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ABSTRACT 

 

The decision of a consumer in using certain product or services can be affected by many factors that 
are in line with their behavior. Therefore, this study aims to perceive the impact of service quality, 
profit sharing, and promotional activities towards the decision-making of UMKM in using the finance 
at BMT Al Muhajirin Barata. 

The data collection techniques that is used in this study is questionnaire with samples of 150 
respondents who are customers of UMKM who use financing service at BMT Al Muhajirin Barata. 
The analysis approach that is used in this study  is multiple linear regression analysis using SPSS 
21 software. 

The results of this study is supposed to show that the quality of service has a significant effect on 
the UMKM decision-making in financing, the level of profit sharing has a significant effect on the 
UMKM decision-making in financing, and promotional activities do not significantly affect the 
decisions of UMKM financing. 

Keywords:  Service Quality, Profit Sharing Level, Promotion Activity, Financing Decision 

 

1. PENDAHULUAN 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting terhadap pembangunan 
perekonomian di Indonesia. Karena UMKM mampu menyediakan lapangan kerja yang luas serta 
memiliki peran dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Namun para pelaku UMKM tersebut 
tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan sebagai lembaga permodalan. Menurut 
data BI, terdapat 18.625 UMKM yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan 
perbankan,  namun membutuhkan pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya. 

Tabel 1. 1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Tahun 2012-2013 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2012-2013). 

Unit Usaha 
Tahun 2012 Tahun 2013 Perkembangan 

Tahun 2012-2013 
Jumlah 
(Unit) 

Pangsa 
(%) 

Jumlah 
(Unit) 

Pangsa 
(%) Jumlah (%) 

Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah 
(UMKM)  56.534.592 99,99  57.895.721  99,99  1.361.129   2,41 

 Usaha Mikro 
(Umi)  55.856.176  98,79  57.189.393  98,77  1.333.217  2,39 

 Usaha Kecil 
(UK)  629.418  1,11  654.222  1,13  24.803  3,94 

 Usaha 
Menengah 
(UM)  48.997  0,09  52.106  0,09  3.110  6,35 
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Sejalan dengan hal tersebut, sampai saat ini perkembangan ekonomi dan keuangan berbasis 
syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga intermediasi keuangan, dimana Lembaga 
Keuangan Mikro berbasis syariah menjadi salah satu lembaga intermediasi yang memiliki potensi 
besar untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang 
memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan bank syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi, 
dimana tugasnya adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana. 

Terjadinya hal tersebut karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak perbankan tidak 
dapat dipenuhi oleh UMKM, sehingga UMKM membuthukan lembaga keuangan alternatif untuk 
memberika pembiayaan dimana dalam hal ini lembaga keuangan alternatif yang dimaksud adalah 
BMT. UMKM didorong oleh beberapa faktor dalam menentukan keputusan dalam menggunakan 
pembiayaan pada BMT. Menurut Muhammad (1998) pada dasarnya calon nasabah akan memilih 
suatu produk apabila keinginannya dapat dipenuhi oleh produk-produk tersebut, sehingga lembaga 
keuangan syariah harus mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat masyarakat 
terhadap produk yang ditawarkan. 

Dari beberapa contoh faktor-faktor tersebut, peneliti hanya akan mengambil tiga variabel 
independen yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan,  tingkat bagi hasil, dan 
aktivitas promosi.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2008), perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, 
kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang dan jasa, ide, atau 
pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. sedangkan menurut 
Mangkunegara (2002), perilaku konsumen merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan 
keputusan dalam mendapatkan, dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang 
dapat dipengaruhi oleh lingkungan. 
 
Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi islam dalam menyikapi permasalahan 
tentang perilaku konsumen yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an (Sakti, 2003). Yang pertama 
adalah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, dimana menurut Abdul Mannan (1995) 
sikap tidak berlebih-lebihan dan mengutamakan kepentingan orang lain adalah yang paling 
penting yang diartikan secara luas. Yang kedua adalah implementasi zakat; pada tingkat negara 
mekanisme zakat adalah obligatory zakat bukan voluntary zakat system. Disamping itu ada juga 
instrumen sejenis yang bersifat sukarela (voluntary) yaitu infaq, shadaqah, wakaf, dan hadiah. 
Mengenai perintah mengeluarkan zakat terdapat dalam firman Allah (Q.S. At Taubah (9) : 103). 
Yang ketiga adalah penghapusan / pelarangan riba; menjadikan sistem bagi hasil dengan 
instrumen mudharabah dan musharakah sebagai pengganti sistem kredit berikut sistem 
bunganya. Dimana ditegaskan dalam Al-Qur’an (Q.S. Al Baqarah (2) : 275). Dan yang keempat 
adalah menjalankan usaha-usaha yang halal; dari produk atau komoditi, manajemen, proses 
produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah ada dalam  kerangka halal. Dimana 
usaha-usaha tersebut tidak boleh bersentuhan dengan judi (maysir) dan spekulasi (gharar). 
Sebagaimana firman Allah (Q.S. Al Baqarah (2) : 168). 
 
Dari prinsip-prinsip tersebut, terlihat bahwa model perilaku muslim dalam menyikapi harta benda 
dan jasa bukanlah merupakan tujuan. Semuanya merupakan media untuk akumulasi kebaikan 
dan pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia akhirat).  
 

2.2 Kualitas Pelayanan 
Kualitas (quality)  menurut Kotler dan Keller adalah total fitur dan karakteristik produk atau jasa 
yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 
tersirat. Pelayanan menurut (Moenir, 2002) adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 
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aktivitas orang lain secara langsung. Pengertian proses disini terbatas dalam kegiatan 
manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, namun demikian dalam arti luas 
proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan. Oleh 
karena itu pelayanan berkaitan dengan keputusan UMKM dalam menggunakan pembiayaan 
pada Lembaga Keuangan Syariah, karena UMKM yang merasakan dan mengkonsumsi 
pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut, sehingga UMKM mampu menilai 
dan menentukan kualitas dari suatu pelayanan. 
 
Menurut Hafinudin dan Kartajaya (2003) dalam Ramadhani (2015), terdapat nilai-nilai islami 
yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal yaitu  
a. Profesional (Fathanah) 

Sifat profesionalisme digambarkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 84: 

 قُْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعلَٰى َشاِكلَتِِه فََربُُّكْم أَْعلَُم ِبَمْن ُهَو أَْهدَٰى َسبِيًل 

 “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”. 
 
Pada ayat diatas artinya, seseorang yang bekerja sesuai dengan profesinya maka akan 
menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain.  
 

b. Kesopanan dan Keramahan (Tabligh) 
Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam memberikan pelayanan kepada orang 
lain. Hal ini ditegaskan dalam Surat Thaha ayat 44: 

 فَقُوََل لَهُ قَْوًَل لَي ِنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو َيْخَشىٰ 
 
“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, 

mudah-mudahan ia ingat atau takut". 
 
Maksudnya, apabila melayani seseorang dengan sopan dan ramah maka orang yang 
dilayani akan merasa puas. Selain itu melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap 
ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namum tetap penuh 
tanggung jawab. 
 

c. Jujur (Sidiq) 
Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan transaksi. Menurut 
Kartajaya jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara 
fenomena dan yang diberitakan, serta entuk dan substansi. Tidak menipu (Al-Kadzib) yaitu 
suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu, 
seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak 
pernah menipu. 
 

d. Amanah 
Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. 
Allah berfirman dalam Surat An-Nissa ayat 58: 

... َ ا َيِعُظُكْم بِِهۗ  إِنَّ اَّللَّ َ نِِعمَّ إِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِلۚ  إِنَّ اَّللَّ  

َكاَن َسِميعًا بَِصيرً     
“apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 
 
Ayat diatas menegaskan kepada setiap manusia untuk menyampaikan amanat kepada 
orang yang berhak menerimanya. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap muslim. Amanah 
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dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan yang optimal dan ihsan (berbuat yang terbaik), 
termasuk yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. 

 
2.3 Tingkat Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia 
dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) (Antonio et.al, 2008). Perhitungan bagi 
hasil ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua pihak, pihak shohibul maal dan 
mudharib. Shohibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada 
lembaga keuangan syariah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai perjanjian. Sedangkan 
mudhorib merupakan pihak yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi. 
 
Dalam prinsip bagi hasil terdapat unsur keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni 
memberikan pembiayaan kepada peminjam berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut 
keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia 
perbankan konvensional yang semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur) 
(Izzati, 2015). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu (Ibid, 2005): 
a. Faktor Langsung  

Diantara faktor langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:  
1) Investmen rate, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari 

total dana yang terhimpun. Jika 80 % dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20 
% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.  

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai 
sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan 
menggunakan salah satu metode; rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total 
saldo. Investmen rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan 
jumlah dana aktual yang digunakan.  

3) Nisbah (profit sharing ratio) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.  
a) Nisbah ditetapkan diawal perjanjian/akad.  
b) Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur 

yang satu dengan yang lain.  
c) Nisbah juga dapat berbeda dari satu produk dengan yang lain.  
d) Nisbah juga dapat berbeda antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda. 

  
b. Faktor tidak langsung  

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi; 
1) Penentuan pendapatan dan biaya  

Shohibul dan Mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. 
Pendapatan yang dibagihasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor.  

2) Kebijakan akuntansi.  
Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan 
pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi. 
Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan keputusan UMKM dalam menggunakan 
pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah karena dari faktor tersebut UMKM 
dapat mempertimbangkan apakah tingkat bagi hasil yang akan ia bagi dengan 
Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan keinginannya atau tidak. 
  

 
2.4 Aktivitas Promosi 

Menurut Basu Swastha D. dan Irawan (2001), promosi pada hakikatnya adalah suatu bentuk 
komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong permintaan, yang dimaksud komunikasi 
pemasaran adalah aktivitas pemasaranyang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi 
dan mengingatkan pasarsasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 
membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 
Promosi bagi perusahaan yang berdasarkan syariah harus menggambarkan secara riil apa 
yang ditawarkan dari produk-produk atau service-service perusahaan tersebut. Promosi yang 
tidak sesuai dengan kualitas atau kompetensi, contohnya promosi yang menampilkan imajinasi 
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yang terlalu tinggibagi nasabahnya, adalah termasuk dalam praktik penipuan dan kebohongan. 
Untuk itu, promosi yang semacam tersebut sangat dilarang dalam syariah marketing (Kartajaya, 
2006). 
Menurut Susanah (2016) salah satu yang menjadi sorotan dari sudut pandang syariah dalam 
promosi adalah bahwa betapa banyak promosi saat ini yang mengandung kebohongan dan 
penipuan. Promosi yang dibenarkan dalam muamalah adalah berdasarkan prinsip syariah yaitu 
promosi yang jujur, transparan, dan menjelaskan apa adanya. 
 

2.5 Keputusan UMKM Menggunakan Pembiayaan 
 
Pembiayaan 
Menurut Sumiyanto (2008), pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul 
kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis 
usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung 
jawab.  
Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 
No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama 
permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima 
pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai 
akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang 
dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. 
Menurut Karim (2008), pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu 
:  
1) Pembiayaan modal kerja syariah   
2) Pembiayaan investasi syariah  
3) Pembiayaan konsumtif syariah  
4) Pembiayaan sindikasi  
5) Pembiayaan berdasarkan take over  
6) Pembiayaan letter of credit  

Pengambilan Keputusan 
Menurut Mowen dan Minor (2002), perspektif pengambilan keputusan menggambarkan 
seorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah- langkah tertentu pada saat 
melakukan pembelian. Langkah–langkah ini termasuk pengenalan masalah, mencari, evaluasi 
alternatif, memilih, dan evaluasi pasca perolehan. 
Proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahapan yaitu (Kotler dan Keller, 2008): 
1) Pengenalan masalah, ditandai dengan kesadaran konsumen akan adanya kebutuhan. 

Konsumen sadar akan perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang 
diharapkan. 

2) Pencarian informasi, ditandai dengan adanya dorongan dari dirikonsumen untuk mencari 
informasi yang lebih banyak mengenai sesuatu yang dibutuhkan karena minat yang mulai 
timbul. 

3) Evaluasi alternatif, yaitu konsumen mempelajari dan mengevaluasi alternatif yang 
diperoleh melalui pencarian informasi untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam 
pengambilan keputusan membeli. 

4) Keputusan membeli, yaitu konsumen melakukan keputusan untuk melakukan pembelian. 
5) Perilaku sesudah pembelian, ditandai dengan adanya tingkat kepuasan dan 

ketidakpuasan akibat keputusan pembelian suatu produk ataupun jasa. 
 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
Definisi UMKM yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu: 
1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria: 
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300juta 
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2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataubukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 

juta tidak termasuk tanahdan bangunan tempat usaha. 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak 

Rp2,5 miliar 
3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria: 
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 

miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5miliar sampai dengan paling banyak 

Rp50 miliar 
Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan usaha produktif milik 
perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang memiliki tenaga kerja 1 sampai 
50 orang dengan kekayaan bersih paling banyak 2,5 miliar atau memiliki total penjualan 
maksimal 50 miliar per tahun (Khusna, 2014). 
 

2.6 Kerangka Pemikiran 
Pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan pembiayaan. 
Menurut Rohmah (2015) kualitas pelayanan merupakan kondisi yang dapat menunjukkan baik 
atau tidaknya sajian yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada konsumen. Dan hal ini 
berkaitan dengan keputusan menggunakan produk pada suatu perusahaan, sesuai yang 
dikemukakan oleh Kotler (2001) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian, salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan. 
 
Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap keputusan menggunakan pembiayaan. 
Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang digunakan dalam pembiayaan. Dalam hal ini 
peneliti berasumsi bahwa dari pembiayaan yang diterima nasabah, harus ada timbal balik yang 
diberikan kepada perusahaan yang memberi pinjaman. Dan besarnya tingkat bagi hasil menjadi 
pertimbangan nasabah dalam menggunakan pembiayaan pada perusahaan tersebut.  
 
Pengaruh aktivitas promosi terhadap keputusan menggunakan pembiayaan. 
Menurut Tjiptono (2008) dalam Jatun (2015) aktivitas promosi merupakan salah satu faktor 
penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Bagaimana pun berkualitasnya suatu produk, 
apabila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna 
bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Dengan adanya promosi yang 
dilakukan, masyarakat akan mengetahui mengenai kelebihan-kelebihan yang ditawarkan dalam 
suatu produk. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian. 
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Adapun kerangka pemikiran yang terbentuk adalah sebagai berikut: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.7 Hipotesis 
Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan 
di atas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) H1 
Ho: Kualitas Pelayanan tidak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan UMKM untuk 
menggunakan pembiayaan. 
Ha: Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan UMKM untuk 
menggunakan pembiayaan. 

2) H2 
Ho: Tingkat Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan UMKM untuk 
menggunakan pembiayaan. 
Ha: Tingkat Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap keputusan UMKM untuk 
menggunakan pembiayaan. 

3) H3 
Ho: Aktivitas Promosi tidak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan UMKM untuk 
menggunakan pembiayaan.  
Ha: Aktivitas Promosi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan UMKM untuk 
menggunakan pembiayaan. 
 

3. Metodologi Penelitian 
3.1 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, persepsi tingkat bagi 
hasil, dan aktivitas promosi sebagai variabel independen dan minat nasabah sebagai variabel 
dependen pada nasabah yang berupa UMKM yang telah menggunakan pembiayaan di BMT Al 
Muhajirin Barata. 

3.2 Desain Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan jenis 
penelitian yang digunakan merupakan cross sectional yang menurut Malhotra (2009) 
merupakan desain penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi yang di dapat dari 
beberapa sampel dari populasi yang dilakukan satu kali.adapun alat ukur yang digunakan pada 
penelitian ini berupa kuesioner dengan skala yang akan digunakan adalah skala likert. Dan 
tingkat signifikansi sebesar 5%. 

3.3 Operasionalisasi Variabel 
Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, persepsi tingkat bagi hasil, dan aktivitas 
promosi terhadap keputusan UMKM untuk menggunakan pembiayaan di BMT Al Muhajirin 

Kualitas 
Pelayanan 

(X1) 

Tingkat Bagi 
Hasil 
(X2) 

Aktivitas 
Promosi 

(X3) 

Keputusan UMKM 
untuk Menggunakan 
Pembiayaan pada 

Lembaga Keuangan 
Syariah 

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran 
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Barata, maka dibuat indikator skala pengukuran dari beberapa penelitian terdahulu. Berikut 
merupakan tabel operasionalisasi variabel: 

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Instrumen 

 
 

 
Kualitas 

Pelayanan 

Pemenuhan kebutuhan 
dan keinginan anggota 
serta ketepatan dalam 
penyampaian yang 
mengimbangi harapan 
anggota (Chamidun, 
2015). 

1. Tangible atau wujud 
penampilan 

2. Reliablity atau kehandalan 
3. Responsiveness atau 

ketanggapan 
4. Assurance atau jaminan 
5. Empaty atau empati 

(Zeithaml, Parasuraman, dan 
Berry,  1991) 

Skala likert (1-5) 

 
 

Tingkat 
Bagi Hasil 

Penilaian atau pemberian 
tanggapan oleh UMKM 
mengenai sistem bagi 
hasil yang ditetapkan 
pada BMT Al Muhajirin 
Barata (Khusna, 2014)  

1. Keuntungan relatif 
2. Tingkat kesesuaian 
3. Tingkat kerumitan 

(St. Rohani, Siarjuddin, Saleh, 
2013) 

Skala likert (1-5) 

 
 
 
 

Aktivitas 
Promosi 

Arus informasi atau 
persuasi satu arah yang 
dibuat untuk 
mengarahkan seseorang 
atau organisasi kepada 
tindakan yang 
menciptakan pertukaran 
dan pemasaran (Basu 
Swastha dan Irawan, 
2003) 

1. Advertising atau periklanan 
2. Sales promotion atau promosi 

penjualan 
3. Personal selling atau 

penjualan tatap muka 
4. Direct marketing atau 

pemasaran langsung 
(Kotler dan Amstrong, 2004) 

 

Skala likert (1-5) 

 
 
 

Keputusan 
UMKM 

Keputusan UMKM dalam 
menggunakan 
pembiayaan pada BMT 

1. Pengenalan masalah 
2. Pencarian informasi 
3. Evaluasi alternatif 
4. Seleksi saluran distribusi dan 

pelaksanaan keputusan 
5. Proses pasca pembelian 

(Kotler, 2000) 

Skala likert (1-5) 

 
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 
Uji Instrumen 
Sebelum melakukan analisis data penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas dan 
uji reliabilitas terhadap item yang ada dalam kuesioner yang terdiri dari pertanyaan untuk 
variabel X (kualitas pelayanan, persepsi bagi hasil, aktivitas promosi) dan pertanyaan untuk 
variabel Y (keputusan penggunaan pembiayaan). Adapun untuk mengujinya dilakukan kepada 
150 responden yang diambil dari jumlah total sampel yang telah ditentukan sebelumnya. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat 
dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan uji asumsi klasik, dimana 
uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi. 
 
Uji Analisis Regresi Berganda 
Menurut Uyanto (2006) analisis regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua 
atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, ..., Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 
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digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependennya. 
 
Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dilakukan pada masing-masing variabel kualitas pelayanan, tingkat bagi hasil, dan 
aktivitas promosi terhadap keputusan menggunakan pembiayaan. Adapun uji hipotesis ini terdiri 
dari uji determinan (Adjusted R2), uji F, dan uji t. 
 

4. Analisis dan Pembahasan 
Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada responden yaitu 
para anggota yang berupa UMKM yang menggunakan pembiayaan. Responden yang 
digunakan yaitu sebanyak 150 anggota BMT Al-Muhajirin Barata yang merupakan pelaku 
UMKM. Mayoritas responden yang berpartisipasi pada penelitian ini berjenis kelamin wanita, 
berusia 20-29 tahun, memiliki pendidikan terakhir SMA, lama usaha yang dijalankan > 3 tahun, 
penghasilan usaha perbulan > Rp1.500.000, dan pembiayaan yang diterima sebesar 
Rp1.000.000-Rp1.500.000. 
 
Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KP1 150 3.00 5.00 4.1600 .59166 

KP2 150 3.00 5.00 4.2733 .56636 

KP3 150 3.00 5.00 4.1600 .64590 

KP4 150 3.00 5.00 4.1333 .62031 

KP5 150 2.00 5.00 4.3267 .65021 

TBH1 150 2.00 5.00 4.0667 .55159 

TBH2 150 3.00 5.00 4.0400 .58939 

TBH3 150 3.00 5.00 4.0333 .57249 

TBH4 150 3.00 5.00 4.2333 .64938 

TBH5 150 2.00 5.00 4.0333 .69915 

AP1 150 1.00 5.00 3.2867 .90736 

AP2 150 1.00 5.00 3.2333 .91532 

AP3 150 2.00 5.00 4.1000 .73958 

AP4 150 2.00 5.00 4.0400 .71306 

KMP1 150 3.00 5.00 4.1533 .54015 

KMP2 150 2.00 5.00 4.1400 .63489 

KMP3 150 2.00 5.00 4.0733 .67652 

KMP4 150 3.00 5.00 4.1400 .56794 

KMP5 150 2.00 5.00 4.0533 .73079 

Valid N (listwise) 150     

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 

Hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel kualitas pelayanan terdapat 
indikator KP5 sebesar 4.32 mengenai pelayanan karyawan BMT Al Muhajirin Barata yang selalu 
memperhatikan dan mengutamakan kenyamanan anggotanya, hal tersebut menunjukkan 
bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini menilai BMT Al Muhajirin Barata baik 
dalam melayani anggotanya dengan selalu memperhatikan dan mengutamakan kenyamanan. 
Kemudian, variabel tingkat bagi hasil terdapat pada indikator TBH4 sebesar 4.23 mengenai 
sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa 
responden merasa tentram menggunakan sistem bagi hasil karena sesuai dengan prinsip 
syariah. Lalu pada variabel aktivitas promosi terdapat pada indikator AP3 sebesar 4.10 
mengenai informasi yang diberikan langsung oleh karyawan BMT Al Muhajirin Barata, hal 
tersebut menunjukkan bahwa responden memilih pembiayaan pada BMT tersebut berdasarkan 
informasi yang diberikan langsung oleh karyawannya. Adapun pada variabel keputusan 
menggunakan pembiayaan terdapat pada indikator KMP1 sebesar 4.15 mengenai ketertarikan 
menggunakan pembiayaan pada BMT Al Muhajirin Barata karena sesuai dengan kebutuhan 
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dan menguntungkan usaha anggotanya, hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan 
responden untuk menggunakan pembiayaan pada BMT Al Muhajirin Barata karena sesuai 
kebutuhan dan menguntungkan usahanya. 
 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

r hitung 
Kesimpulan 

Cronbach's 
Alpha Kesimpulan 

> 0.1603 ≥ 0.6 

Kualitas 
Pelayanan 

KP1 0.689 Valid 0.759 Reliabel 

KP2 0.741 Valid 0.734 Reliabel 

KP3 0.719 Valid 0.753 Reliabel 

KP4 0.749 Valid 0.734 Reliabel 

KP5 0.763 Valid 0.731 Reliabel 

Tingkat Bagi 
Hasil 

TBH1 0.705 Valid 0.745 Reliabel 

TBH2 0.779 Valid 0.714 Reliabel 

TBH3 0.731 Valid 0.753 Reliabel 

TBH4 0.704 Valid 0.759 Reliabel 

TBH5 0.744 Valid 0.747 Reliabel 

Aktivitas Promosi 

AP1 0.860 Valid 0.675 Reliabel 

AP2 0.856 Valid 0.681 Reliabel 

AP3 0.701 Valid 0.779 Reliabel 

AP4 0.694 Valid 0.780 Reliabel 

Keputusan 
Menggunakan 
Pembiayaan 

KMP1 0.726 Valid 0.735 Reliabel 

KMP2 0.764 Valid 0.723 Reliabel 

KMP3 0.638 Valid 0.790 Reliabel 

KMP4 0.757 Valid 0.722 Reliabel 

KMP5 784 Valid 0.725 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
 

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa hasil uji validitas dan uji reliabilitas secara keseluruhan 
valid dan reliabel. Karena sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu, rtabel < rhitung untuk 
uji validitas dan nilai cronbach’s alpha > 0.60 untuk uji reliabilitas. 
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Uji Normalitas 
Tabel 4.3 Kolmogorov-Smirnov Test 

Kategori Prasyarat Kolmogrov-Smirnov Z 

Zhitung < 1.96 1.088 

Kesimpulan Residual Terdistribusi Normal 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
 

Hasil pengolahan data yang tercantum dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai K-S 
sebesar 1.088 dan nilai Ztabel sebesar 1.96, dimana hasil pengujian yang dilakukan tersebut 
menyatakan nilai K-S < nilai Ztabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak atau nilai 
residual terdistribusi normal. 
 
 
Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolineritas 

 
Variabel 

Independen 

Coefficient Correlation Collinearity 
Statistic 

Kualitas 
Pelayanan 

Tingkat Bagi 
Hasil 

Aktivitas 
Promosi 

Tolerance VIF 

Prasyarat > 0.9 < 0.1 >10 

Kualitas 
Pelayanan 

N/A -0.501 -0.087 0.651 1.537 

Tingkat Bagi 
Hasil 

-0.501 N/A -0.398 0.552 1.812 

Aktivitas 
Promosi 

-0.087 -0.398 N/A 0.732 1.367 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
 

Tabel tersebut menjelaskan dari hasil uji yang telah dilakukan tidak terjadi adanya 
mulikolinieritas, dimana dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang tidak melebihi nilai 
0.90 yaitu, KP dengan TBH sebesar -0.501, KP dengan AP sebesar -0.087,  dan TBH dengan 
AP sebesar -0.398. Lalu dapat dilihat pula dari hasil tolerance tidak ada yang dibawah dari 0.1 
yaitu KP sebesar 0.651, TBH sebesar 0.552, dan AP sebesar 0.732. Adapun apabila dilihat 
dari hasil VIF tidak ada yang diatas 10 yaitu KP sebesar 1.537, TBH sebesar 1.812, dan AP 
sebesar 1.367. 
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Uji Heteroskedastisitas 

 
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.562 6.721  -.530 .597 

LN_KP 3.804 2.443 .155 1.558 .122 

LN_TBH -4.400 2.510 -.186 -1.753 .082 

LN_AP 1.738 1.248 .129 1.393 .166 

a. Dependent Variable: LN_RES2 
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 

 
Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel independen diatas 
0.05, yaitu KP sebesar 0.122, TBH sebesar 0.082, dan AP sebesar 0.166, dimana data 
tersebut dapat dikatakan homogen dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi 

Analisis Regresi Kategori 
Hasil 

Uji R Adjusted R Square 
0.404 

Uji F 
F hitung 

34.647 

Sig 
0.000 

Uji t 

Konstanta 
5.557 

Coefficient B 

Kualitas Pelayanan 
0.193 

Tinfkat Bagi Hasil 
0.496 

Aktivitas Promosi 
0.056 

Sig 

Kualitas Pelayanan 
0.018 

Tinfkat Bagi Hasil 
0.000 

Aktivitas Promosi 
0.402 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
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Tabel tersebut menunjukkan hasil dari uji regresi linier berganda, dengan menggunakan 150 
sampel dan variabel independen yaitu keputusan menggunakan pembiayaan (KMP) serta 
variabel independen yaitu kualitas pelayanan (KP), tingkat bagi hasil (TBH), dan aktivitas 
promosi (AP). Hasil persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

 
KMP = 5.557 + 0.193KP + 0.496TBH + 0.056AP + e 

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Konstanta: 5.557 

Konstanta sebesar 5.557 menunjukkan bahwa jika KP, TBH, dan AP bernilai konstan atau 
sama dengan 0, maka KMP bernilai sebesar 5.557 

2) Kualitas Pelayanan: 0,193 
Coefficient B kualitas pelayanan sebesar 0.193 menunjukkan bahwa jika terjadi 
peningkatan varuabel KP sebesar 1 satuan dan variabel independen lainnya dianggap 
bernilai 0, maka nilai KMP akan meningkat sebesar 0.193 

3) Tingkat Bagi Hasil: 0.496 
Coefficient B tingkat bagi hasil sebesar 0.496 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan 
variabel TBH sebesar 1 satuan dan variabel independen lainnya dianggap bernilai 0, 
maka nilai KMP akan meningkat sebesar 0.496 

4) Aktivitas Promosi: 0.056 
Coefficient B aktivitas promosi sebesar 0.056 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan 
variabel AP sebesar 1 satuan dan variabel independen lainnya dianggap bernilai 0, maka 
nilai KMP akan meningkat sebesar 0.056 
 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji R2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .645a .416 .404 1.78566 

a. Predictors: (Constant), TOTALAP, TOTALKP, TOTALTBH 
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 

 
Dari hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.404, yang 
berarti 40.4% variasi keputusan menggunakan pembiayaan dipengaruhi oleh variabel kualitas 
pelayanan, tingkat bagi hasil, dan aktivitas promosi. Sedangkan sisanya sebesar 59.6% (100% 
- 40.4%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model regresi.  
 
Uji Statistik F 

Tabel 4.8 Hasil Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 331.427 3 110.476 34.647 .000b 

Residual 465.533 146 3.189   
Total 796.960 149    

a. Dependent Variable: TOTALKMP 
b. Predictors: (Constant), TOTALAP, TOTALKP, TOTALTBH 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki 
pengaruh positif terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, dimana 
memenuhi syarat bahwa nilai hasil uji F lebih kecil dari α yaitu lebih kecil dari 0.05. Oleh karena 
itu dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan, tingkat bagi hasil, dan aktivitas 
promosi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadapt keputusan menggunakan 
pembiayaan. 
 
 
Uji Statistik t 
 
Uji ini dilakukan dengan melakukan perbandingan apabila hasil dari thitung lebih besar dari ttabel, 
dimana ttabel yang didapat yaitu jumlah sampel (n) sebanyak 150 dan jumlah variabel 
independen maupun dependen (k) sebanyak 4 maka, n – k = 146, maka nila ttabel sebesar 1.65 
dan dapat pula melakukan perbandingan apabila nilai sig lebih kecil dari taraf signifikansi yang 
telah ditentukan yaitu 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berikut adalah tabel hasil uji t: 

 
Tabel 4. 1 Hasil Uji t 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.557 1.526  3.641 .000 

TOTALKP .193 .081 .188 2.403 .018 

TOTALTBH .496 .088 .481 5.647 .000 

TOTALAP .056 .066 .062 .840 .402 

a. Dependent Variable: TOTALKMP 
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 

 
Dari hasil pengolahan uji t pada tabel 4.17 tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 
1) Kualitas Pelayanan  

Berdasarkan hasil uji t, variabel kualitas pelayanan (X1) berpengaruh positif terhadap 
variabel keputusan menggunakan pembiayaan (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0.018 dimana lebih kecil dari 0.05 dan nilai thitung menunjukkan angka 2.403, 
dimana lebih besar dari 1.65. 

2) Tingkat Bagi Hasil 
Berdasarkan hasil uji t, variabel tingkat bagi hasil (X2) berpengaruh positif terhadap 
variabel keputusan menggunakan pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 
signfikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05 dan nilai thitung menunjukkan angka 5.647, 
dimana lebih besar dari 1.65. 

3) Aktivitas Promosi 
Berdasarkan hasil uji t, variabel aktivitas promosi tidak berpengaruh terhadap variabel 
keputusan menggunakan pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0.402 dimana lebih besar dari 0.05 dan nilai thitung menunjukkan angka 0.840, dimana lebih 
kecil dari 1.65. 
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Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menggunakan Pembiayaan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 
berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan pembiayaan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh BMT Al Muhajirin Barata 
terhadap anggotanya dapat meyakinkan nasabah untuk menggunakan pembiayaan [ada BMT 
tersebut. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 
(Izzati, 2015; Chamidun, 2015; Roviana, 2015; Rohmah, 2017; Nisa, 2018). 
 
Nilai-nilai islami yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal yaitu 
profesional (fathanah), kesopanan dan keramahan (tabligh), jujur (sidik), dan amanah. 
Keempat hal tersebut juga diterapkan pada BMT Al Muhajirin Barata, dimana para nasabah 
selalu puas dan menilai pelayanan yang diberikan oleh BMT tersebut baik.  Hal-hal tersebut 
bertujuan untuk nasabahnya apabila mereka melakukan transaksi dengan karyawan BMT Al 
Muhajirin Barata  mereka akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan 
demikian, kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang kuat karena memiliki nilai positif 
terhadap keputusan menggunakan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan. 

 

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Keputusan Menggunakan Pembiayaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil 
berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan pembiayaan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada BMT Al Muhajirin Barata sudah berjalan dengan 
baik dan sesuai kesepakatan dengan anggotanya, sehingga para anggota BMT tersebut dapat 
melakukan pembiayaan  tanpa merasa terbebani dengan sistem bagi hasil yang diterapkan di 
BMT tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori-teori yang telah dipaparkan dimana terdapat 
faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, baik faktor langsung maupun tidak langsung yang 
sudah dijelaskan kepada nasabah dan telah disepakati bersama, sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Hal itulah yang meyakinkan 
para anggotanya untuk menggunakan pembiayaan disana dari segi tingkat bagi hasil. Hasil 
tersebut juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Khusna, 
2014), dimana sistem bagi hasil berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil 
pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, tingkat bagi hasil menjadi perhatian oleh para 
nasabah yang akhirnya akan menjadi suatu pertimbangan dalam menentukan keputusan 
menggunakan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan. 
 

Pengaruh Aktivitas Promosi terhadap Keputusan Menggunakan Pembiayaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aktivitas promosi tidak 
berpengaruh terhadap keputusan menggunakan pembiayaan pada BMT Al Muhajirin Barata. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa para anggota tidak terpengaruh dengan promosi 
dalam memutuskan menggunakan pembiayaan pada BMT tersebut. Hal tersebut dapat 
disebabkan karena promosi yang dilakukan oleh BMT Al Muhajirin Barata tidak memiliki 
intensitas yang tinggi atau promosi yang tidak tepat sasaran, baik itu melalui iklan di media 
elektronik, media cetak, dan promosi-promosi lainnya. 
 
Hasil penelitian tersebut sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, Arifin, Wilopo, 2013; 
Yulianto, 2010) dimana promosi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah 
menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan demikian, aktivitas promosi kurang menjadi 
perhatian oleh para nasabah yang akan menggunakan pembiayaan pada suatu lembaga 
keuangan. 
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5. Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, tingkat bagi hasil, dan 
aktivitas promosi terhadap keputusan UMKM untuk menggunakan pembiayaan pada lembaga 
keuangan syariah khususnya BMT. Analisis dilakukan menggunakan SPSS 21 yang 
memberikan hasil hipotesis yang berpengaruh positif untuk variabel kualitas pelayanan dan 
tingkat bagi hasil, sedangkan untuk hasil variabel aktivitas promosi adalah tidak berpengaruh 
sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM menggunakan 

pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (Studi Kasus pada BMT Al Muhajirin Barata). 
2) Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM menggunakan 

pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (Studi Kasus pada BMT Al Muhajirin Barata). 
3) Aktivitas Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan 

pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (Studi Kasus pada BMT Al Muhajirin Barata). 
 

Saran 
Hasil dari analisis, implikasi, dan kesimpulan dari penelitian ini dapat dijadikan saran bagi 
lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Sehingga dapat meningkatkan nasabah 
khususnya nasabah UMKM dalam menggunakan pembiayaan. Adapun saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut: 
1) Bagi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) 

Dari hasil penelitian yang didapatkan, BMT perlu meningkatkan kualitas pelayanannya agar 
anggota lebih merasa nyaman saat melakukan transaksi pembiayaan. Selain itu BMT juga 
disarankan untuk memberikan penjelasan sebaik-baiknya mengenain sistem bagi hasil 
yang diterapkan di BMT tersebut, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan tidak 
merugikan pihak mana pun. Sehingga dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan dapat 
berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah sistem bagi hasil. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan, sebaiknya 
menambahkan lebih banyak variabel lagi karena dalam penelitian ini hanya sebatas empat 
variabel saja. Lalu disarankan pula untuk dapat memperbaiki indikator penelitian menjadi 
lebih luas lagi, dan memperluas objek penelitian dengan meneliti di beberapa BMT supaya 
manfaat yang dihasilkan dapat lebih maksimal. 
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