  Jumlah uang yang disetor tetap misalnya 100.000 perbulan selama tiga 

bulan.  

3.  Menggunakan akad mudharobah dengan misbah 30% untuk nasabah dan 

70% untuk BMT Amanah Ummah.  

4.  Simpanan dana amanah wisuda adalah dana pendidikan 

5.  Jumlah yang disetorkan dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan 

peserta dan BMT  

Amanah Ummah.  

Keuntungan dan fasilitas BMT Amanah Ummah adalah sebagai 

berikut: 

1.  Tidak dikenakan biaya administrasi pembukuan rekening 

2.  Berkah, karena dana anda di investasikan pada usaha atau produk yang 

jelas kehalalannya.  

3.  Membantu memprogramkan keuangan secara terencana untuk persiapan 

pendidikan putra-putri anda. 

4.  Simpanan anda dapat ditarik dan disetor melalui fasilitas antar jemput.  
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Investasi takhaful tarbiyah prinsipnya adalah sebagai berikut: 

1.  Simpanan yang swetorannya dilakukan secara periodik untuk jangka 

waktu tertentu yang diperjanjikan misal : 2 tahun, 3 tahun ds t 

2.  Jumlah uang yang disetorkan tetap misalnya : 100.000 perbulan selama 

tiga bulan  

3.  Menggunakan akad mudharabah dengan mencadangkan dana terbaru, 

dengan nisbah 20% untuk anggota, 50% untuk BMT Amanah Ummah, 

30% untuk dana cadangan terbaru 

4.  Investasi ini adalah simpanan pendidikan bergaransi, artinya selama 

berlangsungnya masa pendidikan putra putri anda di jamin oleh BMT 

Amanah Ummah.  

5.  Jumlah yang disetorkan dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan 

peserta dan BMT  

Keuntungan dan fasilitas adalah sebagai berikut: 

1.  Tidak dikenakan biaya administrasi pembukuan rekening 

2.  Berkah, karena dana anda di investasikan pada usaha atau produk yang 

jelas kehalalannya.  

3.  Membantu memprogramkan keuangan secara terencana untuk persiapan 

pendidikan putra-putri anda. 

4.  Simpanan anda  dapat ditarik dan disetor melalui fasilitas antar jemput.  

Simpanan kurban prinsipnya adalah sebagai berikut: 

1.  Simpanan kurban asdala simpanan yang dirancang untuk persiapan kurban 

pada tahun yang di inginkan.  
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2.  jumlah uang yang disetorkan tetap, misalnya : 100.000 pertahun 

3.  menggunakan akad Wadiah Yad Dhomanah (titipan)  

4.  Jumlah yang disetorkan dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan 

peserta dan BMT Amanah Ummah.  

Keuntungan dan fasilitas adalah sebagai berikut: 

1.  Tidak dikenakan biaya administrasi pembukuan rekening 

2.  Membantu memprogramkan keuangan secara terencana untuk persiapan 

untuk ibadah kurban. 

3.  Lebih ringan karena dapat diangsur 

4.  Simpanan anda dapat ditarik dan disetor melalui fasilitas antar jemput.  

5.  BMT Amanah Ummah siap menyalurkan hewan kurban anda ke daerah-

daerah miskin dan daerah yang terkena bencana alam.  

6.  Pengadaan hewan kurban bisa diadakan sendiri atau oleh BMT Amanah 

Ummah tergantumng permintaan.  

Investasi mudharabah berjangka adalah simpanan investasi anggota di 

BMT amanah Ummah yang penarikannya untuk jangka waktu tertentu (1 bl, 3 

bl, 6 bl, 12 bl) dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil atas 

investasinnya tersebut. 

NISBAH 

Anggota 45% dan BMT Amanah Ummah 55% untuk jangka waktu 1 bulan 

Anggota 50% dan BMT Amanah Ummah 50% untuk jangka waktu 3 bulan 

Anggota 55% dan BMT Amanah Ummah 45% untuk jangka waktu 3 bulan 

Anggota 60% dan BMT Amanah Ummah 40% untuk jangka waktu 3 bulan 
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Keuntungan dan fasilitas nisbah adalah sebagai berikut: 

1.  Tidak dikenakan biaya administrasi pembukuan rekening 

2.  Berkah, karena dana anda di investasikan pada usaha atau produk yang 

jelas kehalalannya.  

3.  Investasi mudharabah anda dapat ditarik dan disetor melalui fasilitas antar 

jemput.  

4.  Bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan.  

Simpanan As Syamil adalah jenis simpanan multi manfaat yang 

diperuntukkan bagi keluarga untuk menata masa depannya yang lebih baik, 

terjamin dan bermanfaat. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah 

almutakoh yaitu sebagai pemilik dana atau shahibul maal, sedang BMT 

Amanah Ummah sebagai pengelola atau mudharib yang akan mengelola atau 

menginvestasikan dana andadalam bentuk pembiayaan dalam bentuk usaha-

usaha produktif halal, dan sesuai prinsip syariah, keuntungan dari pembiataan 

terbebut akan dibagi antara Nasabah dan BMT Amanah Ummah yang sesuai 

dengan nisbah yang disepakati dalam bentuk bagi hasil yang kompetitif setiap 

bulan. Manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1.  bebas merencanakan masa depan yang lebih baik dan bermanfaat.  

2.  bagi hasil yang kompoetitif dan menguntungkan,  

3.  simpanan anda dikelola dan disalurkan melalui prinsip syariah.  

4.  insya Allah mnambah keberkahan rizki anda karena dana hanya disalurkan 

hanya untuk usaha-usahayang sangat jelas kehalalannya.  

5.  menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat 
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Nisbah adalah roporsi bagi hasil antaranasabah dengan BMT Amanah 

Ummah dengan perbandingan 57% diperuntukkan bagi nasabah dan 43% bagi 

BMT Amanah Ummah. Bagi hasil dihitung sesuai pendapatan yang di peroleh 

BMT Amanah Ummah.  

 

B. Diskripsi Data 

Deskripsi data menjelaskan mengenai identitas dari nasabah BMT 

Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Suarkarta. Diskripsi ini terdiri 

dari jenis kelamin, pekerjaan dari responden, tingkat pendidikan, usia 

responden dan darimana responden mendapatkan informasi mengenai BMT 

Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.  Jenis kelamin Responden 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Responden 

Jenis 
Kelamin 

Responden  

Frekuensi 
Responden  

Persentase  
Responden  

Persentase 
yang valid 
responden  

Kumulatif 
persentase 
Responden  

Laki-laki  
Perempuan  
Total  

38 
62 
100 

38,0 
62,0 

100,0 

38,0 
62,0 

100,0 

38,0 
100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2007 
 

Responden laki-laki sebanyak 38 orang atau 38% dan responden 

perempuan sebanyak 62 orang atau 62%. 
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2.  Pekerjaan 

Tabel 4.2 
Pekerjaan Responden 

 
Pekerjaan  

Responden  
Frekuensi 
Responden  

Persentase  
Responden  

Persentase 
yang valid 
responden  

Kumulatif 
persentase  
Responden  

Pegawai negeri 
Pegawai swasta 
Pelajar/mahasiswa 
Lain-lain 
Total   

11 
16 
31 
42 

100 

11,0 
16,0 
31,0 
42,0 

100,0 

11,0 
16,0 
31,0 
42,0 

100,0 

11,0 
27,0 
58,0 

100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2007 
 

Responden yang berprofesi pegawai negeri sebanyak 11 orang 

atau 11%, responden yang berprofesi pegawai swasta sebanyak 16 orang 

atau 16%, responden yang berprofesi pelajar/mahasiswa sebanyak 31 

orang atau 31% dan responden yang berprofesi selain keempat tersebut dia 

atas sebanyak 42 orang atau 42%. 

3.  Pendidikan Responden 

Tabel 4.3 
Pendidikan Responden 

Pendidikan  
Responden  

Frekuensi 
Responden  

Persentase  
Responden  

Persentase 
yang valid 
responden  

Kumulatif 
persentase  
Responden  

SMP 
SMA 
PT 
Tota l   

3 
32 
65 

100 

3,0 
32,0 
65,0 

100,0 

3,0 
32,0 
65,0 

100,0 

3,0 
35,0 

100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2007 
 

 
Pendidikan responden lulusan SMP sebanyak 3 orang atau 3%, 

lulusan SMA sebanyak 32 orang atau 32%, responden yang lulus PT atau 

masih kuliah sebanyak 65 orang atau 65%. 
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4.  Usia Responden 

Tabel 4.4 
Usia Responden 

Usia  
Responden  

Frekuensi 
Responden  

Persentase  
Responden  

Persentase 
yang valid 
responden  

Kumulatif 
persentase  
Responden  

< 20 tahun 
21 – 30 tahun 
31 – 40 tahun 
> 40 tahun 
Total   

46 
33 
18 
1 

100 

48,0 
33,0 
18,0 
1,0 

100,0 

48,0 
33,0 
18,0 
1,0 

100,0 

48,0 
81,0 
99,0 

100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2007 

Usia responden yang berumur < 20 tahun sebanyak 48 orang atau 

48%, usia responden antara 21 – 30 tahun sebanyak 33 orang atau 33%, 

usia responden 31 – 40 tahun sebanyak 18 orang atau 18% dan usia 

responden yang berusia > 40 tahun sebanyak 1 orang atau 1%. 

5.  Informasi BMT yang diperoleh responden 

Tabel 4.5 
Informasi BMT yang diperoleh responden 

Informasi BMT 
oleh responden 

Frekuensi 
Responden  

Persentase  
Responden  

Persentase 
yang valid 
responden  

Kumulatif 
persentase  
Responden  

Keluarga  
Teman 
Tetangga 
Mubaliq 
Lain-lain 
Total   

18 
30 
31 
10 
11 

100 

18,0 
30,0 
31,0 
10,0 
11,0 

100,0 

18,0 
30,0 
31,0 
10,0 
11,0 

100,0 

18,0 
48,0 
79,0 
89,0 

100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2007 

Responden mendapatkan informasi mengenai BMT Amanah 

Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta dari keluarga sebanyak 18 

orang atau 18%, informasi dari teman sebanyak 30 orang atau 30%, 

informasi dari tetangga 31 orang atau 31%, informasi da ri mubaliq 

sebanyak 10 orang atau 10% dan informasi dari yang lainnya sebanyak 11 

orang atau 11%. 
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C. Analisis Data 

Analisis data menjelaskan mengenai uji analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1.  Uji validitas 

Validitas angket menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun, 1995: 122). Dalam 

penelitian ini validitas alat ukur dengan menguji korelasi antara skor item 

dengan skor jumlah tes. Teknik ini digunakan adalah teknik korelasi 

product moment yaitu mengkorelasikan skor antara masing-masing 

pertanyaan yang diperoleh dengan skor jumlah. Koefisien korelasi tabel 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. 

a. Uji validitas variabel karakteristik BMT 

Tabel 4.6 
Uji validitas variabel produk BMT 

 
No. rxy rtabel Status  
1. 
2. 
3. 

0,831 
0,813 
0,735 

0,195 
0,195 
0,195 

Valid  
Valid  
Valid  

       Sumber: Data Primer yang diolah, 2007 
 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rhitung > rtabel  pada a = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel produk valid. 
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b. Pelayanan  

Tabel 4.7 
Uji validitas variabel pelayanan 

 
No. rxy rtabel Status  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

0,405 
0,550 
0,306 
0,340 
0,439 

0,195 
0,195 
0,195 
0,195 
0,195 

Valid  
Valid  
Valid  
Valid  
Valid  

       Sumber: Data Primer yang diolah, 2007 
 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rhitung > rtabel  pada a = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel pelayanan valid. 

c. Distribusi  

Tabel 4.8 
Uji validitas variabel distribusi 

No. rxy rtabel Status  
1. 
2. 
3. 

0,857 
0,793 
0,749 

0,195 
0,195 
0,195 

Valid  
Valid  
Valid  

       Sumber: Data Primer yang diolah, 2007 
 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rhitung > rtabel  pada a = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel distribusi valid. 

d. Bagi hasil  

Tabel 4.9 
Uji validitas variabel bagi hasil 

No. rxy rtabel Status  
1. 
2. 
3. 

0,467 
0,441 
0,489 

0,195 
0,195 
0,195 

Valid  
Valid  
Valid  

       Sumber: Data Primer yang diolah, 2007 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rhitung > rtabel  pada a = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item perta nyaan untuk 

variabel bagi hasil valid. 

e. Persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah  

Tabel 4.10  
Uji validitas variabel persepsi responden 

No. rxy rtabel Status  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

0,815 
0,858 
0,759 
0,463 
0,723 

0,195 
0,195 
0,195 
0,195 
0,195 

Valid  
Valid  
Valid   
Valid  
Valid  

       Sumber: Data Primer yang diolah, 2007 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rhitung > rtabel  pada a = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel persepsi responden BMT Amanah Ummah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta valid. 

2.  Uji Reliabilitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama 

yaitu dengan mengkorelasikan angka korelasi yang diperoleh dengan 

memastikan kedalam rumus (alpha cronbach) (Saifuddin, 1997: 78). 

Tabel 4.11  
Hasil pengukuran reliabilitas variabel 

No.  Reliabilitas variabel  Alpha  rhitung Status  
1 
2 
3 
4 
5 

Produk BMT 
Pelayanan 
Distribusi 
Bagi hasil 
Persepsi responden 

0,8237 
0,6820 
0,8267 
0,5946 
0,7871 

0,195 
0,195 
0,195 
0,195 
0,195 

Reliabel  
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2007 
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Tabel di atas terlihat bahwa nilai alpha lebih besar 0,195 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kelima variabel adalah reliabel.  

3.  Analisis faktor  

Analisis faktor adalah jenis analisis yang digunakan untuk 

mengenali dimensi-dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. 

Tujuan umum dari analisis faktor adalah untuk meringkas kandungan isi 

informasi variabel dalam jumlah yang besar menjadi jumlah yang lebih 

kecil. Analisis faktor komponen untuk produk BMT sebesar 0,579, 

pelayanan sebesar 0,209, distribusi sebesar 0,833, bagi hasil sebesar 0,403 

dan persepsi responden sebesar 0,912.  

4.  Analisis Regresi linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu 

produk BMT, pelayanan, distribusi dan bagi hasil terhadap persepsi 

responden pada BMT Univeritas Muhammadiyah Surakarta maka 

digunakan uji regresi linear berganda dengan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  + e 

a atau kontanta sebesar -0,892 artinya apabila tidak ada variabel 

produk BMT, pelayanan, distribusi dan bagi hasil maka persepsi 

responden akan turun sebesar 0,892. Koefisien regresi variabel produk 

BMT atau X1 sebesar 0,382 artinya apabila produk BMT bertambah maka 

akan meningkatkan minat nasabah untuk menabung di BMT Amanah 

Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koefisien regresi 
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variabel pelayanan atau X2 sebesar 0,171 artinya apabila pelayanan 

bertambah maka akan meningkatkan nasabah untuk menabung di BMT 

Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koefisien 

regresi variabel distribusi atau X3 sebesar 0,848 artinya apabila distribusi 

bertambah maka akan meningkatkan nasabah untuk menabung di BMT 

Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koefisien 

regresi variabel bagi hasil atau X4 sebesar 0,230 artinya apabila bagi hasil 

bertambah maka akan meningkatkan nasabah untuk menabung di BMT 

Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

5.  Uji t  

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

a. Uji t variabel produk BMT 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

produk BMT adalah 4,067 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan 

tingkat keyakinan 95% atau (a : 0,05) adalah 1,980 karena thtiung > ttabel 

maka Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti produk BMT 

berpengaruh terhadap persepsi responden terhadap BMT Amanah 

Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tingkat 

keyakinan 95%(a :0,05). 
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Gambar 4.1 

Uji t variabel produk  BMT 

 

 

 

 

 

b. Pelayanan  

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

pelayanan adalah 2,003 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat 

keyakinan 95% atau (a : 0,05) adalah 1,980 karena thtiung > ttabel maka 

Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti pelayanan berpengaruh 

terhadap persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tingkat keyakinan 95% (a 

: 0,05). 

 

Gambar 4.2 
Uji t variabel pelayanan  

 

 

 

 

 

 

                -1,980                  0          1,980 

Ho diterima 
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Ha diterima 
 t 

Ho ditolak 
Ha diterima 

4,067 

                -1,980                  0          1,980 

Ho diterima 
Ha ditolak Ho ditolak 

Ha diterima 
 t 

Ho ditolak 
Ha diterima 

2,003 
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c. Distribusi  

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

distribusi adalah 8,108 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat 

keyakinan 95% atau (a : 0,05) adalah 1,980 karena thtiung > ttabel maka 

Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti distribusi berpengaruh 

terhadap persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tingkat keyakinan 95%(a 

:0,05). 

Gambar 4.3 
Uji t variabel distribusi 

 

 

 

d. Bagi hasil 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

bagi hasil adalah 2,140 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat 

keyakinan 95% atau (a : 0,05) adalah 1,980 karena thtiung > ttabel maka 

Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti bagi hasil berpengaruh 

terhadap persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tingkat keyakinan 95% (a 

:0,05). 
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Ho diterima 
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Gambar 4.4 
Uji t variabel bagi hasil  

 

 

 

 

D. Interpretasi Ekonomi  

Interpretasi ekonomi menjelaskan bahwa: 

1.  Uji validitas semua item pertanyaan valid  

2.  Uji reliabilias semua variabel reliabel 

3.  Analisis faktor komponen untuk produk BMT sebesar 0,579, pelayanan 

sebesar 0,209, distribusi sebesar 0,833, bagi hasil sebesar 0,403 dan 

persepsi responden sebesar 0,912. 

4.  a atau kontanta sebesar -0,892 artinya apabila tidak ada variabel produk 

BMT, pelayanan, distribusi dan bagi hasil maka persepsi responden akan 

turun sebesar 0,892. Koefisien regresi variabel produk BMT atau X1 

sebesar 0,382 artinya apabila produk BMT bertambah satu maka akan 

meningkatkan persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koefisien regresi variabel 

pelayanan atau X2 sebesar 0,171 artinya apabila pelayanan bertambah satu 

maka akan meningkatkan persepsi responden terhadap BMT Amanah 

Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koefisien regresi 

                -1,980                  0          1,980 

Ho diterima 
Ha ditolak Ho ditolak 

Ha diterima 
 t 

Ho ditolak 
Ha diterima 

2,140 
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variabel distribusi atau X3 sebesar 0,848 artinya apabila distribusi 

bertambah satu maka akan meningkatkan persepsi responden terhadap 

BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Koefisien regresi variabel bagi hasil atau X4 sebesar 0,230 artinya apabila 

bagi hasil bertambah satu maka akan meningkatkan persepsi responden 

terhadap BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

5.  Uji t untuk variabel produk BMT, pelayanan, distribusi dan bagi hasil 

signifikan dan berpengaruh positif terhadap persepsi responden terhadap 

BMT Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta pada a = 

0,05.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh responden maka 

peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Responden laki-laki sebanyak 38 orang atau 38% dan responden 

perempuan sebanyak 62 orang atau 62%. Responden yang berprofesi 

pegawai negeri sebanyak 11 orang atau 11%, responden yang berprofesi 

pegawai swasta sebanyak 16 orang atau 16%, responden yang berprofesi 

pelajar/mahasiswa sebanyak 31 orang atau 31% dan responden yang 

berprofesi selain keempat tersebut dia atas sebanyak 42 orang atau 42%.  

Pendidikan responden lulusan SMP sebanyak 3 orang atau 3%, lulusan 

SMA sebanyak 32 orang atau 32%, responden yang lulus PT atau masih 

kuliah sebanyak 65 orang atau 65%. Usia responden yang berumur < 20 

tahun sebanyak 48 orang atau 48%, usia responden antara 21 – 30 tahun 

sebanyak 33 orang atau 33%, usia responden 31 – 40 tahun sebanyak 18 

orang atau 18% dan usia responden yang berusia > 40 tahun sebanyak 1 

orang atau 1%. Responden mendapatkan informasi mengenai BMT 

Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta dari keluarga 

sebanyak 18 orang atau 18%, informasi dari teman sebanyak 30 orang atau 

30%, informasi dari tetangga 31 orang atau 31%, informasi dari mubaliq 
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sebanyak 10 orang atau 10% dan informasi dari yang lainnya sebanyak 11 

orang atau 11%. 

2.  Uji hipotesis yang menyebutkan terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen terbukti dari hasil uji t yang semua 

variabel signifikan dan berpengaruh positif terhadap persepsi responden 

terhadap BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Saran  

Hasil analisis data yang telah dilakukan maka penulis akan 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Distribusi sebaiknya dipertahankan terus karena distribusi pengaruhnya 

paling besar terhadap persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan cara: 

a. Tempat BMT Amanah Ummah yang strategis dekat dengan 

perumahan penduduk dan juga terjangkau transportasinya. 

b. Sistem pembayaran semaksimal mungkin dilakukan dengan cepat 

sehingga tidak menimbulkan antrian yang panjang.  

c. Sistem untuk menjadi nasabah dan pengajuan kredit yang mudah dan 

tidak berbelit-belit.  

2.  Diharapkan BMT Amanah Ummah memiliki produk yang aman dari segi 

Islam, dapat bermanfaat bagi pengembangan usaha/ekonomi serta produk 

BMT tersebut aman dari tindak kriminal. 
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3.  Bagi hasil sebaiknya terus ditingkatkan yang dilakukan dengan sistem 

bagi hasil yang dapat menguntungkan bagi nasabah, sistem bagi hasil 

pembayaran tersebut tidak memberatkan nasabah serta adanya transparansi  

4.  Pelayanan BMT Amanah Ummah sebaiknya terus ditingkatkan dengan 

memberikan pelayanan yang ramah kepada nasabah, karyawan yang 

mampu bekerja secara proffesional (sesuai dengan keahliannya),  suasana, 

keadaan (lay out) yang sangat nyaman serta persyaratan yang mudah dan 

tidak berbelit-belit. 

5.  Saran untuk peneliti lain maka diharapkan peneliti lain dapat 

menyempurnakan skripsi ini dengan cara menambah jumlah responden 

maupun jumlah variabel sehingga penelitian ini akan mendekati sempurna. 
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Regression 

Variables Entered/Removedb

Bagi hasil,
Produk,
Pelayanan,
Distribusi

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summary

.763a .582 .564 2.105
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Bagi hasil, Produk, Pelayanan,
Distribusi

a. 

 
ANOVAb

586.177 4 146.544 33.063 .000a

421.063 95 4.432
1007.240 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Bagi hasil, Produk, Pelayanan, Distribusia. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

-.892 2.366 -.377 .707
.382 .094 .279 4.067 .000
.171 .085 .135 2.003 .048
.848 .105 .575 8.108 .000
.230 .108 .147 2.140 .035

(Constant)
Produk
Pelayanan
Distribusi
Bagi hasil

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

 
 
 
 
 



Correlations 

Correlations

1 .527** .425** .831**
. .000 .000 .000

100 100 100 100
.527** 1 .381** .813**

.000 . .000 .000
100 100 100 100
.425** .381** 1 .735**
.000 .000 . .000
100 100 100 100
.831** .813** .735** 1
.000 .000 .000 .
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

K1

K2

K3

Produk

K1 K2 K3 Produk

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

****** 
 
 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     K1                3.8200         1.0188       100.0 
  2.     K2                3.7200         1.0158       100.0 
  3.     K3                3.7900          .8910       100.0 
  4.     X1               11.3300         2.3271       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8237 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 
Correlations

1 .287** .214* .194 .148 .405**
. .004 .032 .053 .142 .000

100 100 100 100 100 100
.287** 1 .258** .071 .356** .550**
.004 . .009 .480 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.214* .258** 1 .122 .543** .306**

.032 .009 . .225 .000 .002
100 100 100 100 100 100

.194 .071 .122 1 .423** .340**

.053 .480 .225 . .000 .001
100 100 100 100 100 100

.148 .356** .543** .423** 1 .439**

.142 .000 .000 .000 . .000
100 100 100 100 100 100

.405** .550** .306** .340** .439** 1

.000 .000 .002 .001 .000 .
100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

P1

P2

P3

P4

P5

Pelayanan

P1 P2 P3 P4 P5 Pelayanan

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     P1                3.6800          .9415       100.0 
  2.     P2                3.5700         1.0565       100.0 
  3.     P3                3.9900          .8348       100.0 
  4.     P4                3.7900         1.0664       100.0 
  5.     P5                3.9900          .8468       100.0 
  6.     X2               17.8900         2.5262       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .6820 
 
 
 



Correlations 

Correlations

1 .542** .468** .857**
. .000 .000 .000

100 100 100 100
.542** 1 .374** .793**

.000 . .000 .000
100 100 100 100
.468** .374** 1 .749**
.000 .000 . .000
100 100 100 100
.857** .793** .749** 1
.000 .000 .000 .
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

D1

D2

D3

Distribusi

D1 D2 D3 Distribusi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

****** 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     D1                3.9100          .9959       100.0 
  2.     D2                3.8000          .8646       100.0 
  3.     D3                3.9300          .8319       100.0 
  4.     X3               11.6400         2.1627       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 

Correlations

1 .111 -.019 .467**
. .273 .852 .000

100 100 100 100
.111 1 .111 .441**

.273 . .270 .000
100 100 100 100

-.019 .111 1 .489**
.852 .270 . .000
100 100 100 100
.467** .441** .489** 1
.000 .000 .000 .
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

B1

B2

B3

Bagi hasil

B1 B2 B3 Bagi hasil

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B1                3.9100          .7797       100.0 
  2.     B2                4.0200          .8406       100.0 
  3.     B3                3.9700          .8699       100.0 
  4.     X4               12.6200         2.0389       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .5946 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 
Correlations

1 .601** .621** .199* .413** .815**

. .000 .000 .048 .000 .000
100 100 100 100 100 100
.601** 1 .582** .232* .697** .858**

.000 . .000 .020 .000 .000
100 100 100 100 100 100

.621** .582** 1 .168 .337** .759**

.000 .000 . .096 .001 .000
100 100 100 100 100 100

.199* .232* .168 1 .216* .463**

.048 .020 .096 . .031 .000
100 100 100 100 100 100

.413** .697** .337** .216* 1 .723**

.000 .000 .001 .031 . .000

100 100 100 100 100 100
.815** .858** .759** .463** .723** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .

100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

****** 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -  S C A L E (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Y1                3.8600         1.0638       100.0 
  2.     Y2                3.8400          .8495       100.0 
  3.     Y3                3.8900          .8633       100.0 
  4.     Y4                3.9700          .7447       100.0 
  5.     Y5                3.7000          .8227       100.0 
  6.     Y                19.2600         3.1897       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .7871 
 
 
 



Factor Analysis 

Communalities

1.000 .345
1.000 .688
1.000 .693

1.000 .617
1.000 .835

Produk
Pelayanan

Distribusi
Bagi hasil
Y

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Total Variance Explained

2.066 41.314 41.314 2.066 41.314 41.314
1.112 22.236 63.550 1.112 22.236 63.550

.904 18.081 81.631

.652 13.050 94.680

.266 5.320 100.000

Component
1

2
3
4
5

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Component Matrixa

.579 .098

.209 .803

.833 -.003

.403 -.674

.912 .055

Produk
Pelayanan
Distribusi
Bagi hasil
Y

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

2 components extracted.a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequency Table  
jenis kelamin

38 38.0 38.0 38.0
62 62.0 62.0 100.0

100 100.0 100.0

laki-laki
perempuan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pekerjaan

11 11.0 11.0 11.0
16 16.0 16.0 27.0
31 31.0 31.0 58.0
42 42.0 42.0 100.0

100 100.0 100.0

pegawai negeri
pegawai swasta
pelajar/mahasiswa
lain-lain
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pendidikan

3 3.0 3.0 3.0
32 32.0 32.0 35.0
65 65.0 65.0 100.0

100 100.0 100.0

SMP
SMA
PT
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
usia

48 48.0 48.0 48.0
33 33.0 33.0 81.0
18 18.0 18.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0
100 100.0 100.0

< 20 tahun
21 - 30 tahun
31 - 40 tahun
22
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Informasi BMT

18 18.0 18.0 18.0
30 30.0 30.0 48.0
31 31.0 31.0 79.0
10 10.0 10.0 89.0
11 11.0 11.0 100.0

100 100.0 100.0

keluarga
teman
tetangga
mubaliq
lain-lain
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



DAFTAR PERTANYAAN 
 
 
 

Pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan factor -faktor yang 
mempengaruhi masyarakat untuk menjadi nasabah di BMT Amanah Ummah di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

1.  Nama   : ………………………………………..(boleh tidak ditulis) 
2.  Jenis Kelamin : (  ) Laki-laki   (  ) Perempuan 
3.  Pekerjaan  : ………………………………………. 
4.  Alamat  : ……………………………………….. 

Petunjuk pengisian angket 
• Pertanyaan A adalah berhubungan dengan karakteristik nasabah pada BMT 

Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anda diminta 
untuk memberi tanda (X) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan anda.  

• Pertanyaan B adalah berhubungan dengan karakteristik BMT Amanah 
Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anda diminta untuk 
memberi tanda Check List ( v )  yang menurut anda sesuai.  
1.  Bacalah baik-baik pernyataan berikut dan pilihlah salah satu jawaban yang 

sesuai dengan keadaan anda dengan memberi tanda check list ( v ) pada 
pilihan berikut :  
SS : Bila anda sangat setuju dngan pertanyaan tersebut 
S : Bila anda setuju dengan pertanyaa tersebut 
R : Bila anda ragu-ragu dengan pertanyaan tersebut 
TS : Bila anda tidak setuju dengan pertanyaan ter5sebut 
STS : Bila anda sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.  

• Kami berharap anda menjawab semua pertanyaan yang ada jangan sampai ada 
yang sdilewatkan/dikosongkan.  

 
 
 
 
 
 
 

TERIMA KASIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Pertanyaan A  
1.  Apa jenis kelamin anda? 

a. Laki – laki  
b. Perempuan  

2.  Apakah pekerjaan anda sekarang ini? 
a. Pegawai Negeri 
b. Pegawai Swasta 
c. Pelajar Mahasiswa 
d. Lain-lain (……………………..) 

3.  Apa tingkat pendidikan terakhir anda? 
a. SMP 
b. SMA 
c. Perguruan Tinggi  
d. Lain – lain (…………………………….) 

4.  Berapa Usia anda saat ini?  
a. < 20 tahun  
b. 21 – 30 tahun  
c. 31 – 40 tahun 
d. > 40 tahun  

5.  Dari manakah anda mengetahui keberadaan BMT Amanah Ummah? 
a. Keluarga   c. Tetangga  
b. Teman   d. Mubaliq  
e. Lain-lain 
 

• Pertanyaan B  
Karakteristik BMT 
1. Produk  
No. Pertanyaan  SS S R TS STS 
1. Menurut saya, produk yang ditawarkan 

oleh BMT Amanah Ummah (di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
telah Sesuai dan aman dari segi syariat 
Islam.  

     

2. Menurut saya produk yang ditawarkan 
oleh BMT Amanah Ummah (di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
Bermanfaat bagi pengembangan 
usaha/ekonomi 

     

3. Menurut saya produk yang ditawarkan 
oleh BMT Amanah Ummah (di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
aman dari tindak kriminal. 

     

 
 
 
 



2. Pelayanan  
No. Pertanyaan  SS S R TS STS 
1. Menurut saya karyawan di BMT Amanah 

Ummah (di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) selalu bersikap ramah kepada 
nasabah 

     

2. Menurut saya BMT Amanah Ummah (di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
memberikan respon yang baik terhadap 
permasalahan yang dihadapi oleh 
nasabah.   

     

3.  Menurut saya karyawan di BMT 
Amanah Ummah (di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta) mampu 
bekerja secara professional (sesuai 
dengan keahliannya) 

     

4 Menurut saya suasana, keadaan (lay uot) 
BMT Amanah Ummah (di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta) sangat 
nyaman 

     

5. Menurut saya persyaratan yang di ajukan 
olleh BMT Amanah Ummah (di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
mudah dan tidak berbelit-belit 

     

 
 
 
3. Distribusi 
No. Pertanyaan  SS S R TS STS 
1. Menurut saya letak BMT Amanah 

Ummah (di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) sangat strategis, sehingga 
mudah dijangkau oleh nasabah.  
 

     

2. Menurut saya transaksi pembayaran yang 
dilakukan oleh BMT Amanah Ummah (di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
mudah dan cepat diterima nasabah 
 

     

3. Menurut saya sistem yang dijalankan oleh 
BMT Amanah Ummah (di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta) sederhana, 
mudah dan tidak berbelit-belit. 

     

 
 
 



4. Bagi Hasil 
No. Pertanyaan  SS S R TS STS 
1. Menurut saya bagi simpanan hasil yang 

dijalankan oleh BMT Amanah Ummah 
(di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) menguntungkan bagi nasabah.  
 

     

2. Menurut saya bagi hasil pembayaran 
yang diberlakukan oleh BMT Amanah 
Ummah (di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) tidak memberatkan nasabah.  
 

     

3. Menurut saya terdapat transparasi yang 
jelas dalam pembagian hasil pada BMT 
Amanah Ummah (di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta). 

     

 
KESIMPULAN :  

1. Jadi menurut anda apakah produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah 

Ummah aman dari segi syariah (hakal) ? 

a. Sangat setuju  

b.  Setuju  

c. Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

2. Jadi menurut anda apakah pelayanan yang diberikan oleh BMT Amanah 

Ummah memuaskan?  

a. Sangat setuju  

b.  Setuju  

c. Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

3. Jadi menurut anda sitem distribusi yang di terapkan oleh BMT Amanah 

Ummah aman memudahkan bagi nasabah? 

a. Sangat setuju  

b.  Setuju  



c. Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

4. Jadi menurut anda apakah sistim bagi hasil yang diterapkan oleh BMT 

Amanah Ummah aman mengguntungkan bagi nasabah? 

a. Sangat setuju  

b.  Setuju  

c. Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

5. Jadi apakah anda akan tetap menjadi Nasabah di BMT Amanah Ummah 

aman? 

a. Sanga t setuju  

b.  Setuju  

c. Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

 


