
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada 

UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara 

umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. UMKM 

merupakan jenis usaha yang paling survive dalam menghadapi perkembangan 

ekonomi Indonesia saat ini diantaranya karena UMKM memiliki pangsa pasar 

(market share) yang relatif besar yaitu sebesar 20 persen dan menampung 80 persen 

lebih dari total angkatan kerja di Indonesia. Tidak mengherankan bahwa saat ini 

banyak bermunculan pelaku sektor industri Usaha Kecil dan Menengah. Gambar 1 

menunjukkan pertumbuhan jumlah UMKM pada 2010 hingga 2015 sesuai dengan 

data yang dirilis Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2016.  

 

 

Gambar 1 Pertumbuhan Jumlah UMKM tahun 2010-2015 (juta) 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan alat pembangunan yang efektif 

untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan melalui LKM 

memungkinkan orang berpenghasilkan rendah untuk memanfaatkan peluang 

ekonomi dan membangun aset. LKM juga merupakan lembaga yang cukup penting 

dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat mikro, 

dan mengentaskan kemiskinan (Ariyanto dan Purnamasari 2016). LKM sebagai 

organisasi pembangunan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan keuangan pasar 

yang tidak terlayani dengan baik, sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-

tujuan pembangunan (Huber et al. 2006). Kredit mikro merupakan subjek paling 

intensif diteliti dalam keuangan mikro. 

Adirestuty dan Eri (2015) menjelaskan keuangan mikro terdiri dari 

serangkaian layanan finansial untuk orang-orang yang secara tradisional dianggap 

tidak dapat diterima oleh bank, terutama karena mereka tidak memiliki jaminan 

yang dapat melindungi institusi keuangan dari kerugian. Revolusi dari keuangan 

mikro menunjukkan bahwa institusi tersebut memberikan kesempatan bagi orang-

orang yang mengalami penolakan akses layanan keuangan yang berusaha untuk 

membuka perspektif baru dan memberdayakan orang-orang yang dapat melakukan 

proyek dan ide mereka dengan sumber daya mereka sendiri, tanpa adanya bantuan, 

subsidi dan ketergantungan. Produk layanan keuangan mikro tersebut terdiri dari 

seluruh sektor jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai 
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dari sektor pasar modal, industri keuangan non bank hingga sektor perbankan. 

Layanan keuangan mikro merupakan layanan produk dan jasa keuangan dari 

berbagai industri keuangan yang bersifat low cost atau yang terjangkau oleh 

masyarakat golongan menengah ke bawah (Huber et al. 2006). Ada dua jenis 

pembiayaan mikro yang dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha UMKM, yaitu 

pembiayaan mikro konvensional dan pembiayaan mikro syariah. Perbedaan 

keduanya terletak pada tata cara pembayaran. Pembiayaan mikro konvensional 

berdasarkan akad pinjaman, dimana nasabah diharuskan membayar pinjaman 

tersebut beserta bunganya sedangkan pembiayaan mikro syariah dilakukan dengan 

akad murabahah (jual beli). Bank bertindak sebagai penjual barang dan nasabah 

sebagai pembelinya (Butt et al. 2011).  

Keberhasilan setiap industri jasa tidak hanya tergantung pada kemampuannya 

untuk menarik pelanggan potensial, tapi juga untuk menjaga dan mempertahankan 

pelanggan yang telah menggunakan layanan dari produk-produknya. Tanpa 

kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan debitur, bank cenderung akan 

ditinggalkan oleh pelanggaan, dan beralih ke bank lain yang menawarkan produk 

layanan sejenis. Hal ini berlaku pula bagi pebiayaan kredit mikro yang dikeluarkan 

oleh bank (Widiyanti 2016).  

Menurut Sutantio (2004), salah satu indikator bahwa suatu produk perusahaan 

sukses atau tidak di pasar adalah seberapa jauh tumbuhnya minat beli konsumen 

terhadap produk tersebut. Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan 

pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat pembelian ini menciptakan suatu 

motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang 

sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi 

kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada dalam benaknya. 

Minat paling dekat dengan perilaku sehingga banyak yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan penelitian yang ada, minat pembelian produk/jasa pembiayaan syariah 

dipengaruhi oleh variabel religiusity, pricing, dan corporate image. Dari penelitian 

Zahri dan Hafasnuddin (2017), variabel religiusitas menentukan minat dalam 

penggunaan pembiayaan mikro syariah. Religiusitas seseorang diwujudkan dalam 

berbagai sisi kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan 

aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan spiritual. Berdasarkan sikap ini maka 

manusia dalam melakukan sesuatu aktivitas sesuai dengan ketentuan agama, sesuai 

dengan perintah Tuhannya dengan tujuan mendapatkan keridhaan-Nya. Agama 

adalah salah satu motivator penting untuk mendorong minat beli dalam jasa bank 

syariah. Religiusitas terdapat dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali aspek 

ekonomi. Lembaga perbankan termasuk dalam aspek ekonomi. Lembaga 

perbankan termasuk pada aspek syariah yang berhubungan dengan kegiatan 

muamalah yang perlu diperhatikan bahwa semua diperbolehkan kecuali yang 

diharamkan yaitu riba. Semakin seseorang takut mendapat hukuman dari Tuhannya, 

semakin mereka memiliki persepsi yang baik terhadap perbankan syariah. 

Penentuan harga pricing memiliki pengaruh bagi minat nasabah dalam 

menjadi nasabah pembiayaan mikro. Berdasarkan Ali et al. (2015) dan Arifuddin 

(2014), pricing memiliki pengaruh signifikan dalam minat nasabah dalam 

menggunakaan produk pembiaayaan mikro syariah. Amin (2013) menemukan 

bahwa pricing dapat menjelaskan tentang minat seseorang dalam penggunaan 

produk pembiayaan perbankan syariah. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa 
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pricing dan minat nasabah dalam penggunaan produk pembiayaan syariah memiliki 

hubungan terbalik. Disini dijelaskan bahwa semakin besar pricing yang ditetapkan 

semakin besar pula hambatan nasabah dalam menentukan minatnya dan 

penggunaan produk pembiayaan syariah. Hal ini bertolakbelakang dengan Nelson 

et al. (2017) yang menyatakan bahwa pricing tidak mempengaruhi minat dalam 

penggunaan pembiayaan mikro syariah. 

Corporate Image atau citra perusahaan menjadi salah satu variabel yang 

mempengaruhi minat beli konsumen (Putra et al. 2015). Corporate image 

mempunyai pengaruh signifikan dalam mempengaruhi minat dan minat dalam 

menggunakaan produk pembiayaan syariah (Arifuddin 2014). Citra eksklusif, citra 

inovatif, dan citra harga terjangkau terhadap perusahaan menjadi variable yang 

mempengaruhi minat beli konsumen (Sutojo 2004) 

Sikap dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menjelaskan tentang 

minat seseorang dalam menggunakan produk perbankan syariah, seperti kartu 

kredit dan pembiayaan keuangan syariah. Lada et al. (2009) dalam penelitiannya 

secara konsisten menunjukkan efek yang signifikan dari sikap yang mempengaruhi 

minat penggunaan produk-produk perbankan syariah. Secara khusus dijelaskan, 

sikap dan minat penggunaan produk perbankan syariah memiliki hubungan positif 

yang merupakan implikasi dari mempengaruhi sikap nasabah potensial. Hal ini 

dilakukan melalui memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perbakan 

syariah serta dengan kegiatan pemasaran yang menghasilkan keinginan nasabah 

muslim ataupun non-muslim untuk menggunakan produk-produk perbankan 

syariah.  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, penting untuk mengetahui 

hal-hal yang melatarbelakangi minat konsumen dalam menggunakan produk/jasa 

pembiayaan mikro syariah. Penelitian lebih lanjut terhadap religiousity, pricing, 

dan corporate image dalam mempengaruhi sikap dan minat ini diperlukan dalam 

memperbaiki sasaran nasabah dalam pengembangan usaha pembiayaan mikro 

syariah.  

 

 

Perumusan Masalah 

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank yang menyalurkan 

kredit usaha mikro, khususnya kredit mikro yang berbasis syariah. Segmen mikro 

merupakan salah satu fokus BSM dalam mentransformasikan bisnisnya. BSM 

fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan dan 

usaha kecil. Dalam menjalankan bisnis pembiayaan mikro syariah, BSM bersaing 

dengan bank syariah lainnya, terutama dengan BNI Syariah dan BRI Syariah. Tabel 

1 menunjukkan pertumbuhan ketiga bank syariah yang mengalami peningkatan 

outstanding pencapaian mikro syariah dari tahun 2015.  

Tabel 1 Pertumbuhan outstanding mikro syariah 

Bank 
Pencapaian (triliun) 

Persentase Pertumbuhan 
2015 2016 

BNIS 1.0 1.2 20% 

BRIS 3.5 3.9 11% 

BSM 3.5 4.1 13% 
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         Penjualan dan pencapaian outstanding pembiayaan mikro syariah Bank 

Syariah Mandiri yang sebelumnya dihitung per cabang, pada awal 2016 dibentuk 

menjadi beberapa area konsolidasi. Untuk Region Office Jakarta terbagi menjadi 10 

wilayah area pembiayaan mikro. Dari 10 area, delapan area pencapaiannya tidak 

sesuai dengan yang ditetapkan manajemen, salah satunya adalah Area Pondok 

Kelapa. Hal ini menjadi masalah karena Area Pondok Kelapa memiliki jumlah 

cabang paling banyak diantara area lainnya sedangkan pencapaian outstanding 

pmbiayaannya tetap tidak mencapai target yang telah ditetapkan manajemen. 

Berdasarkan data pada Gambar 2, pencapaian target outstanding pembiayaan mikro 

Area Pondok Kelapa tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 

199,19M. Pencapaian outstanding yang terealisasi pada tutup tahun 2016 adalah 

sebesar Rp 97,39M atau sebesar 81 persen. Pencapaian ini merupakan hasil 

konsolidasi dari 11 outlet dibawahnya. Tiga outlet dibawah Area Pondok Kelapa 

dengan pencapaian terendah adalah KCP Bekasi Kemang Pratama (61.79%), KCP 

Jakarta Pasar Rebo (65.04%), dan KC Jakarta Pondok Kelapa (74.82%) 

(www.syariahmandiri.co.id). 

 

 

Gambar 2 Pencapaian outlet mikro dibawah Area Pondok Kelapa 

Hal ini menjadi permasalahan karena realisasi akhir tahun belum mencapai 

sesuai yang ditargetkan. Persaingan yang dihadapi lembaga penyedia jasa layanan 

mikro pun semakin besar. Untuk pembiayaan mikro syariah sendiri, selain BSM, 

bank syariah dengan aset terbesar lainnya seperti BNIS, dan BRIS juga 

menyediakan pembiayaan mikro syariah. Selain itu, Area Pondok Kelapa yang baru 

terbentuk 2016 ini perlu mengetahui karakteristik nasabah-nasabahnya agar dapat 

memasarkan produknya secara optimal dan  memerlukan strategi pemasaran produk 

pembiayaan mikro syariah yang efektif dan efisien agar dapat tumbuh lebih baik 

lagi ditahun-tahun berikutnya. 

Pemasar harus terbiasa dengan konsep dasar perilaku konsumen dan model 

perilaku untuk dapat memahami bagian dari perilaku konsumen (Putit dan Johan 

2013). Memahami proses pembentukan minat konsumen dapat membuat perbedaan 

antara keberhasilan dan kegagalan strategi pemasaran konsumen (Solomon 2004). 

Oleh karena itu, perlu adanya informasi yang berkaitan dengan konsumen, seperti 

karakteristik konsumen, proses pembentukan minat konsumen, dan elemen yang 

dianggap penting bagi konsumen dalam mempengaruhi minat dalam pembelian 
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mereka. Dengan mengetahui proses pembentukan minat dan komponen yang 

digunakan konsumen dalam memilih dan memutuskan untuk menggunakan 

pembiayaan mikro syariah akan membantu pihak bank penyalur kredit mikro 

syariah untuk membentuk strategi pemasaran produk selanjutnya, sehingga dapat 

menjangkau pasar yang lebih luas, menutup gap pencapaian yang masih ada, dan 

BSM dapat mempertahankan posisinya dalam pencapaian pembiayaan mikro 

syariah. 

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk 

dapat menarik minat masyarakat yang memiliki usaha dalam skala UMKM untuk 

menjadi nasabah pembiayaan mikro di BSM dan untuk mengetahui hal-hal apa saja 

yang mempengaruhi minat konsumen dalam penggunaan pembiayaan mikro di 

BSM. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tidak langsung religiousity, pricing, corporate image 

melalui terhadap minat penggunaan jasa pembiayaan mikro syariah? 

2. Bagaimana pengaruh langsung religiousity, pricing, dan corporate image 

terhadap minat penggunaan jasa pembiayaan mikro syariah? 

3. Bagaimana pengaruh sikap terhadap minat penggunaan jasa pembiayaan 

mikro syariah? 

4. Bagaimana implikasi manajerial terkait strategi pemasaran untuk 

meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan mikro syariah? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh tidak langsung religiousity, pricing, dan corporate 

image melalui sikap terhadap minat penggunaan jasa pembiayaan mikro 

syariah 

2. Menganalisis pengaruh langsung religiousity, pricing, dan corporate image 

terhadap minat penggunaan jasa pembiayaan mikro syariah  

3. Menganalisis pengaruh sikap terhadap minat penggunaan jasa pembiayaan 

mikro syariah 

4. Memberikan rekomendasi strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah 

nasabah pembiayaan mikro syariah 

 

Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

informasi terkait karakteristik nasabah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

nasabah dalam minat pengunaan jasa pembiayaan mikro sehingga dapat 

diterapkanya strategi pemasaran yang lebih efektif lagi kedepannya. Bagi institusi 

pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelengkap  referensi dan studi 

literatur bagi pembaca atau peneliti lainnya yang ingin membahas tentang 

pembiayaan mikro syariah.  
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan pendekatan dari sisi konsumen 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung 

religiousity, pricing, dan corporate image melalui sikap terhadap minat 

penggunaan kredit mikro syariah. Batasan-batasan tersebut mencakup; (1) 

Penelitian dilakukan sesuai kriteria responden yaitu nasabah Bank Syariah Mandiri 

pemilik usaha UMKM namun belum menjadi nasabah pembiayaan mikro syariah; 

(2) Penelitian dilakukan pada konsumen dengan maksud menganalisis pengaruh 

langsung dan tidak langsung religiousity, pricing, dan corporate image melalui 

sikap terhadap minat penggunaan pembiayaan mikro syariah; (3) Nasabah 

pembiayaan mikro yang akan dijadikan responden adalah nasabah dari sepuluh 

outlet pembiayaan mikro dengan pencapaian terendah pada Desember 2016 yaitu 

KCP Gandaria, KCP Ciracas, KCP Pondok Bambu, KCP Cililitan, KC Cibubur, 

KC Pondok Gede, KCP Dewi Sartika, KCP Kemang Pratama, KCP Pasar Rebo, 

dan KC Pondok Kelapa. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teori Sikap 

Pada dasarnya, sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara 

menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek, orang, institusi, 

atau kejadian dan yang relatif stabil dari waktu ke waktu (Ajzen 2005). 

Kecenderungan yang umumnya dipakai adalah memikirkan sikap dalam tiga bidang, 

yaitu bidang afeksi, bidang perilaku, dan bidang kognitif. Pendekatan ini juga 

dikenal dengan model sikap ABC (affective, behaviour, cognitive) (Breckler 1984). 

Bidang afeksi berfokus pada bagaimana perasaan seseorang terhadap sebuah objek. 

Bidang perilaku menghubungkan tindakan individu dengan mempertimbangkan 

objek tertentu. Bidang kognitif berfokus pada informasi, persepsi, dan keyakinan 

yang dimiliki individu tentang objek (Marrison dan Burnard 2009). Model ABC 

menganggap bahwa afeksi, kognitif, dan perilaku berhubungan satu sama lain. 

Sikap seseorang terhadap suatu produk organik tidak hanya digambarkan oleh 

pengetahuannya terhadap produk organik (kognitif), juga digambarkan oleh 

perasanya (apakah ia menyukai produk tersebut), dan kecenderungannya (apakah 

ia akan membeli produk tersebut) (Sumarwan 2002).  

Minat perilaku sebagian besar digambarkan sebagai kemauan untuk 

mengadopsi, menggunakan atau menerima tindakan perilaku. Selain itu banyak 

penelitian telah menyimpulkan bahwa minat adalah kekuatan prediktor perilaku 

yang aktual (Putit dan Johan 2013). Ajzen (2005) dalam penelitian mereka 

menunjukkan bahwa semakin besar minat seseorang semakin besar kemungkinan 

ia bersedia dan berharap untuk mencoba produk tersebut karena semakin besar 

kemungkinannya perilaku tersebut akan dilakukannya. Minat pembelian mewakili 

kemungkinan konsumen akan merencanakan atau mau membeli produk atau merek 

tertentu di masa depan, lalu menjadi indikator penting perilaku konsumen (Shah et 

al. 2016).  
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