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MOTTO 

 
... َوَأَحل  َم الر275: البقرة(بَا الّلُه اْلبَـْيَع َوَحر(  

… Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba  

(QS. Al-Baqarah : 275).1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: 

DEPAG RI, 1978, hlm. 69. 
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Salah satu tantangan paling berat yang kini banyak dihadapi oleh bank 
syariah seperti BMT BMT Ki Ageng Pandanaran Mugas Dalam Semarang yang 
merupakan bagian kecil perbankan Syari’ah adalah banyaknya tudingan yang 
mengatakan BMT hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label 
syariah. Konsumen BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang Cabang Mugas, 
menjadi nasabah hanya ingin mengamankan uangnya atau karena bagi hasil yang 
ditawarkan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang Cabang Mugas sehingga bisa 
memperlancar jalan perekonomian mereka, selain itu mereka juga tertarik dengan 
label Islam atau sistem syariah yang dikembangkan di BMT namun secara rinci 
mereka tidak memahami proses pelaksanaan sistem syariah tersebut, 
namunapakah pengetahuan seseorang tentang sistem syari’ah yang ada di BMT 
menjadi faktor keputusan menjadi nasabah menarik diteliti lebih lanjut. 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh 

pengetahuan konsumen tentang sistem syariah terhadap keputusan menjadi 
anggota pada BMT Ki Ageng Pandanaran Mugas Dalam Semarang? 

 
Metode penelitian adalah metode penelitian yang berbentuk penelitian 

lapangan dengan pendekatan kuantitatif, dimana data diperoleh  melalui kuesioner 
(angket), wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, peneliti analisis 
dengan menggunakan analisis regresi. 

 
Hasil perhitungan secara partial diperoleh hasil bahwa pengetahuan 

konsumen tentang sistem syariah berpengaruh terhadap keputusan menjadi 
anggota pada BMT Ki Ageng Pandanaran Mugas Dalam Semarang, Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil dari uji ANOVA atau F test. F test yang menunjukkan 
nilai 27.830 dengan tingkat probabilitas 0,000 lebih besar dari signifikansi 5%, 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa f hitung > f tabel  (signifikansi). Dengan 
melihat asumsi di atas, maka probabilitas lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung 
lebih besar daripada F tabel. Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif dan 
signifikan antara pengetahuan konsumen tentang sistem syariah terhadap 
keputusan menjadi anggota pada BMT Ki Ageng Pandanaran Mugas Dalam 
Semarang di terima.. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Konsumen, Sistem Syariah, BMT 
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