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ABSTRAK 

 

Imanuddin, 2019. tentang Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Mahasiwa FEBI 

IAIN Ponorogo Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Skripsi. 

Jurusan  Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Mansur Azis, 

M.S.I 

Kata Kunci : Periklanan, Pemahaman, Keputusan Pembelian. 

 

 Saat ini promosi sudah banyak dilakukan oleh Bank Syariah yang 

langsung mempromosikan produk-produk ke mahasiswa. Namun pada 

kenyataannya konsep bank konvensional sudah melekat pada mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo. Sehingga masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa dari 

bank-bank konvensional. Dan minat menabung rendah padahal promosi sudah 

banyak dilakukan. Dari segi pengetahuan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo, 

dengan latar belakang pendidikan yang sama diharapkan mahasiswa FEBI 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai Bank Syariah, 

tetapi faktanya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa FEBI berbeda-beda 

bahkan dari hasil wawancara diperoleh hasil masih ada yang belum mengetahui 

Bank Syariah. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

Promosi dan Pengetahuan Mahasiwa FEBI IAIN Ponorogo Terhadap Minat 

Menabung di Bank Syariah. 

  

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis datanya 

menggunakan refresi linier berganda. Metode pengolahan data dalam penelitian 

ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS 21. Sedangkan dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan angket (kuisioner). Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan probality sampling, dengan 

menggunakan tehnik simple random sampling. Populasi dalam penelitian ini 

1.745 mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. Dan sampel yang di gunakan 100. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji T test variabel promosi 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Nilai t hitung 3,650 dan t tabel 

1,6604 artinya t hitung > t tabel. Variabel pengetahuan nilai t hitung 5,263 dan t tabel 

1,6604, t hitung > t tabel artinya pengetahuan berpengaruh signifikan terhdap minat 

menabung. Dan uji F test diperoleh F hitung 66,489 dan F tabel 3,09, F hitung > F tabel 

artinya variabel promosi dan pengetahuan bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap minat menabung di Bank Syariah. Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,578 ini artinya bahwa kontribusi variabel independen hanya mampu 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 57,8% sedangkan 

sisanya yang 42.2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar 

model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam 

perekonomian suatu Negara. Semakin berkembang industri perbankan maka 

semakin baik pula pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut.
1
 Bank adalah 

lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orang untuk menyimpan 

dana yang dimilikinya.
2
 

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank 

bermakna suatu lembaga keuangan.
3
 Berfungsi sebagai perantara keuangan 

dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana. Kata syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah 

aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain 

untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan 

lainnya sesuai dengan hukum Islam. 

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana 

untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain 

itu, Bank Syariah juga sering disebut Islamic banking atau interest fee 

                                                           
1
 Tri Astuti, ”Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah,” Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta Volume 2, 1 (2013), 183. 
2
 Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi 

(Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam) (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), 5-6. 
3
 Dendy Sugono dkk, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 136. 
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banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak 

mengenal sistem bunga, riba dam ketidakpastian atau ketidakjelasan.
4
 

 Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri 

perbankan syariah, bank umum syariah  bersaing ketat menarik minat 

masyarakat untuk menabung. Berbagai strategi digunakan agar 

masyarakat yang telah menabung menjadi loyal dan menarik nasabah 

bank lain agar memindahkan deposito mereka dari bank lain ke Bank 

Syariah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan promosi 

dengan menawarkan produk yang dimiliki oleh suatu bank kepada 

masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik dan lain sebagainya.
5
  

 

Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan 

yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Melalui pembiayaan Bank Syariah dapat 

menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan Bank Syariah dengan 

nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur melainkan hubungan 

kemitraan.
6
 

Dalam upaya menarik minat nasabah untuk menabung di Bank Syariah 

dilakukan berbagai upaya diantaranya promosi. Promosi adalah sejenis 

komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa. Tujuannya yaitu untuk memperoleh perhatian, 

mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon nasabah.
7
 Dalam kegiatan 

promosi setiap bank berusaha mempromosikan seluruh produk dan jasa yang 

dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan 

                                                           
4
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1. 

5
 Daniel Ortega, Anas Alhifni, “Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap 

Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah,” Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, 

1 (2017), 88. 
6
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8. 

7
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 

2011), 179. 
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diharapkan nasabah dapat mengenal dan mengetahui bank apalagi produk-

produknya.
8
 Menurut gitosudarmo dengan diadakannya kegiatan promosi 

maka masyarakat dapat mengetahui apa saja yang diberikan dan disediakan 

oleh bank serta menambah minat masyarakat untuk menabung.
9
 Promosi 

adalah suatu fungsi dan proses memberi informasi, membujuk, dan 

mempengaruhi suatu minat dan keputusan pembelian.
10

 Tak dapat dipungkiri, 

perkembangan Bank Syariah di Indonesia juga tidak lepas dari peran kampus. 

Berbagai seminar, diskusi, dan workshop  diadakan oleh para civitas 

akademika dengan tujuan untuk mempromosikan Bank Syariah kepada 

mahasiswa.
11

 

Promosi menjadi salah satu hal penting dalam upaya menarik minat 

menabung nasabah. Dengan melakukan promosi atas produk-produk yang 

ditawarkan bank kepada nasabah maka pengetahuan/informasi yang akan 

diperoleh nasabah menjadi luas. Dengan promosi yang tepat maka akan dapat 

menarik minat menabung nasabah dan menggunakan produk yang ditawarkan 

oleh bank.
12

 

                                                           
8
 M. Nur Rianto, Dasat-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012), 

169. 
9
 I Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2000), 

150. 
10

 Boone and Kurtz, Pemasaran Kontemporer, ter. Imanuddin (USA: Thomson Higher 

Education, 2008), 448-450. 
11

Gunawan’s “Investasi Bank Syariah di Kalangan Mahasiswa,” dalam 

https://grelovejogja.wordpress.com/2010/03/30/investasi-bank-syariah-di-kalangan-mahasiswa/, 

(diakses pada tanggal 12 April 2019, jam 01.00). 
12

 Tri Astuti, Pengaruh,190. 
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“Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil keingintahuan, segala 

perbuatan atau usaha manusia untuk memahami objek yang dihadapinya”.
13

  

  Pengetahuan yang tinggi merupakan salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi minat menabung. Pengetahuan lebih mengarah kepada 

pemahaman, dengan pemahaman yang baik akan mampu mengukur 

besarnya manfaat yang diperoleh, sehingga akan lebih mudah dalam 

memilih dan mempertimbangkan keputusan. Ada tiga jenis pengetahuan 

konsumen/nasabah yaitu pertama, pengetahuan produk, kedua, 

pengetahuan pembelian, ketiga, pengetahuan pemakaian.
14

   

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

bertransaksi pada bank syariah yaitu pengetahuan. Dimana pengetahuan 

konsumen memengaruhi proses kognitif yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan.
15

 

Pengalaman mahasiswa dalam menggunakan Bank Syariah sangat 

sedikit dikarenakan masih banyak mahasiswa yang belum menabung di Bank 

Syariah karena berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan dan kurangnya 

promosi dari Bank Syariah. 

Minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan 

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi 

objek dari minat tersebut dan disertai perasaan senang.
16

 Sedangkan minat 

menabung nasabah yaitu keinginan yang datang dari diri nasabah untuk 

                                                           
13

 I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: C.V Andi 

Offset, 2006), 1. 
14

 Kristiyadi, Sri Hartiyah, ”Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi dan 

Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung di Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Tehnik Informatika Volume 5, 9 (2016), 46-49. 
15

 Peter and Olson, Perilaku Konsumen dan Marketing Strateg (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), 52. 
16

 Abdul Rahman Saleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), 262-263. 
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menggunakan produk/jasa bank atau melakukan penyimpanan atas uang 

mereka di bank dengan tujuan tertentu.
17

 

 Saat ini sudah ada sebuah lembaga pendidikan yang sejalur dengan 

perkembangan perbankan syariah yaitu adanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam yang meliputi Jurusan Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah dan 

Manajemen Zakat dan Wakaf. Jurusan-jurusan ini memberikan banyak 

pembelajaran tentang perbankan syariah dan ekonomi syariah, baik teori 

maupun praktik. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang 

perbankan syariah dan ekonomi syariah dari pengetahuan eksternal dan 

internal. Pengetahuan eksternal bisa diperoleh melalui media cetak, media 

elektronik, teman dan tetangga, sedangkan pengetahuan internal bisa diperoleh 

melalui proses perkuliahan yang diikuti mahasiswa. Seseorang yang tertarik 

untuk menabung biasanya akan mencari informasi dari berbagai sumber agar 

mendapatkan informasi tentang sistem dan produk perbankan syariah. Dengan 

latar belakang pendidikan yang sama yaitu perbankan syariah atau ekonomi 

syariah, diharapkan mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman 

yang sama tentang perbankan syariah, akan tetapi dalam kenyataannya 

masing-masing mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 

berbeda dalam memandang Bank Syariah.  

 Dari hasil wawancara dengan dengan 3 mahasiswa dari berbagai jurusan 

didapatkan perbedaan pemahaman serta masih ada yang belum mengetahui 

                                                           
17

 Tri Astuti, Pengaruh, 186. 
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secara jelas Bank Syariah itu sendiri.
18

 Setiap mahasiswa pasti mendapatkan 

informasi yang berbeda tentang Bank Syariah. Dengan adanya pengetahuan 

dan pemahaman mahasiswa tentang Bank Syariah, maka kemungkinan akan 

ada perbedaan minat mahasiswa untuk menabung di Bank Syariah.  

 Dan dari segi promosi sudah banyak dilakukan oleh Bank Syariah yang 

langsung mempromosikan produk-produk ke mahasiswa. Namun pada 

kenyataannya konsep bank konvensional sudah melekat pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Sehingga masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa dari bank-bank 

konvensional. Padahal sekarang ini perkembangan Bank Syariah cukup pesat.  

 Melihat kondisi tersebut maka penulis memilih objek Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh promosi dan pengetahuan mahasiswa 

terhadap minat menabung di Bank Syariah. Oleh karena itu berdasarkan 

permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan mengangkat judul skripsi tentang “Pengaruh Promosi dan Pengetahuan 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”. 

 

 

 

 

                                                           
18

 “Ana Sholihah, Dias Yoantika, Abdul Latif Muhtar, Wawancara, 14 Oktober 2019” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah promosi mempengaruhi minat menabung mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

di Bank Syariah? 

2. Apakah pengetahuan mempengaruhi minat menabung mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

di Bank Syariah? 

3. Apakah promosi dan pengetahuan bersama-sama mempengaruhi minat 

menabung mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo di Bank Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap minat 

menabung mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo di Bank Syariah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap 

minat menabung mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo di Bank Syariah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi dan pengetahuan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo secara bersama-sama mempengaruhi minat 

menabung di Bank Syariah. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi : 

1. Penulis 

 Sebagai bahan masukan untuk menambah serta memperluas 

pengetahuan penulis yang khususnya mengenai masalah promosi dan 

pengetahuan tentang perbankan syariah dan minat menabung. Serta 

menumbuhkan sikap profesionalisme kerja dan pemecahan masalah secara 

ilmiah. 

2. Almamater 

 Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi 

maupun tambahan informasi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

3. Lembaga 

 Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat atau kegunaan 

sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan Bank Syariah agar lebih giat 

melakukan sosialisasi pengenalan sistem perbankan syariah kepada 

masyarakat atau mahasiswa. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini, dapat disusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

8 



 

 

Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II :  Pada bab ini meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

Bab III : Metode penelitian meliputi rancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan analisis data. 

Bab IV :  Pada bab ini berisi sejarah objek penelitian, hasil pengujian 

instrumen (validitas dan reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, 

hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

Bab V :  Penutup meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Minat 

a. Pengertian minat menabung nasabah 

Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri 

seseorang. Minat sangat  besar sekali pengaruhnya sebab dengan 

minat, seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. 

Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan 

sesuatu. Misalnya seseorang anak menaruh barang kesenian, maka 

ia akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang 

kesenian.
19

 Minat atau intensi (intention) adalah keinginan untuk 

melakukan perilaku.
20

  

Minat lebih dikenal dengan keputusan pemakaian atau 

pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan 

suatu proses pengambilan keputusan atau pembelian yang 

mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan 

pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki. 

                                                           
19

 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 27. 
20

 Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), 25. 
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Dalam dunia perbankan yang dimaksud dengan konsumen 

atau pelanggan atau nasabah, menurut Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1, “Nasabah adalah pihak 

yang menggunakan jasa bank sedangkan nasabah penyimpan 

adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk 

simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan”.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat menabung 

nasabah adalah keinginan yang datang dari diri nasabah untuk 

menggunakan produk/jasa bank atau melakukan penyimpanan atas 

uang mereka di bank dengan tujuan tertentu.
21

  

b. Indikator minat 

1) Dorongan dari dalam diri individu, misalnya dorongan untuk 

makan, ingin tahu atau dorongan untuk menabung. Dorongan 

untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau 

mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan 

lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan 

membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, 

melakukan penelitian dan lain-lain.
22

 

2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Motif sosial, dapat 

                                                           
21

 Tri Astuti, ”Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah,” Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta Volume 2, 1 (2013), 186. 
22

 Abdul Rahman Saleh, Psikologi dalam Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam 

(Jakarta: Prenada Media 2004), 263. 
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menjadi faktor membangkitkan minat untuk melakukan suatu 

aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul 

karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan 

perhatian orang lain. Minat untuk belajar atau menuntut ilmu 

pengetahuan timbul karena ingin mendapatkan penghargaan 

dari masyarakat.
23

  

3) Faktor emosional atau perasaan, artinya minat yang erat 

hubungannya dengan perasan atau emosi, keberhasilan dalam 

beraktivitas yang didorong oleh minat akan membawa rasa 

senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya 

kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.
24 

Karena kepribadian manusia itu bersifat kompleks, maka 

sering ketiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya minat 

tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu 

perpaduan dari ketiga faktor tersebut.
25

 

c. Macam-macam minat 

 Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini 

sangat bergantung pada sudut pandang dan cara penggolongan. 

Seperti :
26

 

                                                           
23

 Ibid., 244. 
24

 Erma Ardhiyanti, “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Promosi 

Terhadap Minat Menabung Mahasiswa FEBI IAIN Salatiga Pada Bank Syariah,” Skripsi (Salatiga: 

IAIN Salatiga, 2016), 26. 
25

 Saleh, Psikologi dalam Suatu Pengantar, 264. 
26

 Ibid., 264. 
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1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang 

timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, 

misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau 

nyaman, kebebasan beraktivitas. Minat kultural atau minat 

sosial adalah minat yang timbul karena proses belajar, minat ini 

tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. 

2) Berdasarkan arahannya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang 

langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini 

merupakan minat yang lebih mendasar atau asli misalnya 

bagaimana mencetak gol sebanyak mungkin, bagaimana 

mengalahkan lawan dan sebagainya.  Minat ekstrinsik adalah 

minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan 

tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan 

minat tersebut hilang.  

3) Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan 

menjadi empat yaitu :
27

 

1) Expressed interest  

Adalah minat yang diungkapkan dengan cara 

meminta kepada subyek untuk menyatakan atau 

menuliskan kegiatan-kegiatan baik yang berupa tugas 

                                                           
27

 Ibid., 265-267. 
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maupun bukan tugas yang disenangi dan paling tidak 

disenangi. 

2) Manifest interest 

Adalah minat yang diungkapkan dengan cara 

mengobservasi atau melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

subyek atau dengan mengetahui hobinya. 

3) Tested interest 

Yaitu minat yang diungkapkan cara menyimpulkan 

dari  hasil jawaban tes objektif yang diberikan, nilai-nilai 

yang tinggi pada suatu objek atau masalah biasanya 

menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap hal 

tersebut. 

4) Inventoried interest 

 Yaitu minat yang diungkapkan dengan 

menggunakan alat-alat yang sudah distandardisasikan, 

dimana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

ditujukan kepada subjek apakah ia senang atau tidak 

senang terhadap sejumlah aktivitas atau sesuatu objek 

yang ditanyakan.
28

 

 

 

                                                           
28

 Ibid., 267-268. 

14 



 

 

d. Faktor yang mempengaruhi minat menabung nasabah 

Minat menabung dan keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

faktor diantaranya adalah: 

1) Pengetahuan 

2) Gaya hidup  

3) Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

4) Kepribadian dan konsep diri 

5) Promosi
29

 

2. Promosi  

a. Pengertian promosi 

“Media promosi menjadi acuan bagi setiap individu dalam 

melakukan segala aktifitasnya guna mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan keinginannya. Hal ini menjadi sorotan oleh berbagai pihak 

terutama yang bergerak dalam bisnis besar salah satunya seperti 

sektor industri perbankan syariah”.
30

 

“Promosi berasal dari bahasa inggris promote yang berarti 

meningkatkan atau mengembangkan”.
31

 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Promosi juga dapat diartikan sebagai semua jenis 

                                                           
29
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30
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1 (2017), 89. 
31
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kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan. Kedua definisi tersebut pada pokoknya sama 

meskipun titik beratnya berbeda. Definisi pertama lebih 

menitikberatkan pada pendorongan permintaan. Kita telah 

mengetahui bahwa pertukaran itu akan terjadi karena adanya 

permintaan dan juga penawaran, dan dari segi lain permintaan 

itu akan mendorong terciptanya pertukaran.
32

  

 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.  

b. Tujuan promosi perbankan 

Tujuan promosi perbankan diantaranya adalah:
33

 

1) Memperkenalkan dan menjual jasa-jasa dan produk yang 

dihasilkan. 

2) Agar bank dapat menghadapi saingan dalam pasar yang 

semakin kompetitif dan kompleks. 

3) Menjual goodwill image and idea yang baik tentang bank 

bersangkutan. 

Salah satu hal yang perlu dimiliki oleh perbankan agar 

promosi tersebut efektif adalah harus mampu melakukan 

                                                           
32

 Basu Swastha dkk, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2008), 349. 
33
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komunikasi yang efektif. Langkah-langkah pengembangan 

komunikasi efektif adalah:
34

 

1) Mengidentifikasi khalayak sasaran 

a) Apa yang harus dilakukan? 

b) Bagaimana menyampaikannya? 

c) Kapan disampaikannya? 

d) Dimana disampaikannya? 

e) Siapa yang menyampaikannya? 

2) Menentukan tujuan-tujuan komunikasi 

Menentukan tanggapan apa yang dikehendaki dari 

khalayak sasaran, terdapat beberapa model, yaitu: 

a) Awareness (tingkat kesadaran) 

b) Interest  (tertarik) 

c) Desire (ingin) 

d) Action (tindakan) 

e) Satisfaction (kepuasan) 

3) Merangsang pesan 

Menyusun pesan yang efektif agar mampu merangsang 

perhatian audiens, maka idealnya suatu  pesan harus:
35

 

a) Mendapat perhatian 

b) Menarik 

c) Menimbulkan keingintahuan 
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d) Membangkitkan keinginan 

e) Menghasilkan tindakan 

Dalam praktiknya paling tidak ada empat sarana promosi 

yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam mempromosikan baik 

produk maupun jasanya. Pertama, promosi melalui periklanan 

(advertising). Kedua, melalui promosi penjualan (sales promotion), 

ketiga publisitas (publicity), dan keempat adalah promosi melalui 

penjualan pribadi (personal selling). Masing-masing sarana 

promosi ini memiliki tujuan sendiri-sendiri. Misalnya untuk 

menginformasikan tentang keberadaan produk dapat dilakukan 

melalui iklan. Untuk mempengaruhi nasabah dapat dilakukan 

melalui sales promotion serta untuk memberikan citra bank dapat 

dilakukan melalui publisitas.
36

  

c. Indikator promosi 

Secara garis besar ada empat macam sarana promosi yang 

digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:
37

 

1) Periklanan (Advertising) 

Iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai setiap 

bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, 

produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang 

diketahui. Adapun maksud dibayar pada definisi tersebut 

menunjukan fakta bahwa ruang atau waktu bagi suatu pesan 
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iklan pada umumnya harus dibeli. Maksud kata nonpersonal 

berarti suatu iklan melibatkan media massa (televisi, radio, 

majalah, koran) yang dapat mengirimkan pesan kepada 

sejumlah besar kelompok individu pada saat bersamaan. 

Dengan demikian, sifat non personal iklan berarti pada 

umumnya tidak tersedia kesempatan untuk mendapatkan 

umpan balik yang segera dari penerima pesan (kecuali dalam 

hal direct response advertising). Karena itu, sebelum pesan 

iklan dikirimkan, pemasang iklan harus betul-betul 

mempertimbangkan bagaimana audiensi akan 

menginterpretasikan dan memberikan respon terhadap pesan 

iklan yang dimaksud.  

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling 

dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini 

kemungkinan karena daya jangkaunya yang luas. Iklan juga 

menjadi instrumen promosi yang sangat penting, khususnya 

bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang 

ditujukan kepada masyarakat luas. Belanja iklan di Indonesia 

pada Tahun 2005 tercatat sekitar Rp 23 triliun. Televisi 

mendominasi 70% (Rp 16 triliun) dari nilai belanja iklan 

tersebut, surat kabar Rp 6 triliun, majalah dan tabloid sekitar 

Rp 1 triliun.
38
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Iklan dalam perbankan digunakan untuk 

menginformasikan, segala sesuatu produk yang dihasilkan 

oleh bank. Informasi yang diberikan adalah manfaat produk, 

harga produk serta keuntungan-keuntungan produk 

dibandingkan pesaing. Tujuan promosi lewat iklan adalah 

berusaha untuk menarik, dan mempengaruhi calon 

nasabahnya.  

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan 

dengan berbagai media seperti lewat:
39

 

a) Pemasangan Billboard (papan nama) di jalan-jalan 

strategis. 

b) Pencetakan brosur baik disebarkan di setiap cabang atau 

pusat-pusat perbelanjaan. 

c) Pemasangan spanduk dilokasi tertentu yang strategis. 

d) Melalui Koran. 

e) Melalui majalah 

f) Melalui televisi. 

g) Melalui radio 

h) Dan menggunakan media lainnya. 

Agar iklan yang dijalankan dapat efektif dan efisien 

maka perlu dilakukan program pemasaran yang tepat. 
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Langkah-langkah dalam periklanan yang efektif dan efisien 

adalah:
40

 

a) Identifikasi pasar sasaran yang akan dituju serta motif 

pembeli atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

b) Menentukan misi, tujuan atau sasaran periklanan yang 

terkait dengan sasaran penjualan dari suatu produk 

(mission). 

c) Menetapkan anggaran periklanan (Money). 

d) Merancang, menyusun serta menetapkan pesan yang 

akan disampaikan kepada pasar sasaran (message). 

e) Menetapkan media yang harus digunakan yang sesuai 

dengan pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan 

(media). 

f) Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari 

pemasangan suatu iklan (measurement). 

Ciri-ciri yang terdapat dari suatu periklanan adalah:
41

 

a) Public presentation (Penyajian dimuka umum) 

Iklan merupakan suatu sarana komunikasi yang 

sangat bersifat umum dan menawarkan pesan yang sama 

kepada banyak orang.  Artinya adalah pesan yang 

ditawarkan tersebut pada umumnya sama untuk utuk 

dilihat banyak orang. 
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b) Pervasiveness (Penyerahan menyeluruh) 

Iklan merupakan medium yang diserap secara 

menyeluruh dan memungkinkan pihak perusahaan untuk 

mengulangi pesannya itu berulang-ulang, diharapkan 

dengan pengulangan pesan tersebut akan memberikan 

pengaruh signifikan terhadap konsumen. 

c) Expressiveness (daya tangkap yang kuat) 

Periklanan yang memberikan peluang untuk 

menampilkan perusahaan serta produknya dengan cara 

yang amat mengesankan dengan penggunaan cetakan, 

bunyi dan warna secara menarik. 

d) Impresonality (kurang kepribadian) 

Periklanan senantiasa bersifat umum, sehingga 

daya meyakinkan dan mengungkapkan tentang produk 

tersebut secara rinci masih dirasakan kurang. Oleh 

karenanya iklan masih kurang mampu menyentuh 

konsumen secara personal. 

Tujuan penggunaan dan pemilihan media iklan 

tergantung dari tujuan bank. Masing-masing media memiliki 

tujuan yang berbeda. Terdapat paling tidak empat macam 

tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi, yaitu:
42
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a) Untuk memberitahukan tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan produk dan jasa yang dimiliki oleh 

suatu bank. Seperti peluncuran produk baru, manfaat 

produk atau dimana dapat diperoleh, keuntungan dan 

kelebihan suatu produk atau informasi lainnya.  

b) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang 

keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. 

Biasanya karena banyak saingan yang masuk sehingga 

perlu diingatkan agar nasabah kita tidak beralih ke bank 

lain. 

c) Untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru 

dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para 

calon nasabah. 

d) Mempengaruhi nasabah saingan agar pindah ke bank 

yang mengiklankan. Dalam hal ini sasarannya adalah 

nasabah yang sudah mengerti dan sudah menjadi nasabah 

kita. Diharapkan nasabah bank lain juga ikut terpengaruh 

dengan peringatan kita. 

e) Membangun citra perusahaan untuk jangka panjang, baik 

untuk produk yang dihasilkan maupun nama perusahaan. 
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Jenis periklanan berdasarkan manfaat: 

a) Institutional advertising yaitu periklanan untuk 

pembentukan citra organisasi atau perusahaan dalam 

jangka panjang. 

b) Brand advertising yaitu periklanan yang memantapkan 

pada merek tertentu dalam jangka panjang. 

c) Classified advertising yaitu periklanan untuk penyebaran 

informasi tentang penjualan, jasa dan peristiwa. 

d) Sales advertising yaitu periklanan untuk pengumuman 

penjualan khusus.
43

 

2) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

“Promosi penjualan adalah merupakan kegiatan 

perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya 

sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk 

melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan 

pengaturan tertentu maka produk tersebut akan menarik 

perhatian konsumen”.
44

  

Promosi penjualan  dapat menarik perhatian konsumen 

dan dapat menimbulkan dorongan yang kuat (incentives) 

untuk membeli produk yang dipromosikan.
45
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Tujuan dari promosi penjualan sangat beraneka macam. 

Melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba 

produk pesaing dan mendorong pelanggan untuk membeli 

lebih banyak.
46

 

Dalam dunia perbankan promosi penjualan bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah penjualan atau jumlah nasabah. 

Kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak 

dilakukan secara berulang serta tidak rutin yang ditujukan 

untuk mendorong lebih kuat untuk mempercepat respon pasar 

yang ditargetkan sebagai alat lainnya dengan menggunakan 

bentuk yang berbeda. Karena waktunya singkat dan agar 

nasabah tertarik untuk membeli, maka perlu dibuatkan 

promosi penjualan yang semenarik mungkin. Promosi 

penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes, 

kupon atau sampel produk. 

Dengan menggunakan alat tersebut akan memberikan 

tiga manfaat bagi promosi penjualan, yaitu:
47

 

a) Komunikasi, yaitu memberikan informasi yang dapat 

menarik dan memengaruhi perhatian nasabah untuk 

membeli. 
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b) Insentif, yaitu memberikan dorongan dan semangat 

kepada nasabah untuk segera membeli produk yang 

ditawarkan. 

c) Invitasi, yaitu mengharapkan nasabah segera 

merealisasikan pembelian produk perbankan. 

Bagi bank promosi penjualan dapat dilakukan melalui:
48

 

a) Pemberian insentif untuk jumlah dana yang relatif besar 

walaupun hal ini akan mengakibatkan persaingan tidak 

sehat misalnya untuk simpanan yang jumlahnya besar. 

b) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki 

simpanan dengan saldo tertentu. 

c) Pemberian cindera mata, hadiah serta kenang-kenangan 

lainnya kepada nasabah yang loyal. 

d) Dan promosi penjualan lainnya. 

Adapun tahapan promosi penjualan yaitu:
49

 

a) Menentukan tujuan yang akan dicapai dari program 

promosi penjualan tersebut. 

b) Menyeleksi alat-alatnya atau apa yang akan ditawarkan 

dari program promosi penjualan tersebut. 

c) Menyusun program promosi penjualan yang sesuai. 

d) Melakukan pengujian pendahuluan atas program  

e) Melaksanakan dan mengendalikan program. 
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f) Mengevaluasi hasil dari program promosi penjulan. 

3) Publisitas (Publicity) 

Publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar 

kegiatannya diberitakan media massa.
50

 Publisitas merupakan 

suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat 

secara cepat, sehingga sering disebut sebagai suatu usaha 

untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan suatu 

produk.
51

  

Dalam perbankan publisitas merupakan kegiatan 

promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan seperti 

pameran, bakti sosial serta kegiatan lainnya. Kegiatan 

publisitas dapat meningkatkan pamor bank dimata para 

nasabahnya. Oleh karena itu, publisitas perlu diperbanyak 

lagi. Tujuannya adalah agar nasabah mengenal bank lebih 

dekat. Dengan ikut kegiatan tersebut, nasabah akan selalu 

mengingat bank tersebut dan diharapkan akan menarik 

nasabah. Kegiatan publisitas dapat dilakukan melalui ikut 

pameran, ikut kegiatan amal, ikut bakti sosial dan sponsorship 

kegiatan.
52
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Alat-alat publisitas yang dapat digunakan, yaitu:
53

 

a) Hubungan pers 

Yaitu untuk memberikan informasi yang pantas 

untuk dimuat dalam surat kabar agar menarik perhatian 

publik terhadap seseorang, produk atau jasa. 

b) Publisitas produk 

Yaitu usaha untuk mempublikasikan produk tersebut 

secara khusus, misalnya menggelar acara launching 

produk baru perbankan. 

c) Komunikasi perusahaan 

Yaitu mencakup komunikasi intern ataupun ekstern 

dalam menciptakan saling pengertian perusahaan. 

d) Lobbying  

Yaitu kerjasama dengan ahli hukum dan pejabat 

pemerintah untuk mendukung atau menghapuskan UU 

yang dapat mengganggu stabilitas usaha.  

e) Bimbingan 

Yaitu pemberian nasihat kepada manjemen tentang 

persoalan-persoalan kemasyarakatan mengenai posisi 

perusahaan maupun citra perusahaan. 

Tujuan dari publisitas adalah sebagai berikut:
54
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a) Pantas diberitakan, yaitu produk dengan cerita-cerita 

menarik merupakan calon terbaik untuk publisitas. 

Misalnya testimoni nasabah atas kenyamanan produk 

layanan suatu Bank Syariah. 

b) Rangsangan bagi wiraniaga dan penyalur, dimana 

publisitas membentuk kerja wiraniaga dan meningkatkan 

semangat para penyalur. 

c) Kebutuhan kredibilitas, yaitu untuk meningkatkan 

kredibilitas dengan mengkomunikasikan melalui kontek 

editorial 

d) Anggaran kecil, yaitu dengan memakan biaya lebih 

sedikit dibandingkan dengan model direct mail. 

4) Penjualan pribadi (Personal selling) 

Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap 

muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga 

mereka kemudian akan mencoba dan membelinya.
55

 Tidak 

seperi iklan, penjualan pribadi melibatkan kontak langsung 

antara penjual dan pembeli, baik secara tatap muka ataupun 

melalui alat telekomunikasi seperti telepon.
56

  

                                                           
55

 Hurriyati, Bauran Pemasaran, 59. 
56

 Morissan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu,34. 

29 



 

 

Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum 

dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning 

service, satpam sampai dengan pejabat bank. Penjualan 

pribadi juga dapat dilakukan melalui merekrut tenaga-tenaga 

salesman and salesgirl untuk melakukan penjualan door to 

door. Penjualan secara secara personal selling  akan 

memberikan beberapa keuntungan bank, yaitu antara lain :
57

 

a) Bank dapat langsung bertatap muka dengan nasabah atau 

calon nasabah, sehingga dapat langsung menjelaskan 

tentang produk bank kepada nasabah secara rinci. 

b) Dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah 

tentang kelemahan produk kita langsung dari nasabah, 

terutama dari keluhan yang nasabah sampaikan termasuk 

informasi dari nasabah tentang bank lain. 

c) Petugas bank dapat langsung mempengaruhi nasabah 

dengan berbagai argumen yang kita miliki. 

d) Memungkinkan hubungan terjalin akrab antara bank 

dengan nasabah. 

e) Petugas bank yang memberikan pelayanan merupakan 

citra bank yang diberikan kepada nasabah apabila 

pelayanan yang diberikan baik dan memuaskan. 
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f) Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah 

mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi bank. 

3. Hubungan promosi dengan minat 

“Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan 

termasuk bank dalam memasarkan produknya. Dengan kegiatan 

promosi tersebut diharapkan nasabah akan mengetahui lebih jauh 

mengenai produk yang ditawarkan bank kepada nasabah.”
58

 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, 

termasuk dalam kegiatan manajemen pemasaran bank yang harus 

dilakukan seefektif dan seefesien mungkin dan mampu menarik minat 

masyarakat sehingga tujuan bank dapat tercapai dengan baik.  

Dengan diadakannya kegiatan promosi produk-produk bank ini 

maka masyarakat dapat mengetahui apa saja yang diberikan dan 

disediakan oleh bank serta menambah minat masyarakat untuk 

menabung pada Bank Syariah.
59

 

4. Pengetahuan 

a. Definisi Pengetahuan 

“Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, dan 

pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, 

termasuk manusia dan kehidupanya”.
60
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Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman hidup, 

pengalaman kerja, atau melalui pendidikan dan latihan.
61

 

Pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui seseorang dengan 

jalan apapun. Sering juga orang menyebut pengetahuan itu sebagai 

segala sesuatu yang diketahui orang dari pengalamannya, sehingga 

disebut sebagai pengetahuan pengalaman.
62

 

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui 

seseorang tentang objek tertentu. Seseorang mengetahui apa yang 

dimaksud dengan dosa, mengetahui apa yang baik dan buruk dan 

sebagainya.  

b. Cara memperoleh pengetahuan 

Secara garis besar manusia memperoleh pengetahuan melalui 

orang lain dan pengalaman. Orang lain memberitahukan kepada 

kita, baik secara langsung maupun media, sesuatu yang kita anggap 

sebagai sesuatu yang benar. Dalam keluarga, kita banyak 

memperoleh pengetahuan dari orang tua, sejak bayi hingga dewasa. 

Ada beberapa cara yang digunakan oleh manusia untuk 

memperoleh pengetahuan, antara lain:
63

 

1) Metode keteguhan (tenacity). Dengan metode ini, orang 

menerima suatu kebenaran karena merasa yakin akan 

kebenarannya. Unsur keyakinan berperan dalam metode ini. 
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Bahwa manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan dan bukan 

berasal dari monyet, diterima sebagai kebenaran karena 

keyakinan agama. 

2) Metode otoritas. Sesuatu diterima sebagai kebenaran karena 

sumbernya mempunyai otoritas untuk itu. 

3) Metode apriori atau intuisi. Sesuatu diterima sebagai kebenaran 

semata-mata berdasarkan intuisi (menerima sesuatu tanpa 

melalui pikiran). 

4) Metode tradisi. Seseorang menerima suatu kebenaran dari 

tradisi yang berlaku di dalam lingkunganya. 

5) Metode trial and error. Pengetahuan dengan cara ini diperoleh 

melalui pengalaman langsung. Sesuatu yang dianggap benar 

diperoleh sebagai hasil serangkaian percobaan yang tidak 

sistematis. 

6) Metode metafisik. Suatu pengetahuan yang dianggap benar 

diperoleh secara metafisik. Jawaban terhadap masalah yang 

ditemukan dalam dunia empiris dicari di dalam dunia 

supernatural, didalam dunia transenden. 

7) Metode ilmiah. Metode ini dilakukan melalui proses deduksi 

dan induksi. Permasalahan ditemukan di dalam dunia empiris 

dan jawabanya juga dicari didalam dunia empiris melalui 

proses deduksi dan induksi yang dilakukan secara sistematis.  
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Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, ada dua cara 

yang bisa digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah dengan 

mendasarkan diri pada rasio dan yang kedua mendasarkan diri pada 

pengalaman.
64

  

Ada dua sumber utama bagaimana seseorang memiliki 

pengetahuan, yaitu secara Eksperiental Reality (ER) dan Agreement 

Reality (AR). Eksperiental Reality adalah sumber pengetahuan 

yang kita dapatkan dengan mengalaminya sendiri. Dengan 

pengalaman yang kita miliki kita menjadi tahu akan sesuatu. Cara 

yang kedua adalah Agreement Reality yaitu sumber pengetahuan 

yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara diri kita 

pribadi dengan orang lain.
65

 

c. Pengertian pengetahuan konsumen/nasabah 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor penentu utama 

dalam perilaku konsumen. Apa yang dibeli konsumen, dimana 

mereka membeli, dan kapan mereka membeli, akan bergantung 

pada pengetahuan konsumen. Dalam tingkatan yang umum, 

pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan 

di dalam ingatan. Sedangkan pengetahuan konsumen didefinisikan 

sebagai kumpulan dari keseluruhan informasi yang sesuai dengan 

fungsi konsumen dipasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki 
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konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta 

pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut 

dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 

konsumen.  

d. Jenis-jenis pengetahuan 

Untuk mengetahui apa yang sudah diketahui konsumen 

dalam ingatannya, psikolog kognitif mengemukakan bahwa ada 

dua jenis pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan yang bersifat 

deklaratif dan prosedural. Pengetahuan deklaratif (declarative 

knowledge) melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui 

sementara pengetahuan prosedural (procedural knowledge) 

mengacu pada pengertian bagaimana fakta ini digunakan. 

Pengetahuan deklaratif dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

pengetahuan episodik dan semantik. Pengetahuan episodik 

(episodic knowledge) melibatkan pengetahuan yang dibatasi 

dengan lintasan waktu. Sedangkan pengetahuan semantik 

(semantic knowledge) mengandung pengetahuan yang 

digeneralisasikan yang memberikan arti bagi dunia seseorang.  

Pengetahuan konsumen terbagi menjadi tiga kategori yaitu:
66

 

1) Pengetahuan objektif (objective knowledge), merupakan 

informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan 

dalam memori jangka panjang konsumen. 
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2) Pengetahuan subjektif (subjective knowledge), yaitu persepsi 

konsumen tentang apa atau seberapa banyak pengetahuannya 

dengan kelas produk. 

3) Informasi mengenai pengetahuan lainnya. 

e. Indikator pengetahuan 

 Pengetahuan konsumen terbagi menjadi tiga macam yaitu 

antara lain sebagai berikut:  

1) Pengetahuan produk 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam 

informasi mengenai produk yang meliputi pengetahuan 

mengenai karakteristik produk, kategori produk, merek produk, 

terminologi produk, atribut produk, harga dan sebagainya. 

Pengetahuan produk tiap konsumen berbeda, yang meliputi 

pengetahuan mengenai kelas produk, bentuk produk, merek 

dan model produk.
67

 

Pengetahuan produk terbagi menjadi tiga yaitu:
68

 

a) Pengetahuan mengenai manfaat produk 

Pengetahuan manfaat bagi konsumen sangat penting 

untuk dimiliki. Karena konsumen sering kali berpikir 

mengenai manfaat yang ia rasakan jika mengkonsumsi atau 

membeli sebuah produk, bukan mengenai atributnya. 

Dengan mengetahui manfaat dan memahami akan manfaat 
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yang melekat pada produk, konsumen akan membuat 

pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan 

untuk membeli atau tidak membeli. Suatu produk lazimnya 

memiliki dua jenis manfaat, yakni manfaat fungsional dan 

manfaat psikologis. 

(1) Manfaat fungsional 

Manfaat fungsional terkait dengan manfaat inti 

dan manfaat dasar. Misalnya konsumen yang senang 

belajar dan membaca, nampak lebih cerdas, trampil dan 

percaya diri dalam memilih dan membeli produk 

kebutuhannya. Dalam hal ini akan sangat membantu 

konsumen apabila produsen atau pelaku usaha 

memberikan fasilitas untuk pembelajaran kepada 

masyarakat umumnya dan konsumen khususnya, 

dengan sarana dan prasarana untuk memudahkan 

mengetahui dan memahami semua produk yang 

dipasarkan. 

(2) Manfaat psikologis 

Manfaat psikologis terkait dengan meningkatnya 

rasa percaya diri seseorang yang membeli dan 

menggunakan produk tertentu.
69
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b) Pengetahuan mengenai atribut produk 

Atribut produk merupakan karakteristik dari produk 

yang dapat dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan 

konsumen. Atribut produk merupakan pengembangan suatu 

produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang 

akan diberikan. Atribut produk meliputi kualitas produk, 

fitur produk, dan rancangan produk. Atribut produk 

memberikan keunikan tersendiri pada produk sehingga 

membedakan produk yang satu dengan yang lain. Seorang 

konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan kepada 

atribut dari produk tersebut. Seorang konsumen mungkin 

memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyebutkan 

karakteristik atau atribut dari produk-produk tersebut. Hal 

ini disebabkan konsumen memiliki pengetahuan yang 

berbeda mengenai produk tersebut.  

Konsumen memiliki tingkatan pengetahuan mengenai 

atribut produk yaitu atribut fisik (concrete attribute) dan 

atribut abstrak (abstract attribute).
70

 

c) Pengetahuan kepuasan produk  

Pengetahuan kepuasan yang diperoleh dari produk, 

akan dirasakan oleh konsumen ketika mereka telah 
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menggunakan produk tersebut secara langsung.
71

 Akan 

tetapi lebih jauh dari itu konsumen juga ingin mendapatkan 

kepuasan dari produk yang telah dibelinya. Guna 

memberikan bekal pengetahuan kepada setiap konsumen, 

produsen harus memberikan pengenalan dan pengetahuan 

yang seluas-luasnya tentang produk, tentang membeli dan 

tentang pemakaian dan atau penggunaan. Apabila 

konsumen tidak dapat menggunakan secara benar produk 

yang telah dibelinya, maka bukan kepuasan yang diperoleh 

melainkan perasaan tidak puas.  

Kondisi ini harus dihindarkan oleh setiap penjual 

barang. Disinilah kebijakan dalam alokasi anggaran 

promosi dan pendidikan kepada calon-calon pembeli atau 

pengguna harus benar-benar dipertimbangkan. Konsumen 

yang merasa tidak puas akan membawa dampak yang 

sangat merugikan perusahaan. Sebaliknya konsumen yang 

merasa dipuaskan diharapkan memberikan atau 

menceritakan kepuasannya kepada konsumen lainnya. 

Sekali lagi perlu dipertimbangkan, konsumen yang salah 

dalam pemakaian dan penggunaan, sangat berpotensi 

menjadi konsumen yang tidak puas.
72
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2) Pengetahuan pembelian 

Pengetahuan pembelian mencakup bermacam potongan 

informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat 

dengan cara memperoleh produk tersebut.
73

 Keputusan 

konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat 

ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi yang penting bagi 

strategi pemasaran adalah memberikan informasi kepada 

konsumen dimana konsumen bisa membeli produk tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengetahuan 

pembelian adalah informasi yang dimiliki konsumen yang 

berhubungan erat dengan bagaimana produk diperoleh. 

Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan 

informasi berkenaan dengan keputusan tentang hal-hal 

berikut:
74

 

a) Dimana membeli 

Masalah yang mendasar yang harus diselesaikan oleh 

konsumen selama pengambilan keputusan adalah dimana 

mereka harus membeli suatu produk. Produk dapat 

diperoleh melalui saluran-saluran pemasaran yang berbeda. 

Saluran yang ada mungkin terdiri dari banyak pesaing, 

sehingga harus memutuskan lebih jauh mana yang harus 

dikunjungi.  
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Keputusan mengenai dimana membeli produk 

ditentukan sebagian besar oleh pengetahuan pembelian. 

Tingkat dukungan konsumen yang rendah, misalnya 

mungkin disebabkan oleh tidak adanya kesadaran toko di 

antara konsumen target. 

b) Lokasi pembelian 

Pengetahuan pembelian juga mencakupi informasi 

yang dimiliki konsumen mengenai lokasi produk. Satu 

aspek dari pengetahuan lokasi ini melibatkan mengenai 

perusahaan yang menjual produk. Pengetahuan mengenai 

lokasi produk dapat mempengaruhi perilaku pembelian.
75

 

c) Kapan membeli 

Kepercayaan konsumen mengenai kapan membeli 

adalah satu lagi komponen yang relevan dari pengetahuan 

pembelian. Konsumen yang mengetahui bahwa suatu 

produk secara tradisional dijual selama waktu tertentu 

mungkin menunda pembelian hingga waktu seperti ini tiba. 

Pengetahuan mengenai kapan harus membeli dapat menjadi 

faktor penentu yang sangat penting bagi perilaku pembelian 

untuk inovasi baru. Banyak konsumen yang tidak akan 
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langsung membeli produk baru karena mereka percaya 

bahwa harga mungkin turun dengan berlalunya waktu.
76

 

3) Pengetahuan pemakaian 

Suatu produk akan memberikan manfaat kepada 

konsumen jika produk tersedia telah digunakan atau 

dikonsumsi. Agar produk bisa memberikan manfaat maksimal 

dan kepuasan tinggi, maka konsumen harus dapat 

menggunakan atau  mengkonsumsi suatu produk dengan benar. 

Kesalahan yang dilakukan oleh konsumen dalam 

mengkonsumsi produk, akan menyebabkan produk tidak 

berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan konsumen 

kecewa. Sedangkan produsen tidak menginginkan konsumen 

mengalami hal demikian, oleh karena itu produsen sangat perlu 

memberikan informasi kepada konsumen bagaimana cara 

menggunakan atau mengkonsumsi produk dengan benar.
77

 

Kecukupan pengetahuan pemakaian konsumen penting 

karena beberapa alasan. Pertama, konsumen tentu saja lebih 

kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka tidak 

memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana 

menggunakan produk tersebut. Upaya pemasaran yang 

dirancang untuk mendidik konsumen tentang bagaimana 

menggunakan produk pun dibutuhkan. 
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Iklan merupakan salah satu contoh dari peningkatan 

pengetahuan pemakaian dengan memberi konsumen informasi 

langkah demi langkah mengenai bagaimana produk tersebut 

dapat digunakan. Walaupun pengetahuan pemakaian yang tidak 

memadai tidak mencegah pembelian produk, hal ini tetap dapat 

memiliki efek yang merugikan pada kepuasan konsumen.
78

 

f. Hubungan pengetahuan dengan minat menabung 

Dalam tingkatan yang umum, pengetahuan dapat 

didefinisikan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. 

Sedangkan pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai kumpulan 

dari keseluruhan informasi yang sesuai dengan fungsi konsumen 

dipasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen 

/nasabah adalah semua informasi yang dimiliki konsumen 

mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan 

lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi 

yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.
79

 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi minat menabung. Jadi semakin tinggi pengetahuan 

konsumen atau nasabah maka semakin tinggi minat untuk 

menabung di Bank Syariah dan sebaliknya.
80
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5. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah terdiri atas dua kata, bank dan syariah. Kata 

bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan 

dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi 

Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan 

yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan 

dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai 

dengan hukum Islam. 

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi ”Bank 

Syariah”. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana 

dengana pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan 

kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu Bank 

Syariah juga disebut Islamic Banking atau interest fee banking, 

yaitu suatu sistem perbankan dan pelaksanaan operasional tidak 

menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ketidakpastian atau 

ketidakjelasan.
81

 

Secara umum pengertian Bank Islam adalah bank yang 

pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini 
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banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam, 

selain istilah Bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga. 
82

  

b. Ciri-ciri Bank Syariah 

 Bank Syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh 

berbeda dengan Bank Konvensional, karena Bank Syariah 

mempunyai ciri atau karakter tersendiri antara lain:
83

 

1) Bersifat mandiri 

Karena prinsip operasional Bank Syariah tidak 

mengunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari 

gejolak moneter, baik dalam negara maupun dunia 

internasional. Bank Syariah dengan sendirinya tidak 

bergantung pada gejolak moneter sehingga bisa bergerak tanpa 

dipengaruhi inflasi. Keadaan seperti ini tentunya sangat 

berbeda dengan Bank Konvensional yang dalam operasinya 

menggunakan asas bunga, sehingga harus memperhatikan 

tingkat inflasi dalam negara dan tingkat bunga riil diluar negara 

serta persaingan dalam negara. 

2) Persaingan secara sehat 

Bentuk persaingan yang berlaku diantara Bank Syariah 

adalah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari 

yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada 
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nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan 

serta memburuk-burukan yang lain. 

3) Adanya Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah lembaga yang 

bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian Dewan 

Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang 

melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi 

sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada direksi, 

pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 

4) Beban biaya disepakati bersama 

Beban biaya yang disepakati bersama saat akad 

perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang 

nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar 

menawar dalam batas yang dibenarkan. Beban biaya tersebut 

hanya dikenakan berdasarkan batas waktu sesuai dengan 

kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah habis 

masa kontrak akan diselesaikan pada kontrak yang baru. 

5) Tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang 

tetap 

Dalam kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak 

menerapkan perhitungan keuntungan tetap (fixed return), 

sebagaimana yang disepakati di awal transaksi pada Bank 
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Konvensional. Karena pada hakikatnya yang mengetahui 

tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah 

Allah dan manusia sama sekali tidak mampu meramalnya. 

c. Peranan Bank Syariah  

Keberadaan perbankan Islam ditanah air telah mendapatkan 

pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 

7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan 

berfungsinya Bank bagi hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, 

Bank ini adalah yang  beroperasi dengan prinsip bagi hasil.  

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan 

dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan Bank 

Syariah adalah:
84

 

1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat 

lebih  meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

2) Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat 

memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. 

3) Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun 

peran ulama, khususnya Indonesia sangat dominan bagi 

kehidupan umat Islam. 

Adapun Bank Syariah diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui 

                                                           
84

 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  6 

47 



 

 

pembiayaan-pembiayaan yang  dikeluarkan oleh Bank Syariah. 

Melalui pembiayaan ini Bank Syariah dapat menjadi mitra dengan 

nasabah, sehingga hubungan Bank Syariah dengan nasabah tidak 

lagi seperti kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan 

kemitraan. 

Secara khusus perananan Bank Syariah secara nyata dapat 

terwujud dalam aspek-aspek berikut:
85

 

1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya Bank Syariah dapat 

menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha 

ekonomi kerakyatan. 

2) Memberdayakan ekonomi umat dengan beroperasi secara 

transparan, artinya pengelolaan Bank Syariah harus didasarkan 

pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada 

mekanisme operasi yang transparan. 

3) Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di Bank 

Syariah tida memberikan janji yang pasti mengenai return 

(keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, 

Bank Syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik 

dibandingkan dengan Bank Konvensional. Disamping itu, 

nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan 

keuntungan yang diperolehnya. 
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4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, 

Bank Syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari 

dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan. 

Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya Bank Syariah 

bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat 

mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Dan ZIS 

dapat disalurkan mealalui pembiayaan Qardul Hasan sehingga 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pada akhirnya terjadi 

pemerataan ekonomi. 

d. Konsep akad 

1) Pengertian akad 

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian 

atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai 

komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. 

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu 

yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang 

muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, 

maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 

wakalah dan gadai.  

Rukun dalam akad tiga yaitu:
86

 

a) Pelaku akad 

b) Objek akad 
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c) Shigat atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. 

e. Produk-produk perbankan syariah 

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu:
87

 

1) Produk penyaluran dana (financing) 

2) Produk penghimpun dana (funding) 

3) Produk jasa (service) 

 

B. Pelitian Terdahulu 

TABEL 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Istiqomah (2015) 

Faktor-faktor 

“yang 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Mahasiswa 

Perbankan 

Syariah Sekolah 

Tinggi Agama 

Islam Negeri 

(STAIN) Salatiga 

Untuk Menjadi 

Nasabah di 

Perbankan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Variabel nilai 

syariah, 

produk, 

promosi dan 

pelayanan 

berpengaruh 

posisif 

terhadap 

keputusan 

mahasiswa 

perbankan 

syariah 

menjadi 

nasabah di 

Untuk 

mengetahu

i variabel 

promosi 

Peneliti 

tidak 

mengguna

kan 

variabel 

nilai 

syariah, 

produk 

dan 

pelayanan 
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Syariah.”
88

 

 

Bank 

Syariah. 

 

2. Gaffar (2004) 

“Pengaruh 

Pengetahuan 

Konsumen 

terhadap 

Keputusan 

Nasabah dalam 

Memilih Bank 

Syariah.”
89

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Pengetahuan 

konsumen 

yang terdiri 

dari 

pengetahuan 

produk (X1), 

pengetahuan 

pembelian 

(X2), 

pengetahuan 

pemakaian 

(X3) 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

dalam 

memilih 

Bank Syariah 

di Makassar. 

Untuk 

mengetahu

i variabel 

pengetahu

an 

Perbedaan 

pada 

keputusan 

nasabah 

dalam 

memilih 

Bank 

Syariah 

3. Indra Siswanti 

(2015) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Pengetahuan, 

Agama, 

Iklan/Informasi, 

dan Pengalaman 

Mahasiswa 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitiannya 

menyatakan 

bahwa 

Pengetahuan, 

Agama, 

Iklan/Informa

si, dan 

Pengalaman 

Untuk 

mengetahu

i variabel 

pengetahu

an 

Peneli 

tidak 

mengguna

kan 

variabel 

agama, 

iklan, dan 

pengalama

n 
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Sekolah Tinggi 

Agama Islam 

Negeri (STAIN) 

Salatiga tentang 

Sistem Perbankan 

Syariah Terhadap 

Minat Menabung 

di Bank 

Syariah”
90

 

Mahasiswa 

Sekolah 

Tinggi 

Agama Islam 

Negeri 

(STAIN) 

Salatiga 

tentang 

Sistem 

Perbankan 

Syariah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung di 

Bank 

Syariah. 

4. Erma Ardhiyanti 

(2016)  

“Analisis 

Pengaruh 

Pengetahuan, 

Kualitas  

Pelayanan dan 

Promosi terhadap 

Minat Menabung 

Mahasiswa FEBI 

IAIN Salatiga 

pada Bank 

Syariah”.
91

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Variabel 

pengetahuan, 

kualitas 

pelayanan 

dan promosi 

berpengaruh 

secara positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung 

mahasiswa 

FEBI IAIN 

Salatiga pada 

Bank Syariah 

Untuk 

mengetahu

i variabel 

promosi 

dan 

pengetahu

an 

Peneliti 

tidak 

mengguna

kan 

variabel 

kualitas 

pelayanan 
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C. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah penting.
92

 

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independent dan dependen. Bila dalam 

penelitian ada variabel moderator dan intervening maka juga perlu 

dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. 

Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk 

paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma 

penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.
93

 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila 

dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila 

penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, 

maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis 

atau masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran 

variabel yang diteliti. 

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar 

bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan 

hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara 
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terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama 

agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuan, adalah 

alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir 

yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka 

berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun 

dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori yang telah 

dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, 

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan 

untuk  merumuskan hipotetsis.
94

 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, maka 

dihasilkan kerangka berpikir yang berupa kerangka asosiatif: 

Variabel X1 = Promosi 

Variabel X2 = Pengetahuan Mahasiswa  

Variabel Y = Minat Menabung di Bank Syariah 
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Kerangka berpikir 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

 

Berdasarkan dari landasan teori di atas, kerangka berfikir yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jika  promosi tentang Perbankan Syariah tinggi, maka ada minat 

menabung di Bank Syariah. 

2. Jika Pengetahuan tentang Perbankan Syariah tinggi, maka ada minat 

menabung di Bank Syariah. 

X1 

Promosi 

1. Periklanan 

2. Promosi Penjualan 

3. Publisitas 

4. Penjualan Pribadi 

 

 

 

111aaaa11 

X2 

Pengetahuan 

1. Pengetahuan 

Produk 

2. Pengetahuan 

Pembelian 

5. Penjualan Prinbadi 

 

 

 

111aaaa11 

Y 

Minat Menabung 

1. Dorongan dari 

dalam. 

2. Motif sosial. 

3. Faktor emosional. 

 

 

 

111aaaa11 
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3. Jika Promosi tentang Perbankan Syariah rendah, maka tidak ada 

minat menabung di Bank Syariah. 

4. Jika Pengetahuan tentang Perbankan Syariah rendah, maka tidak ada 

minat menabung di Bank Syariah 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai 

keadaan populasi yang  akan diuji kebenaranya melalui data  yang 

diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan 

pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel.
95

  

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan 

beberapa penelitian, maka hipotesis dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Pengaruh promosi terhadap minat menabung di Bank Syariah 

Promosi adalah suatu fungsi dan proses memberi informasi, 

membujuk, dan mempengaruhi suatu minat dan keputusan 

pembelian.
96

 Menurut gitosudarmo dengan diadakannya kegiatan 

promosi maka masyarakat dapat mengetahui apa saja yang diberikan 
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dan disediakan oleh bank serta menambah minat masyarakat untuk 

menabung.
97

 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Istiqomah (2015) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Salatiga Untuk Menjadi Nasabah di 

Perbankan Syariah.” Diperoleh hasil bahwa Variabel promosi 

berpengaruh posisif terhadap keputusan mahasiswa perbankan 

syariah menjadi nasabah di Bank Syariah.  

Pada penelitian Erma Ardhiyanti (2016) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kualitas  Pelayanan dan Promosi 

terhadap Minat Menabung Mahasiswa FEBI IAIN Salatiga pada 

Bank Syariah” diperoleh hasil bahwa variabel promosi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa 

FEBI IAIN Salatiga pada Bank Syariah.  

Hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap minat       

    menabung di Bank Syariah. 

2. Pengaruh pengetahuan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo terhadap 

minat menabung di Bank Syariah 

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa 

untuk bertransaksi pada bank syariah yaitu pengetahuan. Dimana 
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pengetahuan konsumen memengaruhi proses kognitif yang terlibat 

dalam pengambilan keputusan.
98

 Pengetahuan konsumen adalah 

semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai 

macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait 

dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan 

dengan fungsinya sebagai konsumen.  

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  

Gaffar (2004) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Konsumen 

terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank 

Syariah.”hasilnya adalah variabel pengetahuan berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank 

Syariah.  

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra 

Siswanti (2015) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Agama, 

Iklan/Informasi, dan Pengalaman Mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga tentang Sistem Perbankan 

Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”. Hasilnya 

adalah variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap 

minat menabung di Bank Syariah.  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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H2 : Pengetahuan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo    

   berpengaruh signifikan terhadap minat         

   menabung di Bank Syariah. 

3. Pengaruh promosi dan pengetahuan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

terhadap minat menabung di Bank Syariah. 

Minat menabung dan keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

faktor diantaranya adalah promosi dan pengetahuan.
99

 Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Erma Ardhiyanti (2016) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kualitas  Pelayanan dan Promosi 

terhadap Minat Menabung Mahasiswa FEBI IAIN Salatiga pada 

Bank Syariah” diperoeh hasil bahwa Variabel pengetahuan, kualitas 

pelayanan dan promosi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat menabung mahasiswa FEBI IAIN Salatiga pada Bank 

Syariah. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Promosi dan pengetahuan mahasiswa FEBI IAIN  

    Ponorogo secara bersama-sama berpengaruh   

    signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Tabel 3.1 

N 

O 

 

Kegiatan Penelitian 

Waktu Penelitian 

(Tahun 2018-2019) 

Nov Des Jan Feb Mar Ap Me 

1 Tahap persiapan 

penelitian 

       

 a. Penyusunan 

dan pengajuan 

judul 

       

 b. Pengajuan 

proposal 

       

2 Tahap 

pelaksanaan 
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 a. Pengumpulan 

data 

       

 b. Analisis data        

3 Tahap penyusunan 

skripsi 

       

 

2. Tempat penelitian 

 Tempat penelitian ini adalah kampus Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat Jl. 

Puspita Jaya Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur.  

 

C. Rancangan Penelitian 

 Dalam rancangan penelitian ini, peniliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu. Tehnik pengambilan sampel dilakukan 

random, pengumpulan data dan menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
100

 

 

 

 

                                                           
100
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D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).
101

 Dalam penelitian ini, 

variabel independen adalah Promosi dan Pengetahuan Mahasiswa 

FEBI Institut Agama Islam Negeri  (IAIN) Ponorogo (variabel X). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah minat menabung di 

Bank Syariah (variabel Y).
102

 

 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

Tabel 3.2 

Variabel 

Penelitian 

 

Indikator 

 

No 

butir 

Promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi 

pemasaran, yang 

merupakan aktivitas 

1. Periklanan (Advertising), yaitu 

promosi yang digunakan dalam 

bentuk tayangan atau gambar atau 

kata-kata yang tertuang dalam 

spanduk, brosur, billboard, koran, 

1,2,6 
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pemasaran yang 

berusaha menyebarkan 

informasi, 

mempengaruhi/membuj

uk, dan/atau 

mengingatkan pasar 

sasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

majalah, televise, radio dan lain 

sebagainya. 

2. Promosi penjualan (Sales 

Promotion), yaitu promosi yang 

digunakan untuk meningkatkan 

penjualan melalui potongan harga 

atau hadiah pada waktu tertentu 

terhadap barang-barang tertentu 

pula. 

3,4,8 

3. Publisitas (Publicity), merupakahn 

promosi yang dilakukan untuk 

meningkatkan citra bank di depan 

para calon nasabahnya melalui 

kegiatan sponsorship terhadap 

suatu kegiatan amal atau sosial 

atau olahraga. 

5 

4. Penjualan Pribadi (Personal 

Selling), yaitu promosi yang 

dilakukan melalui pribadi-pribadi 

karyawan bank dalam melayani 

serta ikut memengaruhi nasabah. 

Kegiatan ini dilangsung langsung 

door to door ke nasabah. 

7 

Pengetahuan adalah 

semua informasi yang 

dimiliki seseorang 

mengenai berbagai 

macam produk dan 

1. Pengetahuan produk, yaitu 

kumpulan berbagai macam 

informasi mengenai produk. 

Pengetahuan ini meliputi kategori 

produk, merek, terminologi 

produk, atribut atau fitur produk.  

9,10 

2. Pengetahuan pembelian, yaitu 

meliputi berbagai informasi yang 

11,12 
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jasa, serta pengetahuan 

lainnya yang terkait 

dengan produk dan jasa 

tersebut dan informasi 

yang berhubungan 

dengan fungsinya 

sebagai konsumen.  

 

diproses oleh konsumen/nasabah 

untuk memperoleh suatu produk. 

Pengetahuan pembelian terdiri atas 

pengetahuan tentang di mana 

membeli produk dan kapan akan 

membelinya. 

3. Pengetahuan pemakaian, yaitu 

informasi yang tersedia dalam 

ingatan mengenai cara suatu 

produk dapat digunakan dan yang 

diperlukan untuk menggunakan 

produk tersebut. Suatu produk 

akan member manfaat kepada 

konsumen/nasabah jika produk 

tersebut telah digunakan. 

13,14 

Minat menabung 

nasabah adalah 

keinginan yang datang 

dari diri nasabah 

untuk menggunakan 

produk/jasa bank atau 

melakukan 

penyimpanan atas 

uang mereka di bank 

dengan tujuan tertentu 

1. Dorongan dari dalam diri individu, 

yaitu dorongan yang berasal dari 

individu seseorang tanpa ada 

pengaruh faktor lain. 

1,2,3,

4,8, 

8,10, 

11,12, 

15,16 

2. Motif sosial, menjadi faktor untuk 

membangkitkan minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu.  

5,17, 

18,20 

 

3. Faktor emosional, bila seorang 

mendapatkan kesuksesan pada 

aktivitas akan menimbulkan 

perasaan senang, dan hal tersebut 

akan memperkuat minat terhadap 

aktivitas tersebut, sebaliknya suatu 

kegagalan akan mengilangkan 

7,9, 

13,14, 

19,21,

22 

 

64 



 

 

minat terhadap hal tersebut 

 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan unsur atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik disini 

ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada 

suatu penelitian dan keadaanya senantiasa berubah-ubah.
103

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
104

 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi 

berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia 

memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan 

sama dengan banyaknya manusia.
105

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam negeri (IAIN) Ponorogo yang berjumlah 1.745 Tahun 

2015-2018 dengan perincian jumlah per jurusan di fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam sebagai berikut: 
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      Tabel 3.3 

Jurusan Jumlah Mahasiswa (N) 

Perbankan Syariah 774 

Ekonomi Syariah 884 

Manajemen zakat dan wakaf 87 

Total keseluruhan 1.745 

  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.
106

 Pengambilan 

sampel dilakukan karena adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga 

yang dimiliki oleh peneliti. Sampel yang diambil haruslah representatif 

atau mewakili seluruh populasi karena hasil analisis dari sampel akan 

digeneralisasikan kedalam kesimpulan populasi.
107

 

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik 

probability sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang 

memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen 

populasi.
108

 Dengan menggunakan tehnik simple random sampling. 

Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi 
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dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.
109

 

Karena jumlah populasinya terhitung yaitu 1.745 Mahasiswa, 

maka dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus dari Taro 

Yamane sebagai berikut: 

n = 
 

      
 

dimana : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d
2 

= Presisi yang ditetapkan 

Diketahui jumlah populasi mahasiswa 1.745 dan tingkat presisi 

yang ditetapkan sebesar = 10%. 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) untuk 

mahasiswa sebagai berikut: 

n =  
    

           = 
     

                 
 = 

    

     
 =    

  = 94,5799458 

 

G. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi : 
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a. Data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pengukuran 

secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek penelitian).
110

 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun 

sumber data lainnya yang menunjang.
111

 

2. Sumber data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. 
112

 

H. Metode Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-

alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.
113

 

Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih tehnik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan dan 

tehnik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya 

data yang objektif.
114

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini, adalah angket. 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
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pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan tehnik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner cocok digunakan 

bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet.
115

 Untuk mendapatkan jawaban angket 

tersebut peneliti mengacu pada Skala Likert. Skala Likert disebut 

pula dengan summated rating. Skala ini merupakan skala yang paling 

sering dan yang paling luas digunakan dalam penelitian.
116

 Dengan 

skala  Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang akan berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

dapat berupa kata-kata antara lain:
117
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       Tabel 3.4  

 Skala Jawaban Angket 

 

Pernyataan 

Skor 

Positif 

Sangat Setuju  5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

I. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program 

aplikasi IBM SPSS 21. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
118

 Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

inferensia atau statistik induktif, yaitu membahas bagaimana cara 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dengan metode tertentu 

tentang suatu fenomena. Statistik inferensia ini melibatkan pengujian 
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hipotesis sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang ditarik 

berdasarkan sampel.  

Berdasarkan prosedur analisis datanya, metode statistik inferensia 

dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu statistik parametrik dan non 

parametrik. Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan statistik 

parametrik, yaitu yang membahas (memperhatikan) tentang parameter-

parameter pupulasi seperti mean (µ), standar deviasi (σ) dan sebagainya. 

Pada statistik ini pada umumnya skala datanya menggunakan interval atau 

rasio (bentuk data kuantitatif/numerik), sedangkan distribusi populasinya 

harus memenuhi asumsi normal. Contohnya seperti, analisis komparasi 

dengan t test, ANOVA, analisis korelasi product moment, korelasi ganda, 

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier ganda.
119

 

1. Uji Kualitas Data  

a. Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Uji 

validitas menunjukan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Pengujian validitas ini digunakan 

pendapat dari para ahli (judgment experts). Suatu skala 

pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada 

berbagai metode yang digunakan dalam uji validitas seperti 
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korelasi product moment pearson dan analisis faktor. 
120

 Suatu 

instrumen penelitian dikatakan valid, bila :
121

 

1) Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 

2) Koefisien korelasi product moment > r-tabel (α ; n-2) n = 

jumlah sampel 

3) Nilai sig ≥ α 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk 

dengan tehnik korelasi product moment, yaitu: 

r hitung = 
             

                               
 

Keterangan :  

n = jumlah responden 

x = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n 

langkah analisis menggunakan IBM SPSS 21 : 

1) Buka file yang akan diolah. 

2) Dari menu utama SPSS, pilih scale kemudian pilih submenu 

reliability analysis. 

3) Masukan variabel-variabel kedalam kotak items dan pilih 

model alpha. 

4) Pilih tombol statistics  
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5) Pada bagian descriptive for, pilih item, scale, scale if item 

deleted dan intern-item correlation. 

6) Pilih continue dan ok.
122

 

b. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah 

adanya kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil 

dari pengujian instrumen tersebut menunjukan hasil yang tetap. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan 

suatu alat ukur.
123

 Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda.
124

 Dalam uji reliabilitas 

ini menggunakan tehnik Alpha Cronbach. jika koefisien 

reliabilitas hasil perhitungan menunjukan angka > 0,6 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang bersangkutan dinyatakan 

reliable.
125

 Harga Alpha dan harga Standardized item alpha tidak 

harus sama dan dianjurkan kepada peneliti untuk memilih salah 

satu saja.
126

 Dalam penelitian ini peneliti melihat dari Alpha. 

Menentukan reliabilitas instrumen dengan rumus:
127

 

R11 =  
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Keterangan :  

   
   = varian total 

    
  = Jumlah varian butir 

k  = Jumlah butir pertanyaan 

r  = koefisien reliabilitas instrumen 

Langkah analisis menggunakan IBM SPSS 21 : 

1) Buka file yang akan diolah 

2) Dari menu utama SPSS, pilih scale kemudian pilih submenu 

reliability analysis 

3) Masukan indikator ke kotak item kemudian pilih alpha 

4) Pilih tombol statistics sehingga tampak dilayar windows 

reliability analysis statistics 

5) Pilih bagian descriptive for, pilih item, scale, scale if item 

deleted dan inter-item correlation 

6) Kumudian OK.
128

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, 

data ditiap variabel berasal dari populasi dan berdistribusi normal. 

Uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas 
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menggunakan uji Kolmogorov smirnov.
129

 Jika tingkat 

signifikansi atau (sig) > α (0,05) maka distribusi data normal.
130

 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

analisis grafik dan uji analisis statistik. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan analisis grafik.  

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.  

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas.
131

 

b. Uji Heterokedatisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
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Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.
132

 Dalam 

penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZEPRED dimana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 

analisisya yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas.
133

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (variabel independent). Model regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinieritas.
134

 Untuk mendeteksi 
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ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah 

sebagai berikut: 

1) Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-

variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. 

Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi 

antar variabel independen tidak berarti bebas dari 

multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena 

adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
135

 

3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 

maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. 

4) Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya 

multikolinieritas.
136

 

d. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji Autokorelasi adalah menguji tentang ada 

tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi 
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korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi.
137

 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 

residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi lainnya.
138

 Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (time series) karena “gangguan” pada seorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Pada data cross section (silang waktu), masalah 

autokorelasi jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang 

berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test) untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Uji 

Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi 

diantara variabel independen.
139
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Menentukan kriteria pengujian:
140

 

    TABEL 3.5 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif  Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No dicision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tidak 

ditolak 

du < d < 4 - du 

 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. 

Digunakan untuk analisis regresi sederhana dan ganda. Uji 

linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari 

variabel independent x terhadap variabel indepndent y.
141

 Uji ini 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang dignakan 

dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat dan 

kubik.
142
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3. Uji statistik 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi 

linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk 

melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan datang, 

berdasarkan data dimasa lalu atau untuk mengetahui pengaruh 

satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu 

variabel tak bebas (dependent).
143

 Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu 

variabel terikat (dependent) dengan dua atau lebih variabel bebas 

(independent).
144

 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh Promosi (X1), Pengetahuan(X2) 

Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo terhadap minat menabung pada 

Bank Syariah (Y). Rumus regresi linier berganda: 

Y  = β0  + β1X1  + β2X2   

Keterangan:   

Y = minat menabung  

Β0 = konstanta (constant)  

Β1-2 = koefisien regresi  

X1 = promosi 

X2 = pengetahuan 
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b. Koefisien Determinasi (R
2)

 

Koefisien determinasi menjelaskan hubungan dua variabel 

dengan lebih baik. Koefisien ini menjelaskan adanya varian 

milik bersama bila kedua variabel memiliki hubungan.
145

 

Koefisien determinasi (R
2
) 

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.
146

 

4. Uji hipotesis 

a. Uji t test (Uji secara individual) 

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi 

variabel independen mempengaruhi variebel dependen secara 

individu atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan secara 
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parsial atau individu, dengan menggunakan uji t statistik untuk 

masing-masing variabel bebas, dengan tingkat kepercayaan 

tertentu. 

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :  

1) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, artinya tidak ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

2) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen.  

Di samping membandingkan t hitung dengan t tabel agar 

bisa menentukan Ho diterima atau tidak, dapat pula dengan 

melihat nilai signifikasinya apakah lebih atau kurang dari. 

b. Uji f test (Uji Secara Serempak)  

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh variabel independen atau bebas secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut :  

1) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
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2) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

secara bersamasama terhadap variabel dependen. 

Disamping dengan membandingkan F hitung dengan F 

tabel untuk menentukan Ho diterima atau tidak dapat dengan 

melihat nilai signifikansinya apakah lebih atau kurang dari 

5%.
147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147

 Erma Ardhiyanti, Analisi Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Promosi 

Terhadap Minat Menabung Mahasiswa FEBI IAIN Salatiga Pada Bank Syariah”, Skripsi, IAIN 
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELTIAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo adalah fakultas yang termuda di antara fakultas yang 

lainnya. Berdirinya fakultas ini tidak terlepas dari fakultas tertua yaitu 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, karena 

pada awalnya merupakan bagian dari Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang sekarang 

berubah nama menjadi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Cikal bakal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo adalah Program Studi Ekonomi 

Syari’ah dan Perbankan Syari’ah yang menjadi bagian dari Jurusan 

Syari’ah. Kedua prodi ini mendapatkan ijin pendirian tahun 2014 dari 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan SK No. 7062 tahun 2014. 

Selanjutnya pada tahun 2015 juga dibuka Program Studi Zakat dan Wakaf 

dengan Surat Keputusan ijin pendirian dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam No. 4723 tahun 2015.
148

 Berpijak pada nomenklatur program studi, 

akhirnya pada tahun 2017, Program Studi Zakat dan Wakaf berubah 
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tanggal 10 mei 2019, jam 11.01). 
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menjadi Managemen Zakat dan Wakaf dengan SK Dirjen. No. 2084 tahun 

2017. 

Momen pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo adalah bersamaan dengan adanya 

alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo menjadi 

IAIN Ponorogo yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 75 tahun 2016 pada tanggal 1 Agustus 2016. 

Nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut (IAIN) Ponorogo secara 

jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 49 tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ponorogo pada pasal 11. Dan 

selanjutnya juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 59 

tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Sebagai fakultas termuda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo terus melakukan upaya 

perbaikan, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan sumber 

daya manusia, sehingga jumlah mahasiswa terus meningkat karena adanya 

animo yang positif dari masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo telah melakukan berbagai upaya seperti 

peningkatan kapasitas dosen melalui workshop/pelatihan/seminar, 

melanjutkan ke jenjang pendidikan S3, menyediakan fasilitas laboratorium 

untuk masing-masing jurusan, mendukung semua kegiatan mahasiswa 

terkait minat dan bakatnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah 
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akreditasi program studi/jurusan, yang sampai dengan tahun 2018 ini 

Jurusan Ekonomi Syari’ah sudah terakreditasi B, sedang Jurusan 

Perbankan Syari’ah dan Manajemen Zakat dan Wakaf dalam proses 

akreditasi.
149

 

2. Visi Misi dan Tujuan 

a. Visi 

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo adalah Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu 

ekonomi dan bisnis Islam yang unggul dalam bidang kewirausahaan, 

pengelolaan usaha mitra, zakat dan wakaf pada tahun 2021. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran Ilmu bidang ekonomi 

dan bisnis Islam yang unggul dalam bidang kewirausahaan, 

pengelolaan usaha mitra, zakat dan wakaf pada tahun 2021. 

2) Melaksanakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis 

Islam yang unggul dalam bidang kewirausahaan, pengelolaan 

usaha mitra, zakat dan wakaf pada tahun 2021. 

3) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang unggul dalam bidang 

kewirausahaan, pengelolaan usaha mitra, zakat dan wakaf pada 

tahun 2021. 
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4) Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun 

luar negeri pada bidang kewirausahaan, pengelolaan usaha mitra, 

zakat dan wakaf pada tahun 2021. 

3. Tujuan 

Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo adalah. 

a. Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran ilmu bidang ekonomi 

dan bisnis Islam yang unggul dalam bidang kewirausahaan, 

pengelolaan usaha mitra, zakat dan wakaf pada tahun 2021. 

b. Terlaksananya penelitian dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis 

Islam yang unggul dalam bidang kewirausahaan, pengelolaan usaha 

mitra, zakat dan wakaf pada tahun 2021. 

c. Terlaksananya pengabdian masyarakat yang unggul dalam bidang 

kewirausahaan, pengelolaan usaha mitra, zakat dan wakaf pada tahun 

2021. 

d. Terjalinya kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun 

luar negeri pada bidang kewirausahaan, pengelolaan usaha mitra, 

zakat dan wakaf pada tahun 2021.
150
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4. Struktur Organisasi
151

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(PMA No.49 Tahun 2016) 
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(diakses pada tanggal 10 mei 2019, jam 11.01). 
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B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas 

Apabila nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian itu dianggap valid. Sedangkan Apabila nilai r hitung < r tabel maka 

pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. Nilai r tabel dicari dengan degree 

of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel dan alpha atau 

tingkat signifikan 0,05 atau 5% (tabel nilai r product moment).
152

 

a. Validitas instrumen promosi 

Tabel 4.1 

Hasil uji validitas variabel promosi 

No. item r tabel r hitung Keterangan 

1 0,361 0,556 Valid 

2 0,361 0,675 Valid 

3 0,361 0,622 Valid 

4 0,361 0,661 Valid 

5 0,361 0,497 Valid 

6 0,361 0,321 Tidak Valid 

7 0,361 0,649 Valid 

8 0,361 0,185 Tidak Valid 

9 0,361 0,621 Valid 

10 0,361 0,464 Valid 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 21  lampiran 1 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponeoro, 2006), 53. 
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Berdasarkan tabel 4.1 Instrumen promosi terdiri dari 10 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, diperoleh 2 item 

pertanyaan yan tidak valid yaitu item nomor X1.6 karena nilai r hitung < r 

tabel yaitu 0,321 < 0,361 dan nomor X1.8 karena nilai r hitung < r tabel yaitu 

0,185 < 0,361 sehingga terdapat 8 item pertanyaan yang dinyatakan 

valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel dengan nilai koefisien 

validitas terendah yaitu 0,464 dan tertinggi 0,675. 

b. Validitas instrumen pengetahuan 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan 

No. Item r tabel r hitung Keterangan 

1 0,361 0,381 Valid 

2 0,361 0,496 Valid 

3 0,361 0,689 Valid 

4 0,361 0,670 Valid 

5 0,361 0,738 Valid 

6 0,361 0,712 Valid 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 21 lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.2 instrumen pengetahuan terdiri dari 6 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, 6 item pertanyaan 

memiliki nilai r hitung > r tabel dengan nilai koefisien validitas terendah 

yaitu 0,381 dan tertinggi 0,738. 
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c. Validitas instrumen minat menabung mahasiswa 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Minat Menabung Mahasiswa 

No. Item r tabel r hitung Keterangan 

1 0,361 0,499 Valid 

2 0,361 0,607 Valid 

3 0,361 0,746 Valid 

4 0,361 0,726 Valid 

5 0,361 0,440 Valid 

6 0,361 0,528 Valid 

7 0,361 0,540 Valid 

8 0,361 0,574 Valid 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21  lampiran 3 

Berdasarkan tabel 4.3 instrumen minat menabung terdiri dari 8 

item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, 8 item pertanyaan 

memiliki nilai r hitung > r tabel yaitu variabel minat menabung dinyatakan 

valid. Dengan nilai koefisien validitas terendah yaitu 0,440 dan 

tertinggi 0,746. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala dan penggunakan alat pengukur yang sama. Butir 
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kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s alpha > 0,60 dan 

dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60.
153

 

Tabel 4.4 

Variabel Cronbach’s 

alpha 

Keterangan 

Promosi 0,703 Reliabel 

Pengetahuan 0,670 Reliabel 

Minat Menabung Mahasiswa 0,724 Reliabel 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21         lampiran 4 

 Berdasarkan tabel diatas hasil uji reliabilitas untuk variabel 

penelitian nilai cronbach’s alpha > 0,60 yang artinya item pertanyaan pada 

kuesioner pada penelitian dianggap reliabel atau layak. 

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Deskripsi data responden 

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Data penelitian yang 

diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa FEBI 

sebanyak 100 kuesioner. Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu 

penulis akan menjelaskan tentang data-data responden yang digunakan 

sebagai sampel yang diambil dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 
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a. Jenis kelamin responden 

Responden yang terpilih dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi 

jenis kelamin dengan jelas dapat dilihat pada tabel di berikut ini:   

       TABEL 4.5 
 

 

 

 

 

     Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21              lampiran 5 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nasabah berdasarkan jenis 

kelaminnya adalah sebanyak 35 orang atau 35% laki-laki, sedangkan 

jumlah karyawan perempuan sebanyak 65 orang atau 65% perempuan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiwa yang paling dominan 

berminat untuk menabung di perbankan syariah adalah perempuan. 

b. Usia responden 

Pengelompokkan usia dari responden dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua kelompok yang dapat dilihat pada table 4.6 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

jenis_kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 35 35,0 35,0 35,0 

perempuan 65 65,0 65,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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          TABEL 4.6 

usia_responden 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

< 21 Tahun 73 73,0 73,0 73,0 

> 21-30 Tahun 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21        lampiran 6 

Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebanyak 73 mahasiswa 

atau 73% yang berusia < 21 tahun dan sebanyak 27 mahasiswa atau 

27% yang berusia > 21-30 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang berminat menabung di Bank Syariah adalah usia < 21 

tahun. 

2. Hasil pengujian deskripsi data penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari promosi (X1) dan 

pengetahuan (X2) sebagai variabel bebas (independen) dan keputusan 

nasabah menabung (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Data variabel-

variabel tersebut diperoleh dari hasil kuisioner yang telah disebar kepada 

responden penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan di 

bawah ini: 

a. Hasil skor kuisioner promosi (X1) 
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TABEL 4.7 

Skor kuisioner promosi 

No 

item 

Total 

SS 

5 

 

% 

Total 

S 

4 

 

% 

Total 

N 

3 

 

% 

Total 

T 

2 

 

% 

Total 

TS 

1 

 

% 

X1.1 8 8 50 50 38 38 3 3 1 1 

X1.2 4 4 39 39 43 43 13 13 1 1 

X1.3 16 16 48 48 35 35 1 1 0 0 

X1.4 31 31 43 43 21 21 5 5 0 0 

X1.5 10 10 48 48 38 38 4 4 0 0 

X1.6 14 14 47 47 34 34 5 5 0 0 

X1.7 12 12 48 48 38 38 2 2 0 0 

X1.8 11 11 24 24 61 61 4 4 0 0 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 7 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan promosi 1 

(X1.1) adalah: 8% menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 38% netral, 

3% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel produk 2 (X1.2) 

adalah: 4% menagatakan sangat setuju, 39% setuju, 43% netral dan 

13% tidak setuju. Variabel produk 3 (X1.3) adalah: 16% mengatakan 

sangat setuju, 48% setuju, 35% netral dan 1% tidak setuju. Variabel 

promosi 4 (X1.4) adalah: 31% mengatakan sangat setuju, 43% setuju, 

21% netral dan 5% tidak setuju. Variabel promosi 5 (X1.5) adalah: 

10% mengatakan sangat setuju, 48% setuju, 38% netral dan 4% tidak 
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setuju. Variabel promosi 6 (X1.6) adalah: 14% mengatakan sangat 

setuju, 47% setuju, 34% netral dan 5% tidak setuju. Variabel promosi 

7 (X1.7) adalah: 12% mengatakan sangat setuju, 48% setuju, 38% 

netral dan 2% tidak setuju. Variabel promosi 8 (X1.8) adalah: 11% 

mengatakan sangat setuju, 24% setuju, 61% netral dan 4% tidak setuju.  

b. Hasil kuisioner pengetahuan (X2) 

TABEL 4.8 

Skor kuisioner pengetahuan 

No 

Item 

Total 

SS 

5 

 

% 

Total 

S 

4 

 

% 

Total 

N 

3 

 

% 

Total 

T 

2 

 

% 

Total 

TS 

1 

 

% 

X2.1 34 34 51 51 13 13 1 1 1 1 

X2.2 11 11 53 53 32 32 4 4 0 0 

X2.3 10 10 34 34 37 37 15 15 4 4 

X2.4 4 4 42 42 47 47 7 7 0 0 

X2.5 12 12 57 57 28 28 2 2 1 1 

X2.6 13 13 41 41 40 40 6 6 0 0 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 8 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan pengetahuan 1 

(X2.1) adalah: 34% mengatakan sangat setuju, 51% setuju, 13% netral, 

1% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel pengetahuan 2 

(X2.2) adalah: 11% mengatakan sangat setuju, 53% setuju, 32% netral 

dan 4% tidak setuju. Variabel pemgetahuan 3 (X2.3) adalah: 10% 
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mengatakan sangat setuju, 34% setuju, 37% netral, 15% tidak setuju 

dan 4% sangat tidak setuju. Variabel pengetahuan 4 (X2.4) adalah: 4% 

mengatakan sangat setuju, 42% setuju, 47% netral dan 7% tidak setuju. 

Variabel pengetahuan 5 (X2.5) adalah: 12% mengatakan sangat setuju, 

57% setuju, 28% netral. 2% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. 

Variabel pengetahuan 6 (X2.6) adalah: 13% mengatakan sangat setuju, 

41% setuju, 40% netral dan 6% tidak setuju.  

c. Hasil kuisioner minat menabung (Y) 

TABEL 4.9 

Hasil kuisioner minat menabung 

No 

item 

Total 

SS 

5 

 

% 

Total 

S 

4 

 

% 

Total 

N 

3 

 

% 

Total 

T 

2 

 

% 

Total 

TS 

1 

 

% 

Y.1 14 14 58 58 25 25 3 3 0 0 

Y.2 21 21 55 55 22 22 1 1 1 1 

Y.3 6 6 37 37 48 48 8 8 1 1 

Y.4 10 10 42 42 40 40 8 8 0 0 

Y.5 10 10 39 39 46 46 5 5 0 0 

Y.6 4 4 20 20 51 51 21 21 4 4 

Y.7 29 29 45 45 23 23 2 2 1 1 

Y.8 28 28 49 49 20 20 2 2 1 1 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 9 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan minat 
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menabung 1 (Y.1) adalah: 14% mengatakan sangat setuju, 58% setuju, 

25% netral dan 3% tidak setuju. Variabel minat menabung 2 (Y.2) 

adalah: 21% mengatakan sangat setuju, 55% setuju, 22% netral, 1% 

tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 3 

(Y.3) adalah: 6% mengatakan sangat setuju, 37% setuju, 48% netral, 

8% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 

4 (Y.4) adalah: 10% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, 40% netral 

dan 8% tidak setuju. Variabel minat menabung 5 (Y.5) adalah: 10% 

mengatakan sangat setuju, 39% setuju, 46% netral dan 5% tidak setuju. 

Variabel minat menabung 6 (Y.6) adalah: 4% mengatakan sangat 

setuju, 20% setuju, 51% netral, 21% tidak setuju dan 4% sangat tidak 

setuju. Variabel minat menabung 7 (Y.7) adalah: 29% mengatakan 

sangat setuju, 45% setuju, 23% netral, 2% tidak setuju dan 1% sangat 

tidak setuju. Variabel minat menabung 8 (Y.8) adalah: 28% 

mengatakan sangat setuju, 49% setuju, 20% netral, 2% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju.  

3. Uji asumsi klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data 

ditiap variabel berasal dari populasi dan berdistribusi normal. Uji 

statistika yang digunakan untuk menguji normalitas menggunakan uji 
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Kolmogorov smirnov.
154

 Jika tingkat signifikansi atau (sig) > α (0,05) 

maka distribusi data normal.
155

 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji analisis 

grafik dan uji analisis statistik. Pada prinsipnya normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan analisis grafik adalah: 

3) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.  

4) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.
156

 

Berikut gambar grafik histogram dan normal probability plot 

serta hasil uji kolmogrov-smirnov dalam penelitian ini: 
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 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

Penelitian (Sleman: Pustaka Felicha, 2017), 38.  
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 Ghozali, Aplikasi Analisis, 156. 
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   GAMBAR 4.2 

 

         lampiran 10 

    GAMBAR 4.3 

 

 
 

        lampiran 11 
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Dengan melihat grafik histogram yang memberikan pola distribusi 

yang tidak menceng (skewness) ke kiri atau ke kanan bisa diasumsikan 

menunjukan pola distribusi normal. Serta dalam grafik normal probability 

plot terlihat adanya titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal 

sedangkan penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Sehingga 

bisa disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

          TABEL 4.10 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,71777070 

Most Extreme Differences 

Absolute ,066 

Positive ,056 

Negative -,066 

Kolmogorov-Smirnov Z ,664 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,769 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 12 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0,664 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,769 yang dimana 

keduanya mempunyai nilai lebih dari 0,05 yang berarti nilai residual 

berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas.
157

 Dasar analisisnya yaitu:  

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
158

 

3) Jika terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat 

kepercayaan 5% dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas.
159

 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. 
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                      GAMBAR 4.4 

  
  Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21         lampiran 13 

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai. 

                 TABEL 4.11 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,279 1,436  1,587 ,116 

Promosi ,027 ,066 ,058 ,406 ,686 

Pengetahuan -,045 ,078 -,082 -,578 ,565 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21              lampiran 14 
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Dari tabel coefficients di atas dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model 

yang dipakai tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (variabel independent). Model regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinieritas.
160

 Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut: 

a) Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar 

variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek 

kombinasi dua atau lebih variabel independen.
161
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c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat kolinieritas dapat ditoleransi 

d) Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.
162

 

       TABEL 4.12 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 4,224 2,236  1,890 ,062   

Promosi ,375 ,103 ,337 3,650 ,000 ,511 1,958 

Pengetahuan ,639 ,121 ,486 5,263 ,000 ,511 1,958 

a. Dependent Variable: Minat menabung 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 15 

              TABEL 4.13 

Coefficient Correlations
a
 

Model Pengetahuan Promosi 

1 

Correlations 
Pengetahuan 1,000 -,700 

Promosi -,700 1,000 

Covariances 
Pengetahuan ,015 -,009 

Promosi -,009 ,011 

a. Dependent Variable: Minat menabung 

    Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21  lampiran 16 
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     TABEL 4.14 

Collinearity Diagnostics
a
 

Mo

del 

Dimens

ion 

Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Promosi Pengetahuan 

1 

1 2,984 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,011 16,754 ,90 ,04 ,31 

3 ,005 23,799 ,10 ,96 ,69 

a. Dependent Variable: Minat menabung 

 Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21              lampiran 17 

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada 

variabel independent yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 

yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya 

lebih 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang 

sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih 

dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas 

antar variabel independen dalam model regresi. Dan korelasi antar 

variabel bebas yaitu variabel promosi dengan pengetahuan 

mempunyai korelasi cukup tinggi diperoleh nilai sebesar -0,700 

sekitar 70%. Oleh karena korelasi ini masih  di bawah 90%, maka 

dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius. Nilai 

Eigenvalue sebesar 2,984 berada jauh di atas 0 pada model 1 

menunjukkan tidak ada pengeluaran variabel bebas. 

 

 

 

 

106 



 

 

d. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji Autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-

1 pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka 

menunjukkan adanya problem autokorelasi.
163

 Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.
164

 

Menentukan kriteria pengujian:
165

 

Hipotesis yang akan diuji: 

Ho : tidak ada autokorelasi  

Ha : ada autokorelasi 

 

                 TABEL 4.15 
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165

 Ibid.,108. 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif  Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No dicision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 
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 dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (dw test). 

    TABEL 4.16 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,760
a
 ,578 ,570 2,74565 2,020 

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Promosi 

b. Dependent Variable: Minat menabung 

  Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21  lampiran 18 

Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai    

                                 Jelas bahwa du < dw < 

4 – du (1,72 < 2.020 < 2,28) maka disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi positif atau negatif. 

e. Uji linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

untuk analisis regresi sederhana dan ganda. Uji linieritas dilakukan 

dengan cara mencari model garis regresi dari variabel independent x 

terhadap variabel indepndent y.
166

 

Hipotesis: 

H0 : Garis regresi linier 

H1 : Garis regresi non linier 
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Asumsi: 

1) P-value ditunjukkan oleh nilai sig. pada deviation from linearity 

2) α tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05 

3) tolak H0 apabila P-value < α
167

 

TABEL 4.17 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Minat 

menabung * 

Promosi 

Between 

Groups 

(Combined) 929,685 16 58,105 5,998 ,000 

Linearity 793,633 1 793,633 81,927 ,000 

Deviation 

from Linearity 

136,053 15 9,070 ,936 ,528 

Within Groups 804,025 83 9,687   

Total 1733,710 99    

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 19 

  TABEL 4.18 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Minat menabung * 

Pengetahuan 

Between 

Groups 

(Combined) 1018,680 14 72,763 8,650 ,000 

Linearity 
902,044 1 902,044 107,23

2 

,000 

Deviation 

from 

Linearity 

116,636 13 8,972 1,067 ,399 

Within Groups 715,030 85 8,412   

Total 1733,710 99    

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 20 
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Keterangan output: 

.528 = 0,528 

.399 = 0,399 

Statistik Uji: 

P-value = 0,528 (untuk garis regresi X1 terhadap Y) 

P-value = 0,399 (untuk garis regresi X2 terhadap Y) 

α  = 0,05 

Keputusan: 

karena masing-masing P-value > α maka garis regresi x1 terhadap y 

dan x2 terhadap y adalah linier atau garis regresi promosi terhadap 

minat menabung dan pengetahuan terhadap minat menabung linier. 

4. Uji statistik 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk melakukan 

prediksi permintaan dimasa yang akan datang, berdasarkan data 

dimasa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel 

bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent).
168

 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependent) dengan dua atau 

lebih variabel bebas (independent).
169
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Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh Promosi (X1), Pengetahuan (X2) Mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo terhadap minat menabung pada Bank Syariah (Y). 

Rumus regresi linier berganda: 

Y  = β0  + β1X1  + β2X2  

           TABEL 4.19 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,224 2,236  1,890 ,062 

Promosi ,375 ,103 ,337 3,650 ,000 

Pengetahuan ,639 ,121 ,486 5,263 ,000 

a. Dependent Variable: Minat menabung 

  Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21  lampiran 21 

Berdasarkan output SPSS di atas, maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 4,224 + 0,375 (Promosi) + 0,639 (Pengetahuan) + 0,05 

Hasil persamaan regresi berganda di atas memberikan 

pengertian bahwa: 

1) Nilai konstanta 4,224 mempunyai arti bahwa sebelum 

dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yaitu minat menabung 

di Bank Syariah bernilai positif.  

2) b1 (nilai koefisien regresi X1) 0,375 promosi bernilai positif, hal 

ini dapat diartikan bahwa jika promosi (X1) ditingkatkan 

sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka minat 

menabung di Bank Syariah juga akan meningkat.  
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3) b2 (nilai koefisien regresi X2) 0,639 pengetahuan bernilai positif, 

hal ini dapat diartikan bahwa jika pengetahuan (X2) ditingkatkan 

sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka minat 

menabung di Bank Syariah juga akan meningkat.  

b. Koefisien determinasi ( R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
170

 

TABEL 4.20 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,760
a
 ,578 ,570 2,74565 

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Promosi 

  Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21 lampiran 22 

Hasil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa koefesien korelasi 

(R) sebesar 0,760 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan 

positif antara variabel independen terhadap variabel dependen karena 

nilai R mendekati angka 1. Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,578 ini artinya bahwa kontribusi variabel independen hanya 

mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 
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57,8% sedangkan sisanya yang 42.2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel yang lain diluar model. 

5. Uji hipotesis 

a. Uji t test (uji secara individu) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 
171

 

Hipotesis statistik : 

Ho : bi = 0 (koefisien regresi tidak signifikan/tidak valid) 

Ha : bi ≠ 0 (koefisien regresi signifikan) 

Apabila nilai sig. < 0.05 atau 5% maka variabel tersebut 

dinyatakan positif berpengaruh terhadap variabel dependen.
172

 

Kaidah pengujian : 

Jika t tabel  ≤ t hitung ≤ t tabel, sehingga Ho diterima 

Jika t hitung > t tabel, sehingga Ho ditolak
173
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              TABEL 4.21 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,224 2,236  1,890 ,062 

Promosi ,375 ,103 ,337 3,650 ,000 

Pengetahuan ,639 ,121 ,486 5,263 ,000 

a. Dependent Variable: Minat menabung 

      Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21   lampiran 23 

1) Pengujian Hipotesa Pertama 

H1 : Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menabung di Bank Syariah. 

 Berdasarkan hasil uji t hitung untuk promosi yaitu : 

a) Berdasarkan tabel 4.21, dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk 

promosi yaitu 3,650. Pada t tabel dengan df 99 dan taraf 

signifikan 0,05 diperoleh 1,6604 karena t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. Nilai probabilitas t hitung dari variabel promosi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel promosi 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa 

pada alpha 5% atau dengan kata lain secara empiris menerima 

Ha dan menolak Ho, artinya bahwa variabel promosi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung di Bank Syariah (Y). Hal ini berarti semakin tinggi 

promosi dilakukan maka semakin tinggi juga minat menabung 

mahasiswa pada Bank Syariah.  
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2) Pengujian hipotesa kedua 

H2 : Pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Ponorogo berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat menabung di Bank Syariah. 

Berdasarkan hasil uji t hitung untuk pengetahuan yaitu : 

a) Berdasarkan tabel 4.21, dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk 

pengetahuan yaitu 5,263. Pada t tabel dengan df 99 dan taraf 

signifikan 0,05 diperoleh 1,6604 karena t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak. Nilai probabilitas t hitung dari variabel pengetahuan 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel 

promosi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

mahasiswa pada alpha 5% atau dengan kata lain secara empiris 

menerima Ha dan menolak Ho, artinya bahwa variabel 

pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menabung di Bank Syariah (Y). Hal ini berarti 

semakin tinggi pengetahuan mahasiswa maka semakin tinggi 

juga minat menabung pada Bank Syariah.  

c. Uji f test ( secara simultan ) 

Hipotesis berdasarkan uji f hanya digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua variabel bebas secara simultan (bersama-sama) 

mempengaruhi satu variabel terikat.  
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Hipotesis statistik : 

Ho : β = 0 

Ha : β ≠ 0 

Kaidah pengujian : 

Jika, F hitung ≤ F tabel, maka terima Ho 

Jika, F hitung ≥ F tabel, maka tolak Ho
174

 

        TABEL 4.22 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Diolah menggunakan SPSS 21  lampiran 24 

1) Pengujian hipotesa ketiga 

H3 : Promosi dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan  Bisnis Islam IAIN Ponorogo secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung di Bank Syariah. 

Nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk 
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ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1002,469 2 501,234 66,489 ,000
b
 

Residual 731,241 97 7,539   

Total 1733,710 99    

a. Dependent Variable: Minat menabung 

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Promosi 
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menjelaskan pengaruh promosi dan pengetahuan mahasiswa terhadap 

minat menabung di Bank Syariah. 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung yaitu 66,489, 

sedangkan nilai F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F 

dengan rumus df1 = k-1 dan df2 = n-k. df 1 diperoleh 2 dan df 2 

diperoleh 97. Untuk tarap siginifikan 0,05 sehingga diperoleh nilai F 

tabel yaitu 3,09. Lihat pada n1= 2 dan n2= 97. Karena F hitung 66,489 > F 

tabel 3,09 maka Ho ditolak. Berdasarkan nilai Signifikan, terlihat pada 

kolom sig yaitu 0,000 itu berarti probabilitas 0,000 lebih kecil dari 

0,05 atau dengan kata lain secara empiris menerima Ha dan menolak 

Ho, artinya bahwa variabel promosi dan pengetahuan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo bersama-sama 

berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah (Y).  

 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh promosi (X1) terhadap minat menabung di Bank Syariah (Y) 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan 

utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan 
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membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya.
175

  

Pada uji regresi berganda (tabel 4.19) nilai koefisien regresi (X1) 

0,375 promosi bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa jika promosi 

(X1) ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka 

minat menabung di Bank Syariah juga akan meningkat. Dan untuk uji t test 

pada (tabel 4.21) dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk promosi yaitu 

3,650. Pada t tabel dengan df 99 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,6604 

karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak. Nilai probabilitas t hitung dari 

variabel promosi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga 

variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

mahasiswa pada alpha 5% atau dengan kata lain secara empiris menerima 

Ha dan menolak Ho, yang menyatakan bahwa promosi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat menabung di Bank  Syariah (Y). Hal ini 

berarti semakin tinggi promosi dilakukan maka semakin tinggi juga minat 

menabung mahasiswa di Bank Syariah. 

Dari hasil skor kuisioner promosi di peroleh persentase jawaban 

responden sebagai berikut. Berdasarkan keterangan pada tabel 4.7 dapat 

dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan 

promosi 1 (X1.1) adalah: 8% menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 38% 

netral, 3% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel produk 2 

(X1.2) adalah: 4% mengatakan sangat setuju, 39% setuju, 43% netral dan 
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13% tidak setuju. Variabel produk 3 (X1.3) adalah: 16% mengatakan 

sangat setuju, 48% setuju, 35% netral dan 1% tidak setuju. Variabel 

promosi 4 (X1.4) adalah: 31% mengatakan sangat setuju, 43% setuju, 21% 

netral dan 5% tidak setuju. Variabel promosi 5 (X1.5) adalah: 10% 

mengatakan sangat setuju, 48% setuju, 38% netral dan 4% tidak setuju. 

Variabel promosi 6 (X1.6) adalah: 14% mengatakan sangat setuju, 47% 

setuju, 34% netral dan 5% tidak setuju. Variabel promosi 7 (X1.7) adalah: 

12% mengatakan sangat setuju, 48% setuju, 38% netral dan 2% tidak 

setuju. Variabel promosi 8 (X1.8) adalah: 11% mengatakan sangat setuju, 

24% setuju, 61% netral dan 4% tidak setuju.  

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan minat menabung 1 

(Y.1) adalah: 14% mengatakan sangat setuju, 58% setuju, 25% netral dan 

3% tidak setuju. Variabel minat menabung 2 (Y.2) adalah: 21% 

mengatakan sangat setuju, 55% setuju, 22% netral, 1% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 3 (Y.3) adalah: 6% 

mengatakan sangat setuju, 37% setuju, 48% netral, 8% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 4 (Y.4) adalah: 10% 

mengatakan sangat setuju, 42% setuju, 40% netral dan 8% tidak setuju. 

Variabel minat menabung 5 (Y.5) adalah: 10% mengatakan sangat setuju, 

39% setuju, 46% netral dan 5% tidak setuju. Variabel minat menabung 6 

(Y.6) adalah: 4% mengatakan sangat setuju, 20% setuju, 51% netral, 21% 

tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 7 (Y.7) 
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adalah: 29% mengatakan sangat setuju, 45% setuju, 23% netral, 2% tidak 

setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 8 (Y.8) 

adalah: 28% mengatakan sangat setuju, 49% setuju, 20% netral, 2% tidak 

setuju dan 1% sangat tidak setuju.  

hasil hipotesisnya adalah: 

H1 : Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menabung di Bank Syariah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan gitosudarmo 

dengan diadakannya kegiatan promosi maka masyarakat dapat mengetahui 

apa saja yang diberikan dan disediakan oleh bank serta menambah minat 

masyarakat untuk menabung.
176

 

Penelitian ini juga konsisten dengan pernyataan Boone and Kurtz, 

Promosi adalah suatu fungsi dan proses memberi informasi, membujuk, 

dan mempengaruhi suatu minat dan keputusan pembelian.
177 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Istiqomah (2015), hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan untuk menjadi nasabah di perbankan syariah. 

Selain itu hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Erma 

Ardhiyanti (2016 Hasil penelitiannya mengatakan bahwa promosi 
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berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menabung 

mahasiswa FEBI IAIN Salatiga pada Bank Syariah.
178

 

2. Pengaruh pengetahuan mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo (X1) terhadap minat menabung di Bank Syariah (Y) 

Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan dalam benak 

konsumen. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam 

perilaku konsumen. Apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, 

dan kapan mereka membeli, akan bergantung pada pengetahuan 

konsumen. Dalam tingkatan yang umum, pengetahuan dapat didefinisikan 

sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Sedangkan 

pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai kumpulan dari keseluruhan 

informasi yang sesuai dengan fungsi konsumen dipasar. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen adalah semua informasi yag 

dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta 

pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan 

informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. 
179 

Pada uji regresi berganda (tabel 4.19) nilai koefisien regresi (X2) 

0,639 pengetahuan bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa jika 

pengetahuan (X2) ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap 

(konstan) maka minat menabung di Bank Syariah juga akan meningkat. 

Dan untuk uji t test pada (tabel 4.21) dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk 
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pengetahuan yaitu 5,263. Pada t tabel dengan df 99 dan taraf signifikan 0,05 

diperoleh 1,6604 karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak. Nilai probabilitas t 

hitung dari variabel pengetahuan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 

sehingga variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung mahasiswa pada alpha 5% atau dengan kata lain secara empiris 

menerima Ha dan menolak Ho, yang menyatakan bahwa pengetahuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di Bank 

Syariah (Y). Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan mahasiswa maka 

semakin tinggi juga minat menabung di Bank Syariah. 

Dari hasil skor kuisioner pengetahuan di peroleh persentase jawaban 

responden sebagai berikut. Berdasarkan keterangan pada tabel 4.8 dapat 

dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan 

pengetahuan 1 (X2.1) adalah: 34% mengatakan sangat setuju, 51% setuju, 

13% netral, 1% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel 

pengetahuan 2 (X2.2) adalah: 11% mengatakan sangat setuju, 53% setuju, 

32% netral dan 4% tidak setuju. Variabel pemgetahuan 3 (X2.3) adalah: 

10% mengatakan sangat setuju, 34% setuju, 37% netral, 15% tidak setuju 

dan 4% sangat tidak setuju. Variabel pengetahuan 4 (X2.4) adalah: 4% 

mengatakan sangat setuju, 42% setuju, 47% netral dan 7% tidak setuju. 

Variabel pengetahuan 5 (X2.5) adalah: 12% mengatakan sangat setuju, 

57% setuju, 28% netral. 2% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. 

Variabel pengetahuan 6 (X2.6) adalah: 13% mengatakan sangat setuju, 

41% setuju, 40% netral dan 6% tidak setuju. 
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Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan minat menabung 1 

(Y.1) adalah: 14% mengatakan sangat setuju, 58% setuju, 25% netral dan 

3% tidak setuju. Variabel minat menabung 2 (Y.2) adalah: 21% 

mengatakan sangat setuju, 55% setuju, 22% netral, 1% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 3 (Y.3) adalah: 6% 

mengatakan sangat setuju, 37% setuju, 48% netral, 8% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 4 (Y.4) adalah: 10% 

mengatakan sangat setuju, 42% setuju, 40% netral dan 8% tidak setuju. 

Variabel minat menabung 5 (Y.5) adalah: 10% mengatakan sangat setuju, 

39% setuju, 46% netral dan 5% tidak setuju. Variabel minat menabung 6 

(Y.6) adalah: 4% mengatakan sangat setuju, 20% setuju, 51% netral, 21% 

tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 7 (Y.7) 

adalah: 29% mengatakan sangat setuju, 45% setuju, 23% netral, 2% tidak 

setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 8 (Y.8) 

adalah: 28% mengatakan sangat setuju, 49% setuju, 20% netral, 2% tidak 

setuju dan 1% sangat tidak setuju. 

Hasil hipotesisnya adalah: 

H2 : Pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat menabung di Bank Syariah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan Peter and Olson, 

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk bertransaksi 

123 



 

 

pada bank syariah yaitu pengetahuan. Dimana pengetahuan konsumen 

memengaruhi proses kognitif yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan.
180

 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Indra Siswanti (2015), hasil penelitiannya adalah variabel 

pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat 

menabung di Bank Syariah.
181

 

3. Pengaruh promosi dan pengetahuan secara bersama-sama mempengaruhi 

minat menabung mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo di Bank Syariah. 

Pada tabel (4.22) Nilai prob. F hitung (sig.) adalah 0,000 lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh promosi dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terhadap minat 

menabung di Bank Syariah. 

Dari tabel (4.22) dapat dilihat nilai F hitung yaitu 66,489, sedangkan 

nilai F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan rumus df1 

= k-1 dan df2 = n-k. df 1 diperoleh 2 dan df 2 diperoleh 97. Untuk tarap 

siginifikan 0,05,sehingga diperoleh nilai F tabel yaitu 3,09. Lihat pada n1= 2 

dan n2= 97. Karena F hitung 66,489 > F tabel 3,09 maka Ho ditolak. 

Berdasarkan nilai Signifikan, terlihat pada kolom sig yaitu 0,000 itu berarti 
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probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau dengan kata lain secara 

empiris menerima Ha dan menolak Ho, yang menyatakan bahwa promosi 

dan pengetahuan mahasiswa bersama-sama berpengaruh terhadap minat 

menabung pada Bank Syariah (Y).  

Dari hasil skor kuisioner promosi di peroleh persentase jawaban 

responden sebagai berikut. Berdasarkan keterangan pada tabel 4.7 dapat 

dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan 

promosi 1 (X1.1) adalah: 8% menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 38% 

netral, 3% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel produk 2 

(X1.2) adalah: 4% mengatakan sangat setuju, 39% setuju, 43% netral dan 

13% tidak setuju. Variabel produk 3 (X1.3) adalah: 16% mengatakan 

sangat setuju, 48% setuju, 35% netral dan 1% tidak setuju. Variabel 

promosi 4 (X1.4) adalah: 31% mengatakan sangat setuju, 43% setuju, 21% 

netral dan 5% tidak setuju. Variabel promosi 5 (X1.5) adalah: 10% 

mengatakan sangat setuju, 48% setuju, 38% netral dan 4% tidak setuju. 

Variabel promosi 6 (X1.6) adalah: 14% mengatakan sangat setuju, 47% 

setuju, 34% netral dan 5% tidak setuju. Variabel promosi 7 (X1.7) adalah: 

12% mengatakan sangat setuju, 48% setuju, 38% netral dan 2% tidak 

setuju. Variabel promosi 8 (X1.8) adalah: 11% mengatakan sangat setuju, 

24% setuju, 61% netral dan 4% tidak setuju.  

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan pengetahuan 1 

(X2.1) adalah: 34% mengatakan sangat setuju, 51% setuju, 13% netral, 1% 
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tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel pengetahuan 2 (X2.2) 

adalah: 11% mengatakan sangat setuju, 53% setuju, 32% netral dan 4% 

tidak setuju. Variabel pemgetahuan 3 (X2.3) adalah: 10% mengatakan 

sangat setuju, 34% setuju, 37% netral, 15% tidak setuju dan 4% sangat 

tidak setuju. Variabel pengetahuan 4 (X2.4) adalah: 4% mengatakan 

sangat setuju, 42% setuju, 47% netral dan 7% tidak setuju. Variabel 

pengetahuan 5 (X2.5) adalah: 12% mengatakan sangat setuju, 57% setuju, 

28% netral. 2% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel 

pengetahuan 6 (X2.6) adalah: 13% mengatakan sangat setuju, 41% setuju, 

40% netral dan 6% tidak setuju. 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan minat menabung 1 

(Y.1) adalah: 14% mengatakan sangat setuju, 58% setuju, 25% netral dan 

3% tidak setuju. Variabel minat menabung 2 (Y.2) adalah: 21% 

mengatakan sangat setuju, 55% setuju, 22% netral, 1% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 3 (Y.3) adalah: 6% 

mengatakan sangat setuju, 37% setuju, 48% netral, 8% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 4 (Y.4) adalah: 10% 

mengatakan sangat setuju, 42% setuju, 40% netral dan 8% tidak setuju. 

Variabel minat menabung 5 (Y.5) adalah: 10% mengatakan sangat setuju, 

39% setuju, 46% netral dan 5% tidak setuju. Variabel minat menabung 6 

(Y.6) adalah: 4% mengatakan sangat setuju, 20% setuju, 51% netral, 21% 

tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 7 (Y.7) 
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adalah: 29% mengatakan sangat setuju, 45% setuju, 23% netral, 2% tidak 

setuju dan 1% sangat tidak setuju. Variabel minat menabung 8 (Y.8) 

adalah: 28% mengatakan sangat setuju, 49% setuju, 20% netral, 2% tidak 

setuju dan 1% sangat tidak setuju. 

Hasil hipotesisnya adalah: 

H3 : Promosi dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

 Bisnis Islam IAIN Ponorogo secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank 

Syariah. 

Jadi kesimpulannya adalah variabel promosi dan pengetahuan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo terhadap secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Erma 

Ardhiyanti (2016 Hasil penelitiannya mengatakan bahwa variabel 

pengetahuan, kualitas pelayanan dan promosi secara bersama-sama  

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menabung 

mahasiswa FEBI IAIN Salatiga pada Bank Syariah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data mengenai pengaruh 

promosi dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terhadap minat menabung di Bank 

Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Variabel promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menabung di Bank Syariah. 

2. Variabel pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat menabung di Bank Syariah. 

3. Variabel promosi dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank 

Syariah. Dan untuk koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefesien korelasi (R) sebesar 0,760 yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang kuat dan positif antara variabel independen terhadap 

variabel dependen karena nilai R mendekati angka 1. Sedangkan 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,578, ini artinya bahwa kontribusi 

variabel independen hanya mampu menjelaskan atau mempengaruhi 
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variabel dependen sebesar 57,8%, sedangkan sisanya yang 42.2% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar model. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

diajukan adalah: 

1. Perlu adanya kegiatan promosi yang rutin dilakukan oleh pegawai 

Bank Syariah untuk menarik minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo agar tertarik dan 

berminat menggunakan produk-produk dan menabung di Bank 

Syariah. 

2. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada mahasiswa 

mengenai perbankan syariah, sehingga tidak lagi muncul kesalahan 

persepsi tentang perbankan syariah. Dimana Bank Syariah dianggap 

sama dengan Bank Konvensional padahal jelas berbeda. 
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