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ABSTRAK

Azhari, Zainul Nizam. 2019. “Pengaruh Persepsi dan Perilaku Mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo Terhadap Minat Menabung Pada Bank BRI Syariah
Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.” Skripsi. Jurusan Perbankan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, SE, MSI.
Kata kunci: Pengetahuan, Tindakan, Perhatian.
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo mengenai persepsi
dan perilaku mereka terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Ditemukannya fakta menarik dimana pihak fakultas memberikan
kewajiban kepada mahasiswa khususnya pada jurusan perbankan syariah untuk
membuka tabungan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo,
akan tetapi beberapa mahasiswa kurang berminat untuk menabungkan uangnya
pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo sehingga mereka tidak meneruskan
tabungannya tersebut padahal persepsi dan perilaku mereka pada bank syariah
cukup baik bila dilihat dari pernyataan yang mereka sampaikan kepada peneliti.
Sehingga perlu diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah persepsi mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo berpengaruh terhadap minat menabung pada bank BRI
Syariah KCP Ponorogo?. (2) apakah perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
berpengaruh terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo?.
(3) apakah persepsi dan perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo bersama-sama
berpengaruh terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo?.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan pengumpulan data
menggunakan metode kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Data yang
digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis regresi linier sederhana dan berganda, lalu
menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil uji analisis
memberikan hasil bahwa: (1) persepsi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo (X1)
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung pada bank BRI
Syariah KCP Ponorogo, (2) perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo (X2) secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah
KCP Ponorogo, (3) persepsi (X1) dan perilaku (X2) mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap minat
menabung pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi
yang mendapatkan perhatian dari suatu negara berkembang. Pertumbuhan
ekonomi mengindikasikan apakah aktivitas perekonomian berjalan baik atau
tidak. Secara umum, negara yang sedang berkembang membutuhkan dana
dengan jumlah yang besar yang diperuntukkan sebagai modal untuk investasi.
Negara-negara sedang berkembang membiayai investasi dengan cara
mengintensifkan usaha-usaha mobilisasi tabungan dari berbagai sumber, baik
tabungan domestik maupun tabungan asing/ luar negeri.1
Perbankan syariah merupakan sarana untuk penyaluran dana, menyimpan
dana keuangan menggunakan prinsip Islam tanpa adanya unsur ribawi dalam
peristilahan internasional juga dikenal sebagai Islamic Banking. Sama hal nya
pada bank konvensional, pada bank syariah juga memiliki fungsi yaitu
menghimpun dana serta menyalurkan dana kembali ke masyarakat. Dengan
adanya bank syariah ini di harapkan dapat memberikan kontribusi kemudahan
dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Bank syariah lahir sebagai
pengganti unsur ribawi oleh suatu pihak bank.2 Mengenai teori yang sesuai di
lapangan bahwa perbankan konvensional berbanding terbalik dengan hukum
Islam terdapat praktik riba, serta semua transaksi tidak hanya yang halal saja.
1
Hamzah Hafied dan Muhammad Nasir, Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan
Penelitian Empiris (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), 1.
2
Ibid., 2.
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Salah satu bank syariah yang menggunakan prinsip syariah dalam
operasionalnya yaitu Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
Bank BRI Syariah KCP Ponorogo yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta, No.
2B, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur. Bank BRI
Syariah KCP Ponorogo telah menggunakan teknologi yang modern sehingga
dalam menjalankan kegiatan perbankan lebih mudah dan cepat, Serta telah
memiliki banyak nasabah yang sudah tersebar di wilayah sekaresidenan
Ponorogo.
Banyak masyarakat dari berbagai golongan, tingkat usia, suku, ras, dan
agama menjalankan berbagai macam aktivitas sehari-hari pasti tidak terlepas
dari penggunaan layanan perbankan. Salah satu bagian dari masyarakat yang
turut berpartisipasi dalam hal tersebut adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah
salah satu komponen masyarakat yang memberikan pengaruh besar terhadap
perekonomian karena di kemudian hari mahasiswa akan memasuki dunia kerja
dan mulai mandiri termasuk dalam pengelolaan keuangannya.
Setiap mahasiswa memiliki penilaian tersendiri mengenai persepsi,
perilaku dan minat dalam dirinya. Minat merupakan suatu bentuk dari
kesukaan, kesenangan, perhatian maupun ketertarikan hati yang tinggi
(kecocokan) tentang keinginan mengenai sesuatu.3 Serta persepsi merupakan
proses sensasi yang diterima oleh seseorang dipilih dan dipilih, kemudian
diatur dan akhirnya di interprestasikan.4 Sehingga persepsi merupakan
pandangan seseorang mengenai objek stimulus atau rangsangan yang dapat
3

Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 995.
Ristiyanti Prasetijo dan J. J. O. I Ihalauw, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi
Offset, 2005), 67.
4

3

memberikan suatu ketertarikan terhadap apa yang diterimanya. Perilaku
merupakan tanggapan seseorang mengenai lingkungan atau kejadian yang
berhubungan dengan individu. Perilaku dapat diartikan sebagai respons
psikologi yang kompleks dan muncul dalam bentuk suatu tindakan tentang
pembuatan keputusan untuk membeli atau melakukan transaksi pembelian
suatu produk dan mengkonsumsinya.5 Sehingga jika persepsi dan perilakunya
baik terhadap perbankan syariah maka minat menabung mahasiswa cenderung
memilih perbankan syariah.6
Pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, baik pendidikan umum
maupun pendidikan Islam, masing-masing mahasiswa mempunyai persepsi
dan perilaku yang berbeda dalam memandang perbankan. Mereka mempunyai
kecenderungan yang berbeda pula dalam minat memilih menggunakan jasa
perbankan, baik konvensional maupun syariah dengan berbagai alasan
masing-masing.
Minat merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, yaitu
untuk mengetahui keinginan pelanggan agar menimbulkan rasa senang dan
puas sehingga pelanggan tetap setia pada produk/jasa yang dibelinya.7 Sama
halnya dengan bank syariah juga harus mampu meningkatkan dan
mempertahankan usaha serta persaingan yang ketat diperlukan suatu cara,
salah satunya yaitu dengan meningkatkan minat konsumen maka tingkat
5

Ibid., 9.
Kasmir, Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam (Jakarta: Pustaka SM, 2004), 17.
7
Muhammad Gilang Syahrial, “Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk dan Promosi
Terhadap Minat Beli Pertalite Dikota Malang,” Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang, 2016), 1.
6
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pendapatan pada bank BRI Syariah akan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu,
pihak bank BRI syariah harus mampu menarik minat konsumen dengan
menerapkan strategi pemasaran produk/jasa yang sesuai dengan kebutuhan
yang di harapkan konsumen. Sehingga minat konsumen merupakan kunci
dalam menciptakan keberhasilan dari suatu perusahaan.
“Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat konsumen adalah culture,
kelompok acuan, keluarga, kepribadian, dan persepsi”.8 Konsumen akan
memutuskan produk/jasa yang akan dibeli berdasarkan persepsi mereka
terhadap produk/jasa tersebut berkaitan dengan kemampuan produk/jasa
dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin bagus persepsi seseorang terhadap
suatu produk, maka minat terhadap suatu produk tersebut juga semakin
tinggi.9

Dengan

adanya

persepsi

maka

seseorang

akan

mencari

informasi/pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, orang, serta faktor yang
berpengaruh yang didapat dari proses pengindraan yang menyebabkan adanya
suatu minat.
Minat akan timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang
dilihatnya, kemudian timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut dan
akhirnya timbul keinginan minat untuk membeli dan dapat memiliki produk
tersebut.10 Sehingga persepsi menjadi faktor penting dalam mempengaruhi
minat seseorang untuk menabung. Persepsi merupakan suatu hal yang sangat
penting untuk di ketahui manajemen dalam sebuah perbankan dalam
8

Kotler Philip dan Lane Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, Jilid 1 (Jakarta:
Erlangga, 2009), 196.
9
Luluk Mivta Khunniza, “Pengaruh Harga, Merk, dan Nama Negara Asal Pada Minat
Beli Konsumen,” Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 39.
10
Kotler dan Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, 46.
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menyusun dan menetapkan strateginya untuk menarik lebih banyak nasabah.
Selain persepsi, “minat konsumen dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap,
norma subjektif, dan perilaku”.11 Perilaku konsumen merupakan studi tentang
bagaimana

individu,

kelompok

dan

organisasi

memilih,

membeli,

menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan. setelah kegiatan perilaku, akan muncul
minat konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa. sehingga minat
dapat diketahui melalui perilaku konsumen terhadap produk atau jasa yang
sesuai dengan kebutuhannya.12
Semakin baik perilaku konsumen terhadap suatu produk/jasa maka minat
konsumen pada produk/jasa tersebut juga akan meningkat.13 Perilaku
konsumen menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dipelajari dalam
menarik minat konsumen karena dengan adanya hal tersebut kita dapat
mengetahui dan menyusun strategi pemasaran produk maupun jasa dengan
mengukur perilaku konsumen sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan dan
keinginan yang sesuai dengan harapan konsumen. Dengan adanya hal tersebut
dapat meningkatkan pendapatan pada perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo untuk menanyakan persepsi
tentang apakah bank syariah menggunakan prinsip Islam dalam segala bentuk

11

Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran
(Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2011), 85.
12
Kotler Philip dan Lane Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, Terj. Bob Sabran
(Jakarta: Erlangga, 2009), 25.
13
Tanti Dwi Fitra Laela, “Pengaruh Perilaku Konsumen dan Merek Produk Terhadap
Minat Beli Produk Fashion Zoya,” Jurnal Ekonologi, 2 (Oktober 2015), 134.
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transaksinya terhadap minat untuk menabung pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Lilin menyampaikan kepada peneliti bahwa dia yakin bank syariah
menggunakan prinsip islam dalam segala bentuk transaksinya akan tetapi dia
tidak berminat untuk menabung pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo karena
banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan minimnya uang saku.14
Kemudian dilanjutkan oleh Resti dengan pertanyaan yang sama dia
menyampaikan kepada peneliti bahwa antara perbankan syariah dengan
konvensional itu sama saja karena ia masih meragukan mengenai bank syariah
yang benar-benar menjalankan prinsip syariah Islam dan juga dia menyatakan
kepada peneliti bahwa dia telah memiliki rekening tabungan di bank BRI
Syariah KCP Ponorogo akan tetapi dia tidak berminat untuk melanjutkan
tabungannya tersebut.15
Selanjutnya dalam perilaku terhadap minat menabung mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dengan pertanyaan apakah mereka
berminat memilih dan menggunakan produk/jasa pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Lalu menurut Triani, dia memiliki tabungan di bank konvensional
dan bank syariah, akan tetapi kurangnya minat menabung pada bank syariah
dan dia lebih memilih menggunakan bank konvensional untuk jalur transaksi
keuangannya,16 selanjutnya Retna menyatakan bahwa dia berminat dan telah
memiliki rekening tabungan di bank BRI Syariah KCP Ponorogo, akan tetapi
minatnya untuk menabung masih rendah karena terhambat oleh lokasi bank

14

Lilin Faria Ulfa, Wawancara, 26 Maret 2019.
Anjani Resti Widia Wardani, Wawancara, 29 Maret 2019.
16
Triani Agustina, Wawancara, 7 Mei 2019.
15
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BRI Syariah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya.17
Kemudian terdapat fakta yang menarik pada mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo khususnya pada jurusan perbankan syariah. Menurut Lilin dia
menyatakan kepada peneliti bahwa pihak fakultas mewajibkan para
mahasiswanya untuk membuka tabungan pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Akan tetapi kurangnya minat menabung pada Bank BRI Syariah
KCP Ponorogo sehingga dia tidak melanjutkan untuk menabung atau
menggunakan layanan pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Menurutnya
menabung hanya untuk memenuhi tugas perkuliahan dengan syarat membuka
rekening di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.18 Sehingga minat menabung
mahasiswa bukan niat dari dalam hati untuk menabung di Bank BRI Syariah
KCP Ponorogo akan tetapi hanyalah sebatas memenuhi kewajiban dari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
Dari pernyataan di atas mengenai persepsi dan perilaku mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa
mahasiswa yang memiliki keraguan mengenai transaksi, operasional dan
prinsip yang dijalankan oleh perbankan syariah dan memandang bahwa bank
syariah dan konvensional itu sama saja. Selanjutnya dalam minat menabung
beberapa mahasiswa masih menggunakan layanan bank konvensional karena
sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kemudahan. Mereka menggunakan
layanan bank konvensional sejak dulu dan baru mengenal adanya perbankan
syariah.
17
18

Dwi Retna Ningdyah, Wawancara, 7 Mei 2019.
Lilin Faria Ulfa, Wawancara, 26 Maret 2019.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk
menguji teori pada penelitian pengaruh persepsi dan perilaku mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap minat menabung
pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, sebab dari hasil
wawancara terdapat beberapa mahasiswa yang memiliki penilaian yang positif
mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti, akan tetapi minat
menabung mahasiswa masih rendah terhadap bank syariah dan lebih memilih
melakukan transaksi melalui bank konvensional. Dari permasalahan yang
terjadi di lingkungan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo yang mempengaruhi
minat menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo
selama ini. Dari fakta yang dijelaskan sebelumnya perlu adanya penelitian
agar minat untuk menabung itu dilanjutkan dan dipergunakan dengan sebaikbaiknya. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul:
“Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Terhadap
Minat Menabung Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu
Ponorogo”.
B. Rumusan Masalah
Untuk dapat memudahkan di dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis
merumuskan masalah penelitian ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan
berikut ini:
1. Apakah persepsi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memiliki pengaruh
secara parsial terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah Kantor

9

Cabang Pembantu Ponorogo?
2. Apakah perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memiliki pengaruh
secara parsial terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah Kantor
Cabang Pembantu Ponorogo?
3. Apakah persepsi dan perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memiliki
pengaruh secara simultan terhadap minat menabung pada Bank BRI
Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut
maka tujuan penelitian yang dikehendaki sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
secara parsial terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah Kantor
Cabang Pembantu Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
secara parsial terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah Kantor
Cabang Pembantu Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi dan perilaku mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo secara simultan terhadap minat menabung pada Bank BRI
Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sesuatu yang
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bermanfaat. berikut manfaat dari penelitian yang dilakukan:
1. Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu perbankan syariah serta
sebagai bahan masukan sekaligus tambahan literatur kepustakaan terutama
tentang pengaruh persepsi dan perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Lembaga Keuangan Perbankan Syariah
Dapat

dijadikan

sebagai

acuan

untuk

meningkatkan

dan

menyempurnakan produk maupun jasa yang dimilikinya berdasarkan
syariat Islam dan sesuai dengan harapan masyarakat.
b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan
pertimbangan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
dalam memberikan suatu kebijakan, arahan, serta bimbingan kepada
mahasiswa yang bertujuan untuk lebih meningkatkan minat menabung
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
terhadap perbankan syariah.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika dari penulisan skripsi ini dibuat menjadi lima bagian bab,
yaitu:
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BAB I. PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah
penelitian, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian, dan sistematika
penulisan yang menyangkut tentang penelitian ini.
BAB II. TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR,
DAN HIPOTESIS
Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dengan
variabel penelitian. Teori-teori yang dibahas yaitu teori tentang persepsi,
perilaku, minat menabung. penelitian terdahulu, kerangka teori dan hipotesa
yang memuat jawaban sementara mengenai permasalahan penelitian.
BAB III. METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian, berisi tentang jenis data, sumber data, populasi dan
sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, teknik
analisis data penelitian.
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis data berisi hasil dari penelitian berupa suatu gambaran umum
objek penelitian, deskripsi data penelitian dan responden, uji validitas dan
reliabilitas, analisis data penelitian dan pembahasan.
BAB V. PENUTUP
Pada bab ini memaparkan Kesimpulan menjelaskan tentang hasil
penelitian dan juga pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah dan juga
tujuan penelitian yang disajikan dengan singkat dan jelas. Sedangkan saran
adalah suatu himbauan bagi para pembaca atau instansi lembaga yang terkait
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sehingga saran yang telah dipaparkan dapat memberikan pengetahuan serta
memberikan manfaat dan dapat dikembangkan menjadi bahan kajian
penelitian berikutnya.

BAB II
TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN
HIPOTESIS

A. Landasan Teori
Minat
a. Pengertian Minat
Minat adalah suatu bentuk dari kesukaan, kesenangan, perhatian
maupun ketertarikan hati yang tinggi (kecocokan) tentang keinginan
mengenai sesuatu.1 Minat dapat wujudkan dengan cara mengarahkan
suatu potensi yang ada untuk menimbulkan tanggapan seseorang
terhadap bidang tertentu. Tanggapan tersebut dapat berupa reaksi
internal maupun eksternal. Minat akan muncul pada diri seseorang jika
memiliki suatu pilihan atau pandangan mengenai hal maupun obyek
yang dapat dirasakan oleh indera maupun yang lahir dari pikiranpikiran individual.
Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan
perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang
menjadi objek dari minat tersebut dengan di sertai perasaan senang.
Denga kata lain ada suatu usaha (mendekati, mengetahui, menguasai,
dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang
ada daya tarik dari obyek.2 Adapun minat menabung yaitu suatu

1
2

Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 995.
Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam
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keinginan yang timbul dari diri sendiri untuk menyimpan harta dalam
bentuk uang atau benda berharga lainnya pada bank dengan tujuan
tertentu.3
Istilah minat banyak digunakan dalam segala aktivitas kehidupan
dan diterapkan dalam banyak hal. Beberapa ahli berusaha memberikan
pengertian dan definisi mengenai minat. Ada pendapat yang
menghubungkan antara minat dengan perhatian, hal tersebut
disebabkan perhatian sangat berhubungan erat dengan minat
seseorang. Hasan mendefinisikan minat adalah perhatian yang lebih
terhadap suatu hal baik berupa peristiwa, orang maupun benda.4
b. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Minat
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat seorang
konsumen menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yaitu Faktorfaktor yang dapat mempengaruhi minat adalah culture, kelompok
acuan, keluarga, kepribadian, dan persepsi”.5 Konsumen akan
memutuskan produk/jasa yang akan dibeli berdasarkan persepsi
mereka terhadap produk/jasa tersebut berkaitan dengan kemampuan
produk/jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin bagus persepsi
seseorang terhadap suatu produk, maka minat terhadap suatu produk

Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 263.
3
Daniel Ortega Dan Anas Alhifni, ”Pengaruh Media Promosi Perbankan Syari’ah
Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syari’ah,” Equilibrium Jurnal Ekonomi Syari’ah,
1 (2017), 90.
4
Agus Arwani, ”Pengaruh Sikap Mahasiswa Muslim Terhadap Minat Pada Bank
Syari’ah," Jurnal Penelitian, 1 (2015), 15.
5
Kotler dan Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, 196.
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tersebut juga semakin tinggi.6 Dengan adanya persepsi maka seseorang
akan mencari informasi/pengalaman tentang suatu objek, peristiwa,
orang, serta faktor yang berpengaruh yang didapat dari proses
pengindraan yang menyebabkan adanya suatu minat.
Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi
minat konsumen menurut Ujang Sumarwan yaitu minat konsumen
dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap, norma subjektif, dan perilaku”.7
Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu,
kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan
bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan. setelah kegiatan perilaku, akan muncul
minat konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa. sehingga
minat dapat diketahui melalui perilaku konsumen terhadap produk atau
jasa yang sesuai dengan kebutuhannya.8
c. Dimensi Minat
Menurut Crow and Crow terdapat tiga dimensi minat, yaitu:9
1) Dorongan dari dalam individu, merupakan keinginan yang timbul
dalam diri seseorang atau adanya motivasi untuk melakukan
sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. misal

Luluk Mivta, “Pengaruh Harga, Merk, dan Nama Negara Asal Pada Minat Beli”, 39.
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, 85.
8
Kotler Philip dan Lane Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, Terj. Bob Sabran
(Jakarta: Erlangga, 2009), 25.
9
Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam
Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 265.
6
7
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keinginan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja
dan mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan
lain-lain.
2) Motif sosial, dapat menjadi faktor untuk membangkitkan minat
melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap
pakaian

timbul

karena

ingin

mendapat

persetujuan

atau

penerimaan dan perhatian dari orang lain. Minat untuk belajar
timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat.
3) Faktor emosional, minat mempunyai suatu hubungan yang erat
dengan emosi. Bila seseorang mendapat kesuksesan pada aktivitas
yang dilakukannya, maka akan timbul rasa senang dan hal tersebut
akan memperkuat rasa minat terhadap aktivitas tersebut.
c. Pengertian Minat Menabung
Badudu dan Zain mengartikan menabung sebagai kegiatan
menyimpan uang dalam tabungan di kantor pos atau di bank10 atau
menurut penelitian yang dilakukan oleh Aromasari menyimpan uang
di bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan
datang.11 Pada prinsipnya perilaku pembelian atau minat menabung
nasabah seringkali di awali dan dipengaruhi oleh banyaknya
rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran
10

Badudu JS dan Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994), 139.
11
Aromasari, “Hubungan Antara Sikap terhadap Tabungan Berhadiah dengan Minat
Menabung Mahasiswa pada Bank di Beberapa Universitas di Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1991), 43.
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maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses
dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya
diambil keputusan menabung. Karakteristik pribadi dari konsumen
yang dipergunakan untuk memproses suatu rangsangan tersebut sangat
kompleks dan salah satunya adalah motivasi untuk menabung.
Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat
menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk
memberikan perhatiannya terhadap kegiatan menyimpan uang di bank
yang dilakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan
senang.
d. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung
1) Kebudayaan; kebiasaan yang biasa ditanamkan oleh lingkungan
sekitar, misalnya guru yang mengarahkan anak didiknya untuk
rajin menabung.
2) Keluarga; orang tua yang selalu rajin untuk menabung secara tidak
langsung akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.
3) Sikap dan Kepercayaan; seseorang akan merasa lebih aman untuk
mempersiapkan masa depannya jika ia memiliki perencanaan yang
matang, termasuk dalam segi finansialnya.
4) Motif sosial; kebutuhan seseorang untuk lebih maju agar ia dapat
diterima oleh suatu lingkungannya dapat ditempuh melalui ilmu
pendidikan, penampilan fisik, yang kesemuanya membutuhkan
biaya yang akan lebih mudah dipenuhi bila ia menabung.
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5) Motivasi; mengenai rencana-rencana untuk kebutuhan-kebutuhan
dimasa mendatang dapat mendorong seseorang untuk menabung.12
Menurut Sukardi dan Anwari mereka berpendapat bahwa minat
menabung pada inti pokoknya menyangkut dua hal, yakni: 13
1) Masalah kemampuan untuk menabung yang ditentukan oleh
selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan.
Apabila pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran dapat
dikatakan mempunyai kemampuan untuk menabung.
2) Masalah kesediaan untuk menabung. Setiap individu pada
umumnya mempunyai kecenderungan menggunakan seluruh
pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena terdapat
kecenderungan tersebut, maka kemampuan menabung tidak secara
otomatis diikuti dengan kesediaan menabung.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa minat
menabung dapat dipengaruhi oleh faktor individual, faktor sosial,
faktor kemampuan dan faktor kesediaan.
Persepsi
a. Pengertian Persepsi
Persepsi merupakan proses dari individu (konsumen) dalam
memilih, mengorganisasikan, dan memaknai sebuah masukan12
Aromasari, “Hubungan Antara Sikap terhadap Tabungan Berhadiah dengan Minat
Menabung Mahasiswa pada Bank di Beberapa Universitas di Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1991), 44.
13
Sukardi dan Anwari, Manfaat Menabung dalam Tabanas dan Taska (Jakarta: Balai
Aksara, 1984), 75.

19

masukan tentang informasi yang dapat menciptakan gambaran objek
yang memiliki kebenaran subjektif (bersifat pribadi), memiliki arti
tersendiri, dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif,
distorsi maupun retensi. Menurut Ristiyanti Prasetijo dan Jhon J.O.I
Ihalauw persepsi merupakan sebagai proses sensasi yang diterima oleh
seseorang dipilih dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya di
interprestasikan. Untuk memahami definisi tersebut Ristiyanti Prasetijo
dan Jhon J.O.I Ihalauw mendefinisikan maksud sensasi adalah sensasi
datang melalui panca indra atau sistem sensorik berupa input sensorik
yang sering disebut stimulus.14 Menurut Hurriyati persepsi juga suatu
proses mengenai seseorang mengatur, memilih, menginterprestasikan
informasi guna untuk membentuk sesuatu yang berarti tentang dunia.15
Sehingga dapat disimpulkan persepsi merupakan pandangan seseorang
mengenai objek stimulus baik berupa iklan, peristiwa, maupun benda
yang ia hadapi.
b. Proses Terbentuknya Persepsi
1) Seleksi persepsi
Seleksi persepsi terjadi ketika seorang konsumen memilih dan
menangkap stimulus yang berdasarkan pada psychological set yang
terdapat pada pemikiran konsumen tersebut. Psychological set
adalah berbagai informasi yang terdapat di memori konsumen.

14

Ristiyanti Prasetijo dan Ihalauw, Perilaku Konsumen, 67.
Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen Fokus Pada Konsumen
Kartu Kredit Perbankan (Bandung: Alfabeta, 2005), 101.
15
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Sebelum melakukan pemilihan persepsi terjadi, langkah pertama
stimulus harus memperoleh suatu perhatian dari konsumen.
2) Organisasi persepsi (perceptual organization)
Organisasi persepsi yang berarti bahwa konsumen melakukan
pengelompokkan informasi yang diperoleh melalui berbagai
sumber yang dimasukkan ke dalam pengertian yang lebih
menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas
pemahaman itu. Prinsip dasar organisasi persepsi ialah penyatuan
terhadap berbagai stimulus akan dapat dirasakan sebagai sesuatu
yang di kelompokkan secara menyeluruh.
3) Interpretasi
Pada proses ini pengalaman dan juga kondisi psikologis
konsumen seperti kebutuhan, harapan, dan kepentingan yang akan
berperan dalam menginterpretasikan stimuli tersebut.16
c. Dimensi Persepsi
Untuk menentukan dimensi persepsi, menurut Ristiyanti Prasetijo
dan Jhon J.O.I Ihalauw persepsi memiliki enam dimensi pengukuran
yaitu:17
1) Kebutuhan Saat Itu (Motif)
Adalah dorongan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kebutuhan

Idak, “Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Nasabah Terhadap Keputusan Nasabah
Menabung Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Baraka Kabupaten Enrekang,”
Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 37.
17
Ristiyanti Prasetijo dan J. J. O. I Ihalauw, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi
Offset, 2005), 68.
16
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atau keinginan dapat menyebabkan seseorang menginterprestasikan
stimulus secara berbeda. Semakin kuat kebutuhan dan keinginan
tersebut, semakin besar pula kecenderungan untuk mengabaikan
stimuli yang tidak ada hubungannya di lingkungannya.
2) Nilai-Nilai Yang Dianutnya
Perilaku konsumen biasa dipengaruhi secara langsung oleh
agama dalam produk yang secara simbolis atau ritualistic.
Bagaimanakah Islam memandang suatu permasalahan seperti
halnya pandangan mengenai fenomena perbankan saat ini. Dalam
hubungannya dengan perilaku konsumen atau nasabah Muslim,
perbedaan mengenai persepsi manusia tidak dapat dielakkan.
Namun dalam agama Islam telah memberikan batasan hukum
kepada umatnya. Di dalam ajaran agama Islam mendidik umatnya
agar tidak memiliki persepsi yang buruk mengenai berbagai
fenomena yang terjadi.
Meski aspek subjektif manusia yang berbeda-beda, namun
dalam melihat suatu objek terbangun dari sebuah konsep pemikiran
yang dianut oleh konsumen. Selain konsep Utility yang diartikan
sebagai konsep kepuasan konsumen ada konsep maslahah yang
hadir dalam konsep ekonomi Islam. Konsep maslahah diartikan
sebagai suatu konsep pemetaan mengenai perilaku konsumen
berdasarkan tentang asas prioritas dan kebutuhan. Ada proporsi
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persepsi dalam Islam, yaitu:18
a) Maslahah bertujuan melahirkan sebuah manfaat persepsi yang
ditentukannya ialah konsumsi sesuai dengan kebutuhan.
b) Konsep maslahah tidak selaras dengan kemahdharatan, itulah
sebabnya menciptakan persepsi yang menolak kemahdharatan
seperti menolak hal-hal yang haram maupun yang syubhad.
c) Konsep maslahah memanifestasikan persepsi individu tentang
upaya setiap pergerakan amalnya mardhatilah.
3) Ekspektasi atau Harapan
Orang biasanya mempunyai harapan mengenai apapun yang
mereka hadapi baik produk maupun jasa yang ditawarkan. Harapan
terbentuk dari pengalaman sebelumnya, baik dari pengalaman yang
didapatkan. Dapat dicontohkan pada acara seminar pasti calon
peserta diberi informasi mengenai data pribadi dan latar belakang
pendidikan pembicara, bahkan produk diberi kemasan Dengan
bahan, gambar, dan warna tertentu. Semua hal tersebut merupakan
sesuatu yang menggambarkan kondisi prospek untuk membentuk
ekspektasi.
4) Sifat Stimulus
Dimensi stimulus yang penting dalam persepsi konsumen antara
lain:

18

Ristiyanti Prasetijo dan J. J. O. I Ihalauw, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi
Offset, 2005), 69.
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a) Kontras
Pada umumnya sifat stimulus yang kontras merupakan
suatu sifat stimulus paling menarik perhatian. Sedang sifat
stimulus pada Perbankan Syariah memiliki sifat yang kontras
dengan perbankan konvensional bila diperbandingkan. Baik
dari pelayanan operasionalnya dan sistem yang dianut.
b) Proximitry
Menurut prinsip kedekatan (Proximitry), artikel atau benda
yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya dalam
wawasan ruang maupun waktu akan di persepsi sebagai bagianbagian yang berhubungan dari suatu pola atau konfigurasi.
Dalam contohnya Garuda Airlines dengan penumpang yang
berjam tangan Rolex (mewah). Bank Syariah yang memiliki
kedekatan dengan prinsip Syariah maka dalam iklannya atau
operasionalnya identik dengan budaya-budaya agama Islam.
5) Situasi Lingkungan Sosial
Lingkungan adalah semua karakteristik mengenai fisik dan
sosial dari dunia eksternal konsumen. Sedang lingkungan sosial
adalah seluruh interaksi sosial antara dan di antara suatu
masyarakat. Konsumen dapat berinteraksi dengan orang lain baik
secara langsung maupun tidak langsung (menjadi pendengar).
Manusia adalah mahluk sosial, hubungan sosial ini didorong
oleh harapan bahwa hubungan itu akan dapat membantu mereka
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dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa elemen yang
termasuk dalam lingkungan sosial yaitu:19
a) Efek Budaya
Budaya secara luas sebagai makna yang dimiliki bersama
oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu kelompok sosial.
Konsumen membeli suatu produk sebagai cara untuk
mengakuisisi makna budaya yang selanjutnya akan digunakan
untuk

membentuk

identitas

pribadi

mereka.

Misalnya

penggemar olahraga yang membeli jaket tim kesayangannya.
Mungkin hal yang sama akan terjadi pada nasabah pada
perbankan Syariah.
b) Sub Budaya
Sub budaya adalah sekelompok orang tertentu dalam
sebuah masyarakat yang sama-sama memiliki makna untuk
tanggapan reaksi emosi, kepercayaan, nilai, dan sasaran. Sub
budaya merupakan kelompok budaya yang berbeda yang ada
sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu
lebih luas dan lebih kompleks. Yang termasuk sub budaya
adalah seperti mahasiswa perguruan tinggi, santri di pondok
pesantren, pakar lingkungan, dan pensiunan kenyataannya
setiap kelompok yang mempunyai kepercayaan dan kebiasaan
yang sama dapat digolongkan sebagai sub budaya.
19

Ristiyanti Prasetijo dan J. J. O. I Ihalauw, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi
Offset, 2005), 71.
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c) Kelas Sosial
Kelas Sosial didefinisikan sebagai pembagian anggota
masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda,
sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai
status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai
kelas sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Indeks
variabel kelas sosial menurut Schifman dan Kanuk:
(1) Pekerjaan
(2) Pendidikan
(3) Penghasilan
Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel
pendidikan karena responden merupakan mahasiswa yang
mayoritas belum memiliki pekerjaan tetap. Namun, memiliki
kelas yang berbeda dalam segi pendapatan (uang saku) dan
pendidikan (SMP, SMA, S1).
6) Kelompok Refensi
Kelompok refensi atau grup refensi adalah melibatkan satu atau
lebih orang yang dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik
refensi dalam pembentukan sudut pandang (persepsi) dan
menentukan tindakan seseorang.
Yang

termasuk

kelompok

refensi

adalah

kelompok

persahabatan, kelompok belajar, kelompok kerja yang bisa
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memberikan perbandingan (rujukan) orang dalam membentuk
nilai-nilai dan sikap umum atau pedoman.
Perilaku
a. Pengertian Perilaku
Perilaku adalah tanggapan seseorang mengenai lingkungan atau
kejadian yang berhubungan dengan individu. perilaku konsumen
adalah respons psikologi yang kompleks dan muncul dalam bentuk
suatu tindakan dari perseorangan yang terlibat dalam usaha untuk
memperoleh, menggunakan produk, dan membuat suatu keputusan
sebelum melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan
pembelian ulang.20 Sedang menurut Ristiyanti Prasetijo dan Jhon J.O.I
Ihalauw adalah perilaku konsumen dapat diartikan sebuah studi
tentang bagaimana pembuat keputusan (decision units), baik individu,
kelompok, ataupun organisasi, membuat keputusan beli atau
melakukan transaksi pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya.21
Singkatnya, perilaku konsumen dipelajari agar lebih memahami
tentang apa yang dibeli oleh konsumen, mengapa, di mana, kapan dan
seberapa sering dia membeli. Sehingga pengetahuan ini kemudian
dipakai

20
21

untuk

menciptakan

cara

untuk

memuaskan/memenuhi

Ali Hasan, Marketing Bank Syari’ah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 51.
Ristiyanti Prasetijo dan Ihalauw, Perilaku Konsumen, 9.
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kebutuhan konsumen dan menciptakan pendekatan yang baik untuk
berkomunikasi dan mempengaruhi konsumen.22
b. Konsep Perilaku Konsumen
Pentingnya konsep perilaku konsumen dalam kegiatan pemasaran
atau pun riset pemasaran, khususnya ketika marketer ingin
mengetahui:23
1) Seberapa besar harapan pelanggan terhadap kualitas atau manfaat
suatu produk atau seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan
oleh pelanggan digunakan untuk rancangan kualitas.
2) Pengaruh karakteristik pelanggan terhadap respon beli konsumen
digunakan untuk menyusun strategi segmentasi.
3) Sikap konsumen terhadap atribut produk digunakan menyusun
strategi posisioning dan pengembangan produk.
4) Kebutuhan dan motivasi konsumen terhadap atribut produk yang
digunakan menyusun pengembangan produk.
5) Kepuasan

konsumen

terhadap

pelayanan

distributor

dapat

digunakan untuk pengembangan distribusi.
6) Tanggapan terhadap iklan dapat digunakan untuk pengembangan
strategi periklanan.
7) Persepsi pelanggan terhadap customer delivered value digunakan
untuk strategi mempertahankan pelanggan.
22
Ristiyanti Prasetijo dan J. J. O. I Ihalauw, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi
Offset, 2005), 12.
23
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran
(Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2011), 75.
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8) Persepsi pelanggan terhadap nilai dapat digunakan untuk
memperbaiki posisi harga dan pengembalian atas investasi.
c. Dimensi Perilaku
Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang terdiri dari
beberapa tahapan, berikut ini dimensi dan indikator dalam perilaku
konsumen:24
1) Tahapan perolehan (acquisition): mencari (searching) dan membeli
(purchasing).
2) Tahap konsumsi (consumption): menggunakan (using) dan juga
mengevaluasi (evaluating).
3) Tahap tindakan pasca beli (disposition): apa yang dilakukan
konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.
B. Penelitian Terdahulu
Skripsi yang di tulis oleh Nurngaeni yang berjudul Pengaruh Pengetahuan
Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan
Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Purwokerto). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah pengetahuan dan persepsi mahasiswa tentang bank syariah
mempengaruhi minat menabung terhadap perbankan syariah di Purwokerto.
Penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa varabel persepsi mahasiswa berpengaruh

24

Ibid., 11.
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terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah.25
Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Khasanah yang berjudul Pengaruh
Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tentang Perbankan Syariah
Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
tentang perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
minat menabung di Bank Syariah Mandiri. Persepsi mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga tentang perbankan syariah memberikan sumbangan pengaruh
terhadap minat menabung di Bank Syariah Mandiri sebesar 63,9% sedangkan
36,1% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain.26
Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin yang berjudul Pengaruh Persepsi
Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Pegawai Kantor Urusan Agama
Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Di Sragen. Pada hasil penelitian diatas
menunjukkan bahwa variabel persepsi dan perilaku memiliki pengaruh yang
signifikan dan positif terhadap minat pegawai KUA menjadi nasabah
perbankan syariah di Sragen. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang
menyatakan bahwa persepsi dan perilaku konsumen berpengaruh positif dan
signifikan terhadap minat pegawai KUA menjadi nasabah perbankan syariah

Nurngaeni, “Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan
Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah,” Skripsi (Purwokerto: IAIN
Purwokerto, 2018), 68.
26
Wiwin Khasanah, “Pengaruh Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tentang
Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Mandiri,” Skripsi (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2015), 85.
25
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di Sragen.27
Dari tiga hasil penelitian yang ada, penelitian ini sama-sama membahas
tentang minat menjadi nasabah/minat menabung. Dari hasil penelitian yang
pertama walaupun sama menggunakan variabel independen yaitu persepsi
akan tetapi perbedaan terletak pada penelitian ini terdapat variabel perilaku
sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel persepsi saja
dan terdapat perbedaan variabel dependen yaitu keputusan menjadi nasabah
sedangkan penelitian ini menggunakan variabel minat menabung dan juga
tempat yang berbeda pula, tempat terletak pada IAIN Purwokerto, sementara
dalam penelitian ini bertempat di IAIN Ponorogo. Dari hasil penelitian kedua
perbedaannya terletak pada variabel independen tidak menggunakan variabel
perilaku dan juga tempat yang berbeda yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dari hasil penelitian yang ketiga perbedaannya terletak pada variabel
dependen yaitu minat menjadi nasabah dan sampel responden yang diambil
yaitu pegawai kantor urusan agama di kota Sragen.
Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah meneruskan
persamaannya yaitu pada penelitian terdahulu sama-sama menggunakan
variabel persepsi mahasiswa terhadap minat menabung. Selain itu juga sama
dengan penelitian terdahulu pada bagian persepsi dan perilaku terhadap minat
menjadi nasabah/minat menabung.
Penelitian ini mengkaji hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang
menggunakan variabel independen yaitu perilaku pada responden mahasiswa.
27
Zainal Arifin, “Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Pegawai
Kantor Urusan Agama Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Di Sragen,” Skripsi (Surakarta: IAIN
Surakarta, 2017), 71.
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Selain itu lokasi pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini juga
berbeda, penelitian terdahulu bertempat di IAIN Purwokerto, UIN Sunan
Kalijaga yogyakarta, dan kantor KUA di kota Sragen. Dan pada penelitian ini
bertempat di IAIN Ponorogo.
Berikut ini persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian saat ini dapat dilihat pada tabel 2.1:
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
No.

Penelit

Judul

i

Penelitian

Metode Penelitian
Persamaan

Hasil

Perbedaan

Penelitian

(Tahun
)
1

Nurnga

Pengaruh

Variabel yang Terdapat

Hasil dari

eni

Pengetahua

diteliti

penelitian

(2018)

n

skripsi

Persepsi

yaitu penambahan

Dan persepsi

variabel

ini

mahasiswa

pengetahuan

menunjuk

Mahasiswa

tentang

mahasiswa

kan bahwa

Tentang

perbankan

dan keputusan variabel

Perbankan

syariah

Syariah

studi kasusnya nasabah,

Terhadap

pada

dalam teknik persepsi

Keputusan

mahasiswa

pengambilan

memiliki

Menjadi

FEBI.

sample

pengaruh

Nasabah Di

menggunakan

yang

Bank

purposive

signifikan

Syariah

sampling. Dan terhadap

dan menjadi

pengetahu
an

dan

lokasi

keputusan

penelitian

menjadi

dilakukan

di nasabah
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2

IAIN

bank

Purwokerto

syariah.

Wiwin

Pengaruh

Variabel yang Dalam teknik persepsi

Khasan

Persepsi

diteliti

Mahasiswa

persepsi

ah

yaitu pengambilan
dan sample

mahasisw
a

UIN

(2015)

UIN Sunan minat

menggunakan

Sunan

Skripsi

Kalijaga

menabung

purposive

Kalijaga

Tentang

pada

sampling dan tentang

Perbankan

mahasiswa

pada

Syariah

FEBI.

penelitian ini syariah

perbankan

Terhadap

tidak terdapat berpengar

Minat

variabel

uh secara

Menabung

perilaku

positif dan

Di

mahasiswa.

signifikan

Bank

Syariah

Dan

Mandiri.

penelitian

minat

dilakukan

di menabung

UIN

lokasi terhadap

Sunan di

Kalijaga

Bank

Syariah
Mandiri.

3

Zainal

Pengaruh

Penelitian

Dalam

Hasil

Arifin

Persepsi

menggunakan

pengambilan

penelitian

(2017)

Dan

variabel

sample teknik sesuai

Skripsi

Perilaku

persepsi

Konsumen

perilaku

gunakan

hipotesis

Terhadap

konsumen

menggunakan

yang

Minat

terhadap

cluster

menyataka

Pegawai

minat.

sampling dan n

dan yang

di dengan

bahwa

Kantor

populasi yaitu persepsi

Urusan

pegawai

dan
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Agama

kantor urusan perilaku

Menjadi

agama di kota konsumen

Nasabah

sragen.

berpengar

Perbankan

uh positif

Syariah

dan

Di

Sragen.

signifikan
terhadap
minat
pegawai
KUA
menjadi
nasabah
perbankan
syariah di
Sragen.

C. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian, dan
landasan teori yang menjelaskan pengaruh persepsi dan perilaku Mahasiswa
terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo maka
disusunlah kerangka berpikir dari penelitian ini dalam gambar berikut:
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir
Persepsi
(X1)
Perilaku
(X2)

Minat Menabung
(Y)
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Keterangan:
: Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
secara parsial
: Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
secara simultan
D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat
dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,
belum jawaban yang empirik.28
Berdasarkan pada teori yang terkait dengan penelitian ini menyatakan
bahwa, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat konsumen
menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yaitu faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi minat konsumen adalah culture, kelompok acuan, keluarga,
kepribadian, dan persepsi”.29
Selain persepsi, “minat konsumen dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap,
norma subjektif, dan perilaku”.30 Dari teori yang telah dikemukakan diatas

28

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2011), 64.
29

Kotler dan Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, 196.
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran
(Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2011), 85.
30
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mengenai persepsi dan perilaku terhadap minat konsumen, maka penulis
merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Persepsi Mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah
Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Persepsi Mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah Kantor
Cabang Pembantu Ponorogo.
2. H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Perilaku Mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah
Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Perilaku mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo terhadap minat menabung pada Bank BRI Syariah Kantor
Cabang Pembantu Ponorogo.
3. H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Persepsi dan Perilaku
Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Terhadap Minat menabung Pada Bank
BRI Syariah Cabang Ponorogo.
H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Persepsi dan Perilaku
Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Terhadap Minat menabung Pada Bank
BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan angka
mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta
penampilan dari hasilnya. Selain itu metode kuantitatif juga digunakan untuk
menganalisis secara statistik guna melakukan uji penelitian terhadap data yang
diperoleh.1 Alasan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk memprediksi
dan menganalisa persepsi dan perilaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap minat menabung pada Bank BRI
Syariah KCP Ponorogo.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian lapangan yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di
lapangan kerja penelitian. Adapun pola penelitian yang digunakan dalam
skripsi ini adalah deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau
lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan
dengan variable yang lain. menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan
untuk “menggambarkan secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik
mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu yang ada di lapangan”.
1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2011), 7.
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Dalam konteks ini peneliti berusaha menggambarkan keadaan lapangan sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional
Variabel Penelitian
Secara teori variabel merupakan suatu atribut seseorang atau objek
yang mempunyai variasi diantara yang ada. Sedangkan variabel penelitian
yaitu karakteristik dari seseorang, obyek ataupun kegiatan yang
mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti
untuk dipelajari, kemudian diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut
dan ditarik kesimpulan. Ada dua macam variabel yaitu variabel dependen
dan variabel independen.2 Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel
utama yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen)
yaitu sebagai berikut:
a. Variabel Dependen
Adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel lain yang
kemudian disebut sebagai variabel independen. Variabel dependen
yang ada dalam penelitian ini yaitu:
1) Variabel Minat Menabung (Y)
b. Variabel Independen
Adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah:

2

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 11.
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1) Variabel Persepsi (X1)
2) Variabel Perilaku (X2)
Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan pada
suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan
atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur
variabel tersebut. Sedangkan definisi operasional variabel akan dijelaskan
pada tabel di bawah ini:3
Tabel 3. 1 Operasional Variabel
Variabel

Dimensi

Indikator

No

Sumber

pernyataa
n dalam
angket
Persepsi

kebutuhan

(X1)

Saat

Produk/jasa bank BRI

1

Itu Syariah sesuai dengan

(Motif)

kebutuhan/keinginan
mahasiswa.

Nilai-Nilai Berhubungan erat dengan
Yang

pandangan hidup yang

Dianutnya

menyangkut nilai-nilai

Ristiyati
2

o dan
John

syariat Islam
Ekspektasi Kesesuaian/ketidaksesuaia

3

Atau

n harapan terhadap

Harapan.

produk/jasa yang

Prasetij

J.O.I
3

Ihalauw
(2005)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2011), 110.
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ditawarkan

Sifat

Perbedaan produk/jasa bila

4

Stimulus

dibandingkan dan Identik

5

dengan prinsip yang
dianut.
Situasi

Sesuai dengan lingkungan

6

lingkunga

pendidikan mahasiswa

7

Kelompok

Kelompok yang dapat

8

Refensi

mempengaruhi seseorang.

n sosial

Perilaku

Tahap

(X2)

Perolehan

a. Mencari

informasi

produk/jasa

9
10

(searching)
b. Membeli produk/jasa

Ristiyati

(purchasing)
Tahap

Prasetij

a. Menggunakan

Konsumsi

produk/jasa(Using)

11

o dan

12

John

b. Mengevaluasi

J.O.I

produk/jasa(Evaluatin

Ihalauw

g)

(2005)

Tahap

Apa

yang

Pasca

setelah

Konsumsi

digunakan.

Minat

Dorongan

suatu

Menabun

dari dalam motivasi

g (Y)

diri

dilakukan

produk/jasa

itu

13
14
15

keinginan

dan

16

Crow

dalam

diri

17

and

mahasiswa

Crow

individu

(1973)

Motif

kebutuhan

Sosial

berhubungan

yang

18

dengan

19
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lingkungan sosial.

Faktor

Menggunakan produk/jasa

20

Emosional

karena ingin mendapatkan

21

sesuatu yang diinginkan.

C. Populasi dan Sampel
Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
Jadi populasi bukan sekedar orang tetapi juga obyek atau subyek yang
dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh
obyek atau obyek itu.4 Jadi populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek
penelitian. Jumlah populasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam dari angkatan 2015-2018 dan jurusan mulai dari Ekonomi Syariah,
Perbankan Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf adalah berjumlah:

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa FEBI Kelas Reguler 2015/2018
No.

Jurusan

Tahun Akademik

Jumlah
Mahasiswa

1

Ekonomi Syariah

Angkatan 2015

133

2

Ekonomi Syariah

Angkatan 2016

195

4

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2007), 72.
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3

Ekonomi Syariah

Angkatan 2017

267

4

Ekonomi Syariah

Angkatan 2018

341

5

Perbankan Syariah

Angkatan 2015

167

6

Perbankan Syariah

Angkatan 2016

212

7

Perbankan Syariah

Angkatan 2017

247

8

Perbankan Syariah

Angkatan 2018

238

9

Manajemen Zakat Wakaf

Angkatan 2016

35

10

Manajemen Zakat Wakaf

Angkatan 2017

34

11

Manajemen Zakat Wakaf

Angkatan 2018

29

Jumlah

1.898

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Program
Reguler 2018
Dengan ini diketahui bahwa jumlah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo mulai dari angkatan 2015-2018 yang
menjadi populasi adalah berjumlah 1.898 mahasiswa.
Sampel
Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Cara
pengambilan sampel berpedoman pada teknik Slovin. untuk tingkat
kesalahan 10%.5 rumus untuk menghitung dari populasi yang diketahui
jumlahnya adalah sebagai berikut.6

𝑛

5

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2011), 86.
6

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), 180.
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Keterangan:
n

= Ukuran sampel

N

= ukuran populasi

e

= Taraf

Sehingga jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah:
1.898
=
(1 + 1.898 ∙ 0,12)

1.898
=
1 + (1.898 x 0,01)

1.898
=
(1 + 19)

1.898
=

= 94,9
20

= 95 Orang
Berdasarkan perhitungan, maka penulis menetapkan sampel sebanyak
95 mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. Teknik pengambilan sampel dalam

43

penelitian ini menggunakan proportionate stratified random sampling.
Menurut Sugiyono teknik ini digunakan bila populasi mempunyai
anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.7
Pengambilan sampel stratified dilakukan dengan memperhatikan tingkatan
tahun akademik yang ada dalam populasi kemudian strata atau tingkatan
tahun akademik diambil secara proportionate atau proporsional untuk
memperoleh jumlah besaran sampel per tahun akademik yang sesuai
dengan jumlah populasi dalam tahun akademik tersebut. Pengambilan
sampel dilakukan secara random.
Proporsi jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing
tahun akademik pada tiap jurusan ditentukan dengan rumus sebagai
berikut.

𝑁=

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
Berikut ini merupakan hasil perhitungan menggunakan rumus diatas,

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 3. 3 Sebaran Sample Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2015/2018
No.

7

82.

Jurusa

Tahun

Jumlah

n

Akademi

Mahasisw

k

a

Perhitungan

Sample
(orang)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011),
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1

ES

2015

133

n = 133/1.898 x 95 = 6,6

7

2

ES

2016

195

n = 195/1.898 x 95 =9,7

10

3

ES

2017

267

n = 267/1.898 x 95

13

=13,3
4

ES

2018

341

n = 341/1.898 x 95

17

=17,0
5

PS

2015

167

n = 167/1.898 x 95 =8,3

8

6

PS

2016

212

n = 212/1.898 x 95

11

=10,6
7

PS

2017

247

n = 247/1.898 x 95

12

=12,3
8

PS

2018

238

n = 238/1.898 x 95

12

=11,9
9

MWZ

2016

35

n = 35/1.898 x 95 =1,7

2

10

MWZ

2017

34

n = /1.898 x 95 =1,7

2

11

MWZ

2018

29

n = 29/1.898 x 95 =1,4

1

Jumlah Mahasiswa

1.898

Jumlah Sample Yang

95

Diambil

D. Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
Pada penelitian ini jenis data menggunakan data kuantitatif. Jenis data
kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian.
Sumber Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya tanpa adanya perantara.
Sumber ini dapat berupa manusia, benda-benda, atau tempat objek
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penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini dapat memperoleh data langsung
yang ditemui di lapangan seperti kuesioner yang diberikan kepada
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
E. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode field
research yaitu, metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat
diadakannya penelitian untuk mendapatkan data yang kongkrit. Adapun
metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini sebagai
berikut:
Metode Angket (Kuesioner)
Metode angket (Kuesioner) merupakan suatu cara pengumpulan data
dengan memberikan daftar pernyataan tertulis kepada responden dengan
harapan mereka akan memberikan respond atas daftar pernyataan
tersebut.8 Tujuan dari penyebaran angket ini adalah mencari informasi
lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir
bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan
isian daftar pernyataan. Teknik ini merupakan bentuk alat pengumpulan
data yang berbentuk berupa pernyataan-pernyataan. Diharapkan dengan
menyebarkan daftar pernyataan kepada setiap responden, peneliti dapat
menghimpun data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.
Skala Pengukuran
Skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang dapat digunakan
8

Ibid., 142.
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sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada
dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam
pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala likert digunakan
untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, maka
variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel,
kemudian variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item
instrument yang berupa pernyataan atau pertanyaan.
Penelitian ini memberikan lima alternatif jawaban kepada responden,
maka skala yang digunakan 1-5 bobot pemetaan adalah sebagai berikut:9
SS: Sangat Setuju (5)

TS: Tidak Setuju (2)

S: Setuju (4)

STS: Sangat Tidak Setuju (1)

KS: Kurang Setuju (3)
Ciri khas skala likert ini adalah bahwa semakin tinggi skor diperoleh
responden, maka merupakan indikasi bahwa responden tersebut semakin
positif terhadap objek yang diteliti.
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang telah terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner akan diolah
dan dianalisis dengan tujuan data yang diolah tersebut menjadi sebuah
informasi, sehingga karakteristik dapat lebih mudah dipahami untuk dijadikan

9

93.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011),
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dasar pengambilan keputusan. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan
bantuan Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 21.
Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data primer
dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada responden yaitu mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Jika valid maka instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa
yang seharusnya diukur. Reliable berarti instrument yang digunakan beberapa
kali untuk mengukur objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama.
Uji ini digunakan untuk melihat pernyataan yang disebarkan responden
valid atau tidak dan layak untuk dilanjutkan. Uji validitas dan Reliabilitas
kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bantuan Software Statistical
Product and Service Solutions (SPSS) versi 21 untuk memperoleh hasil
terarah.
Uji Validitas
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
valid dan sah suatu instrumen, instrumen dikatakan valid apabila
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya
diukur.10 Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana
data yang terkumpul tidak menyimpang tentang variabel yang dimaksud.11
Suatu kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner mampu mengungkapkan

10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011),

121.
11

Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina Aksara,
1998), 145.
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sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini
menggunakan perhitungan Pearson Correlation yaitu dengan cara
menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pernyataan pernyataan. Uji validitas dilakukan oleh 95 responden yang kemudian
diolah dengan software SPSS 21.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu
instrument dapat dipercaya untuk mengumpulkan data karena instrument
tersebut sudah baik. Instrument yang reliable akan menghasilkan data yang
dipercaya pula. Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang bila
digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan
menghasilkan data yang sama.12
Adapun untuk memperoleh indeks reliabilitas menggunakan one shot
yaitu pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan
dengan pernyataan lain atau yang mengukur korelasi antara jawaban
pernyataan SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan
menguji statistic Cronbach Alpha (ɑ). Variabel dikatakan reliable jika
dapat memberikan nilai Cronbach Alpha ˃ 0.60. dan ini disesuaikan
dengan yang dikemukakan oleh Triton jika skala itu dikelompokkan ke
dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha
dapat di interpretasikan sebagai berikut:13

12
13

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 121.
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2007), 197.
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a. Nilai Alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20 berarti kurang reliable
b. Nilai Alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40 berarti agak reliable
c. Nilai Alpha Cronbach 0.41 s.d 0.60 berarti cukup reliable
d. Nilai Alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80 berarti reliable
e. Nilai Alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00 berarti sangat reliable
Untuk menguji reliabilitas instrumen dapat digunakan uji reliabilitas
internal yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari suatu hasil
pengetesan dengan rumus sebagai berikut:

𝑟11 [

∑ 𝜎𝑏2
𝐾
] [1 − 2 ]
𝑘−1
𝜎𝑡

Keterangan:
r11

= Koefisien reliabilitas instrumen

k

= jumlah butir pernyataan

∑ 𝜎𝑏2

= jumlah varians butir

𝜎𝑡2

= varians total

Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data.
Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data di
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tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.14 Data
yang baik dan layak dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi
normal. Normalitas dapat dilihat dengan cara melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal grafik. Jika data (titik) menyebar jauh dari
garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal yang
mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Jika data (titik) menyebar menjauh dari garis diagonal maka tidak
menujukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel
independent atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang
sempurna atau mendekati sempurna. Uji Multikolinieritas bertujuan
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
dengan variabel bebas (independent). Model regresi yang baik
mensyaratkan tidak adanya Multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi
diantara variabel independen.
Jika suatu variabel independent saling berkorelasi, maka variabel –
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel
independent yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel
independent sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya atau tidaknya

14

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 38.
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suatu multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris
sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independent
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependent.
2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independent. Jika
antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas
0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independent tidak
berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat
disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel
independent.
3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan
lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini
menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan
oleh variabel independent lainnya. Dalam pengertian sederhana
setiap variabel independent menjadi variabel dependent (terikat)
dan diregres terhadap variabel independent lainnya. Tolerance
mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih jika
dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi nilai tolerance
yang termasuk rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =
1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama
dengan nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus dapat menentukan
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tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai
tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolinieritas 0.95. Walaupun
multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF,
tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel
independent mana sajakah yang saling berkolerasi.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka juga disebut sebagai
homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas.15 Model
regresi yang baik adalah uji homoskedastisitas atau tidak terjadi
heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi
heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili
berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Salah satu cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan cara
melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent)
yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya
heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X yaitu residual

15

Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. 7th edn (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2011), 138.
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(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized.
Dengan analisis jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian

menyempit),

maka

mengindikasikan

telah

terjadi

heterokedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta terdapat titiktitik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heterokedastisitas.
Uji Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mencari pola
hubungan

antara

satu

variabel

dependen

dengan

satu

variabel

independen.16 Pada penelitian ini analisis regresi sederhana digunakan
untuk menguji pengaruh persepsi mahasiswa terhadap minat menabung
pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo dan perilaku mahasiswa terhadap
minat menabung pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Persamaan
umum regresi linier sederhana sebagai berikut:

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝑿

16

Y

= Minat

α

= Konstanta

β

= Koefisien Regresi

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 122.
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X

= Variabel independen/variabel yang mempengaruhi minat

Uji Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh
dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan
memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel
bebas.17 Variabel independen terdiri dari persepsi dan perilaku sedangkan
variabel dependennya adalah minat menabung. Persamaan regresi yang di
interpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝒆

Keterangan:

17

Y

= Minat

α

= Konstanta

X1

= Persepsi Mahasiswa

X2

= Perilaku Mahasiswa

β1, β2

= Koefisien Regresi

e

= Standar Error

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 129-130.
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Uji Hipotesis
a. Uji Parsial (t)
Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masingmasing variabel independent secara individual (parsial) terhadap
variabel dependen.
1) Jika sig < 0.05, maka H1 diterima
2) Jika sig > 0.05, maka H1 ditolak.
b. Uji Simultan (F)
Uji statistik F digunakan untuk mencari apakah semua variabel
independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan
hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat
signifikasi (alpha) sebesar 5% (0,05) jika nilai probability f lebih besar
dari alpha 0,05 maka model regresi tidak dapat diprediksi untuk
memprediksi variabel dependen dengan kata lain variabel independen
secara bersama-sama tidak berpengaruh dalam penelitian ini pengujian
hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya
analisis pengaruh persepsi dan Perilaku mahasiswa Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan sikap
sebagai variabel.
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c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang dapat
menjelaskan porsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh
variabel bebasnya.18 Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1
yaitu 0 ≤ R2 ≤ 1. Bila R2 = 1 berarti 100% total variasi variabel terikat
dijelaskan oleh variabel bebasnya dan menunjukkan ketepatan yang
baik. Dan bila R2 = 0 berarti tidak ada total variasi variabel terikat yang
dijelaskan oleh variabel bebasnya. Dalam output SPSS, nilai R2
koefisien determinasi terletak pada tabel model summeryb dan tertulis
R square. Namun untuk uji regresi linier berganda sebaiknya
menggunakan R square yang sudah disesuaikan atau tertulis adjusted R
square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang
digunakan dalam penelitian.

18

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 133.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas Dan Reliabilitas)
Hasil Uji Validitas
Validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat
ketepatan (kesahihan) ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang
diteliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang seharusnya diukur.1 Untuk mendapatkan data primer peneliti
melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis IAIN Ponorogo. Suatu butir pernyataan dikatakan valid jika
nilai dari tiap butir pernyataan atau r hitung tersebut positif dan lebih besar
dari r tabel. Pada uji try out 95 responden. Peneliti menggunakan rumus df
= n – 2, jadi 95 – 2 = 93 dan didapati nilai 0,2017 sebagai r tabel. Berikut
ini adalah hasil uji validitas pada variabel penelitian.
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas

Variabel Independen Persepsi (X1)
No. Pernyataan
1
2
3
4
5
1

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5

R.
Hitung
0,389
0,623
0,572
0,555
0,593

R. Tabel
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017

Sig. (2Tailed)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

N

Ket

95
95
95
95
95

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011),

121.
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6
7
8

X1.6
X1.7
X1.8

0,556
0,476
0,558

0,2017
0,2017
0,2017

0,000
0,000
0,000

95
95
95

Valid
Valid
Valid

N

Ket

95
95
95
95
95
95
95

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

N

Ket

95
95
95
95
95
95

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Variabel Independen Perilaku (X2)
No. Pernyataan
9
10
11
12
13
14
15

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7

R.
Hitung
0,498
0,470
0,499
0,537
0,668
0,667
0,666

R. Tabel
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017

Sig. (2Tailed)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Variabel Dependen Minat Menabung (Y)
No. Pernyataan
16
17
18
19
20
21

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

R.
Hitung
0,623
0,674
0,721
0,737
0,814
0,767

R. Tabel
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017
0,2017

Sig. (2Tailed)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 21 butir pernyataan yang
diberikan kepada 95 responden memiliki nilai r hitung yang lebih besar
dari r tabel sebesar 0,2017 yang berarti semua item pernyataan dinyatakan
valid.
Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka
waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang
digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut
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dikatakan Cronbach Alpha-nya memiliki nilai > 0,60 yang berarti bahwa
instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang
handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran
ulang maka akan menghasilkan data yang sama.2 Berikut adalah hasil uji
reliabilitas pada variabel penelitian.
Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel

Cronbach Alpha

N of item

Keterangan

Persepsi (X1)

0,646

8

Reliabel

Perilaku (X2)

0,662

7

Reliabel

Minat (Y)

0,812

6

Reliabel

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2019
Dari hasil pengujian, diperoleh keseluruhan nilai cronbach’s alpha
penelitian lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua
instrumen penelitian reliabel.
B. Hasil Pengujian Deskripsi
Deskripsi Karakteristik Responden
Sebelum

melakukan

penelitian,

peneliti

terlebih

dahulu

mengemukakan gambaran karakteristik responden yang dijadikan sample
pada penelitian. Karakteristik pada penelitian ini meliputi pada jenis
kelamin, angkatan, dan jurusan. Berdasarkan tanggapan responden dari
data kuesioner yang terkumpul, maka hasil dari identifikasi karakteristik
responden ialah sebagai berikut:

2

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 121.
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Tabel 4. 3 Karakteristik Responden

Variabel

Klasifikasi

Jumlah Kuesioner Disebar
Tidak Kembali
Tidak dapat diolah
Dapat diolah
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Total
Jurusan
Ekonomi Syariah
Perbankan Syariah
Manajemen Zakat dan Wakaf
Total
Angkatan
2015
2016
2017
2018
Total

Jumlah Responden
Nominal
%
95
100%
0
0%
0
0%
95
100%
28
29.5%
67
70.5%
95
100%
47
49.5%
43
45.3%
5
5.3%
95
100%
15
15.8%
23
24.2%
27
28.4%
30
31.6%
95
100%

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan
kepada seluruh responden yang berjumlah 95 orang. Hasil kuesioner dapat
dilihat pada Tabel 4.3. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa
responden wanita lebih dominan yakni sebesar 70,5% dibandingkan
dengan responden pria yang berjumlah 29,5%.
Ditinjau dari jurusan responden, terlihat bahwa jurusan perbankan
syariah dan ekonomi syariah adalah responden terbanyak dengan
persentase responden dari jurusan ekonomi syariah sebesar 49,5%,
selanjutnya diikuti oleh responden dari jurusan perbankan syariah dengan
persentase 45,3%, dan pada jurusan manajemen zakat dan wakaf memiliki
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persentase 5,3%.
Selanjutnya ditinjau dari tahun angkatan akademik, pada tahun
angkatan 2018 memperoleh responden sebesar 30 atau 31,6%, lalu tahun
angkatan 2017 dengan perolehan 27 responden atau 28,4%, tahun
angkatan 2016 dengan responden berjumlah 23 atau 24,2%, dan tahun
angkatan 2015 responden berjumlah 15 atau 15,8%.
Distribusi Jawaban Responden
Pengaruh persepsi dan perilaku terhadap minat menabung mahasiswa
fakultas ekonomi dan bisnis Islam Ponorogo terhadap bank BRI Syariah
KCP Ponorogo akan dilihat dari masing-masing variabel. Dalam variabel
persepsi pada kuesioner peneliti membuat 8 butir pernyataan, pada
variabel perilaku terdapat 7 butir pernyataan, dan 6 butir pernyataan untuk
variabel minat menabung. Dari masing-masing variabel diberikan 5 pilihan
jawaban, berikut ini adalah hasil temuan yang diperoleh peneliti dengan
keterangan jawaban, STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS
(Kurang Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Berikut ini adalah
hasil jawaban-jawaban responden berdasarkan kuesioner adalah sebagai
berikut:
Tabel 4. 4 Analisis Variabel Deskriptif

Variabel

Persepsi

Item
Pernyataan
Persepsi 1
Persepsi 2

Pernyataan Variabel Independen Persepsi (X1)
STS
%
TS
%
KS
%
S
0
0

0%
0%

7
3

7.4%
3,2%

18
23

%

SS

%

18,9% 56 58,9% 14 14,7%
24,2% 57 60,0% 12 12,6%

62

Persepsi 3
0
0%
2
2,1%
Persepsi 4
0
0%
1
1,1%
Persepsi 5
0
0%
3
3,2%
Persepsi 6
0
0%
3
3,2%
Persepsi 7
0
0%
5
5,3%
Persepsi 8
0
0% 14 14,7%
Perilaku Perilaku 1
0
0%
1
1,1%
Perilaku 2
0
0%
3
3,2%
Perilaku 3
0
0%
1
1,1%
Perilaku 4
0
0%
2
2,1%
Perilaku 5
0
0%
2
2,1%
Perilaku 6
0
0%
1
1,1%
Perilaku 7
0
0%
1
1,1%
Minat
Minat 1
0
0%
4
4,2%
Minat 2
0
0%
0
0%
Minat 3
0
0%
1
1,1%
Minat 4
0
0%
0
0%
Minat 5
0
0%
0
0%
Minat 6
0
0%
0
0%
Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2019

40
27
13
16
14
20
16
16
22
12
15
14
24
19
8
14
8
7
7

42,1%
28,4%
13,7%
16,8%
14,7%
21,1%
16,8%
16,8%
23,2%
12,6%
15,8%
14,7%
25,3%
20,0%
8,4%
14,7%
8,4%
7,4%
7,4%

43
41
58
65
65
52
65
63
61
57
55
61
45
55
57
51
42
42
46

45,3%
43,2%
61,1%
68,4%
68,4%
54,7%
68,4%
66,3%
64,2%
60,0%
57,9%
64,2%
47,4%
57,9%
60,0%
53,7%
44,2%
44,2%
48,4%

10
26
21
11
11
9
13
13
11
24
23
19
25
17
30
29
45
46
42

a. Distribusi Jawaban Responden Variabel Persepsi (X1)
Data pada tabel di atas menunjukkan untuk variabel persepsi, item
pernyataan persepsi 1 memperoleh nilai 56 atau 58,9% responden
menyatakan setuju bahwa bank syariah memberikan kemudahan
kepada mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.
Sedangkan sebanyak 18 atau 18,9% menyatakan kurang setuju dan 7
atau 7,4% menyatakan tidak setuju. Pada item pernyataan persepsi 2
memperoleh nilai responden sebesar 57 atau 60,0% responden
menyatakan setuju bahwa aktivitas kegiatan dan operasional yang di
jalankan bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam., sedangkan

10,5%
27,4%
22,1%
11,6%
11,6%
9,5%
13,7%
13,7%
11,6%
25,3%
24,2%
20,0%
26,3%
17,9%
31,6%
30,5%
47,4%
48,4%
44,2%
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sebanyak 23 atau 24,2% menyatakan kurang setuju dan 3 atau 3,2%
menyatakan tidak setuju.
Pada item pernyataan persepsi 3 memperoleh nilai sebesar 43 atau
45,3% responden menyatakan setuju bahwa bank syariah memiliki
sistem transaksi yang sesuai dengan harapan. sedangkan sebanyak 40
atau 42,1% menyatakan kurang setuju dan 10 atau 10,5% menyatakan
sangat setuju. Pada item pernyataan persepsi 4 mendapat nilai sebesar
41 atau 43,2% responden menyatakan setuju bahwa Profit sharing pada
bank syariah tidak mengandung riba atau bunga, sedangkan sebanyak
27 atau 28,4% menyatakan kurang setuju dan 26 atau 27,4%
menyatakan sangat setuju.
Pada item pernyataan persepsi 5 mendapat nilai sebesar 58 atau
61,1% responden menyatakan setuju bahwa bank syariah merupakan
perbankan yang menggunakan ketentuan syariat Islam dalam segala
bentuk transaksinya. sedangkan sebanyak 21 atau 22,1% menyatakan
sangat setuju dan 13 atau 13,7% menyatakan kurang setuju. Pada item
pernyataan persepsi 6 mendapat nilai sebesar 65 atau 68,4% responden
menyatakan setuju bahwa lingkungan pendidikan yang Islam membuat
saudara tertarik untuk menggunakan produk/jasa bank syariah.
sedangkan sebanyak 16 atau 16,8% menyatakan kurang setuju dan 11
atau 11,6% menyatakan sangat setuju.
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Pada item pernyataan persepsi 7 mendapat nilai sebesar 65 atau
68,34% responden menyatakan setuju bahwa sivitas akademika
jurusan memberikan pengaruh untuk menggunakan produk/jasa bank
syariah. sedangkan sebanyak 14 atau 14,7% menyatakan kurang setuju
dan 11 atau 11,6% menyatakan sangat setuju. Selanjutnya pada item
pernyataan persepsi 8 mendapat nilai sebesar 52 atau 54,7% responden
menyatakan setuju bahwa keluarga atau teman-teman memberikan
pengaruh untuk menggunakan produk/jasa bank syariah. Sedangkan
sebanyak 20 atau 21,1% menyatakan kurang setuju dan 14 atau 14,7%
menyatakan tidak setuju.
b. Distribusi Jawaban Responden Variabel Perilaku (X2)
Untuk variabel perilaku, item pernyataan perilaku 1 memperoleh
nilai 65 atau 68,4% responden menyatakan setuju bahwa mereka
merasa tertarik menjadi nasabah bank syariah. Sedangkan sebanyak 16
atau 16,8% menyatakan kurang setuju dan 13 atau 13,7% menyatakan
sangat setuju. Pada item pernyataan perilaku 2 mendapat nilai sebesar
63 atau 66,3% responden menyatakan setuju bahwa mereka sering
mencari berbagai informasi mengenai bank syariah. sedangkan
sebanyak 16 atau 16,8% menyatakan kurang setuju dan 13 atau 13,7%
menyatakan sangat setuju.
Pada item pernyataan perilaku 3 mendapat nilai sebesar 61 atau
64,2% responden menyatakan setuju bahwa mereka berusaha untuk
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memilih dan menggunakan produk/jasa pada bank syariah. Sedangkan
sebanyak 22 atau 23,2% menyatakan kurang setuju dan 11 atau 11,6%
menyatakan sangat setuju. Pada item pernyataan perilaku 4 mendapat
nilai sebesar 57 atau 60,0% responden menyatakan setuju bahwa
mereka merasa lebih aman dalam melakukan transaksi di bank syariah.
Sedangkan sebanyak 24 atau 25,3% menyatakan sangat setuju dan 12
atau 12,6% menyatakan kurang setuju.
Pada item pernyataan perilaku 5 mendapat nilai sebesar 55 atau
57,9% responden menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas
setelah menggunakan produk/jasa pada bank syariah. Sedangkan
sebanyak 23 atau 24,2% menyatakan sangat setuju dan 15 atau 15,8%
menyatakan kurang setuju. Pada item pernyataan perilaku 6 mendapat
nilai sebesar 61 atau 64,2% responden menyatakan setuju bahwa
mereka bersedia menggunakan bank syariah untuk jalur transaksi
keuangan. Sedangkan sebanyak 19 atau 20,0% menyatakan sangat
setuju dan 14 atau 14,7% menyatakan kurang setuju.
Selanjutnya Pada item pernyataan perilaku 7 mendapat nilai
sebesar 45 atau 47,4% responden menyatakan setuju bahwa mereka
akan mengajak teman-teman untuk menjadi nasabah di bank syariah.
Sedangkan sebanyak 25 atau 26,3% menyatakan sangat setuju dan 24
atau 25,3% menyatakan kurang setuju.
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c. Distribusi Jawaban Responden Variabel Minat Menabung (Y)
Untuk variabel minat menabung, item pernyataan minat 1
memperoleh nilai 55 atau 57,9% responden menyatakan setuju bahwa
menabung di bank syariah karena keinginan diri sendiri. Sedangkan
sebanyak 19 atau 20,0% menyatakan kurang setuju dan 17 atau 17,9%
menyatakan sangat setuju. Pada item pernyataan minat 2 mendapat
nilai sebesar 57 atau 60,0% responden menyatakan setuju bahwa
mereka akan menyimpan uang dengan cara yang diarahkan oleh Islam.
Sedangkan sebanyak 30 atau 31,6% menyatakan sangat setuju dan 8
atau 8,4% menyatakan kurang setuju.
Pada item pernyataan minat 3 mendapat nilai sebesar 51 atau
53,7% responden menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah
bebas dari riba. Sedangkan sebanyak 29 atau 30,5% menyatakan
sangat setuju dan 14 atau 14,7% menyatakan kurang setuju. Pada item
pernyataan minat 4 mendapat nilai sebesar 45 atau 47,4% responden
menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah karena
ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Sedangkan sebanyak 42
atau 44,2% menyatakan setuju dan 8 atau 8,4% menyatakan kurang
setuju.
Pada item pernyataan minat 5 mendapat nilai sebesar 46 atau
48,4% responden menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank
syariah karena ingin mendapatkan berkah dan pahala. Sedangkan
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sebanyak 42 atau 44,2% menyatakan setuju dan 7 atau 7,4%
menyatakan kurang setuju. Pada item pernyataan minat 6 mendapat
nilai sebesar 46 atau 48,4% responden menyatakan setuju bahwa
menabung di bank syariah karena sesuai dengan ajaran Islam.
Sedangkan sebanyak 42 atau 44,2% menyatakan sangat setuju dan 7
atau 7,4% menyatakan kurang setuju.
C. Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan agar model yang diperoleh benar-benar
telah memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari regresi. Penelitian ini
menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas,
dan heteroskedastisitas.
b. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas data merupakan hal yang lazim dilakukan sebelum
sebuah metode statistik. Uji normalitas merupakan salah satu bagian
dari uji persyaratan analisis data atau biasa disebut asumsi klasik.
Tujuan dari uji normalitas untuk mengetahui apakah distribusi sebuah
data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data
yang mempunyai pola seperti distribusi normal.3
Uji normalitas dilakukan dengan melihat normal probability plot
yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.
Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plot
3

Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika, 38.
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data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi
data residual normal, maka garis yang menggambarkan data
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Uji normalitas data dengan menggunakan pengolahan SPSS 21
menghasilkan grafik sebagai berikut:
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Dari grafik P-P Plot di atas terlihat bahwa sebaran data memusat
pada nilai rata-rata dan median atau nilai P-P Plot terletak di garis
diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini memiliki
penyebaran dan terdistribusi normal. Dengan normalnya data pada
penelitian ini maka penelitian ini dapat diteruskan.
Uji normalitas secara grafik dapat menyesatkan kalau tidak hatihati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa
sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi
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dengan uji statistik. Adapun hasil perhitungan normalitas secara
statistik yang dilihat berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov adalah
sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N

95

Normal Parametersa,b

Mean
Std. Deviation

.0000000
2.20914221

Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative

.074
.074
-.055

Kolmogorov-Smirnov Z

.718

Asymp. Sig. (2-tailed)

.681

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada tabel 4.5 diperoleh hasil output uji Kolmogorov Smirnov.
Nilai Sig. 0,681. Sehingga nilai signifikansi pengujian lebih besar dari
0.05 yang berarti bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.
c. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk
mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas, mengacu pada nilai
yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai
tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.

70

Untuk melihat hasil uji multikolinieritas, berikut peneliti sajikan
dalam tabel 4.6:
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model

Collinearity Statistics
Tolerance

1

VIF

(Constant)
Persepsi

.813

1.230

Perilaku

.813

1.230

a. Dependent Variable: minat

Dapat dilihat dari tabel 4.6 di atas, nilai tolerance persepsi (X1) dan
perilaku (X2) sebesar 0,813 lebih besar dari 0.10. Kemudian nilai VIF
keduanya sebesar 1,230 seluruhnya kurang dari nilai VIF 10. Maka
dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat
masalah multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
d. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastisitas

atau

tidak

terjadi

heteroskedastisitas.

Dasar

analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian

menyempit),

maka

mengindikasikan

telah

terjadi

heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta
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titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka
tidak

terjadi

heteroskedastsitas.

Untuk

melihat

hasil

uji

heteroskedastisitas penelitian ini, berikut peneliti sajikan gambar 4.2:
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa
data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan
tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal
ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan
regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi
minat responden berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu
persepsi dan perilaku.
Selain
perhitungan

uji

heteroskedastisitas

heteroskedastisitas

secara
secara

grafik,
statistik

adapun
yang

hasil
dilihat
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berdasarkan uji Glejser adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B

(Constant)

Std. Error

t

Sig.

Beta

3.740

1.667

2.244 .027

1 Persepsi

-.087

.049

-.202 -1.779 .079

Perilaku

.024

.058

.047

.417 .678

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil tabel diatas dari kedua variabel independent
(persepsi dan perilaku) diperoleh hasil Sig. > 0,05. Karena nilai Sig. >
0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas
dan hasil uji dapat dilanjutkan.
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
a. Persepsi Terhadap Minat Menabung
Pengujian hipotesis persepsi mahasiswa terhadap minat menabung
pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo secara parsial dilakukan
dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.
Dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Sosial
Science) for windows version 21 diperoleh rangkuman hasil analisis
regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut:
tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error
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(Constant)

9.932

2.375

.507

.077

1
persepsi

a. Dependent Variable: minat

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel di atas
dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:
Y = 9,932 + 0,507X1

Konstanta (α) sebesar 9,932 artinya apabila persepsi mahasiswa
tidak ada atau nilainya adalah 0, maka minat menabung mahasiswa
pada bank syariah nilainya sebesar 9,932.
Koefisien regresi variabel persepsi (X1) sebesar 0,507 artinya
apabila persepsi ditingkatkan 1% maka minat menabung mahasiswa
mengalami kenaikan sebesar 0,394. Koefisien bernilai positif artinya
ada hubungan positif antara persepsi dengan minat menabung
mahasiswa. Semakin baik persepsi mahasiswa, maka semakin
meningkat minat menabung mahasiswa terhadap bank BRI Syariah
KCP Ponorogo.
b. Perilaku Terhadap Minat Menabung
Pengujian hipotesis perilaku mahasiswa terhadap minat menabung
pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo secara parsial dilakukan
dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.
Dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Sosial
Science) for windows version 21 diperoleh rangkuman hasil analisis
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regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B

(Constant)

Std. Error

11.290

2.701

.508

.097

1
perilaku

a. Dependent Variable: minat

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel di atas
dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:
Y = 11,290 + 0,508X2

Konstanta (α) sebesar 11,290 artinya apabila perilaku mahasiswa
tidak ada atau nilainya adalah 0, maka minat menabung mahasiswa
pada bank syariah nilainya sebesar 11,290.
Koefisien regresi variabel perilaku (X2) sebesar 0,508 artinya
apabila perilaku ditingkatkan 1% maka minat menabung mahasiswa
mengalami kenaikan sebesar 0,508. Koefisien bernilai positif artinya
ada hubungan positif antara perilaku dengan minat menabung
mahasiswa. Semakin baik perilaku mahasiswa, maka semakin
meningkat minat menabung mahasiswa terhadap bank BRI Syariah
KCP Ponorogo.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara
parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji pengaruh variabel
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persepsi dan perilaku secara parsial terhadap minat menabung mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo terhadap bank BRI Syariah ponorogo dilakukan
dengan menggunakan uji regresi linier sederhana. Hasil uji dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial Variabel Persepsi (Uji Statistik t)

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B

(Constant)

Std. Error

t

Sig.

Beta

9.932

2.375

4.181 .000

.507

.077

.562 6.559 .000

1
persepsi

a. Dependent Variable: minat

Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial Variabel Perilaku (Uji Statistik t)

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B

(Constant)

Std. Error

t

Sig.

Beta

11.290

2.701

4.180 .000

.508

.097

.479 5.259 .000

1
Perilaku

a. Dependent Variable: minat

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui nilai t hitung dari setiap
variabel.
a. Pengaruh persepsi (X1) terhadap minat menabung (Y)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 6,559
dengan nilai Sig. sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t
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hitung lebih besar dari pada nilai t tabel 1,986 dan nilai Sig. lebih kecil
dari pada 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya
variabel persepsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat
menabung mahasiswa.
b. Pengaruh perilaku (X2) terhadap minat menabung (Y)
Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 5,259
dengan nilai Sig. sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t
hitung lebih besar dari pada nilai t tabel 1,986 dan nilai Sig. lebih kecil
dari pada 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya
variabel perilaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat
menabung mahasiswa.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi
linier berganda. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, semua
pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS
(Statistical Package for Sosial Science) for windows version 21. Adapun
hasil regresi dari data primer yang diolah dapat dilihat pada tabel 4.7
sebagai berikut:
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B

1 (Constant)

4.831

Std. Error
2.773
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persepsi

.394

.082

perilaku

.307

.096

a. Dependent Variable: minat

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh model persamaan regresi
sebagai berikut:
Y=4.831+0,394X1+0,307X2+e

Konstanta (α) sebesar 4.831 artinya apabila persepsi mahasiswa dan
perilaku mahasiswa tidak ada atau nilainya adalah 0, maka minat
menabung mahasiswa pada bank syariah nilainya sebesar 4.831.
Koefisien regresi variabel persepsi (X1) sebesar 0,394 artinya apabila
persepsi ditingkatkan 1% maka minat menabung mahasiswa mengalami
kenaikan sebesar 0,394. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan
positif antara persepsi dengan minat menabung mahasiswa. Semakin baik
persepsi

mahasiswa,

maka semakin meningkat

minat

menabung

mahasiswa terhadap bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
Koefisien regresi variabel perilaku (X2) sebesar 0,307 artinya apabila
perilaku mahasiswa ditingkatkan 1%, maka minat menabung mahasiswa
mengalami kenaikan sebesar 0,307. Koefisien bernilai positif artinya
terjadi hubungan searah antara perilaku dengan minat menabung
mahasiswa. Semakin baik perilaku mahasiswa maka akan semakin
meningkat minat menabung mahasiswa terhadap bank syariah.
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Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
Salah satu cara melakukan uji F adalah dengan membandingkan nilai F
hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih
besar dari pada nilai F tabel, maka kita menerima hipotesis alternatif yang
menyatakan

bahwa

semua

variabel

independen

secara

simultan

mempengaruhi variabel dependen. Untuk melihat apakah variabel-variabel
independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen
secara bersama-sama, maka berikut peneliti sajikan dalam tabel 4.10
berikut:
Tabel 4. 13 Hasil Uji Simultan
ANOVAa
Model

Sum of Squares

Regression
1 Residual
Total

df

Mean Square

286.556

2

143.278

458.749

92

4.986

745.305

94

F
28.734

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: minat
b. Predictors: (Constant), perilaku, persepsi

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai F hitung sebesar 28,734 dengan
nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih
besar dari F tabel 3,09 dan nilai Sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian
H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya persepsi dan perilaku mahasiswa
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secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap minat menabung pada
bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)
Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk lebih jelas, peneliti
telah menyajikan dalam tabel 4.10 berikut:
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model

1

R

.620a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.384

.371

2.23303

a. Predictors: (Constant), perilaku, persepsi

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,384
atau (38,4%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh
variabel persepsi dan perilaku mahasiswa terhadap minat menabung pada
bank BRI Syariah KCP Ponorogo sebesar 38,4%. Atau variasi variabel
independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar
38,4% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 61,6%
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dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model penelitian ini.
D. Pembahasan
Berikut ini merupakan pembahasan hasil penelitian mengenai Pengaruh
Persepsi dan Perilaku Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Terhadap Minat
Menabung Pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
1. Pada hasil uji kualitas data dapat dilihat bahwa semua instrumen pada
penelitian ini dapat dijadikan alat penelitian yang layak. Hal ini didasarkan
pada keterangan yang menyatakan valid dan reliabel pada tiap item
pernyataan yang telah diuji pada software SPSS.
2. Pada hasil uji asumsi klasik, uji normalitas dilakukan dengan melihat
grafik normal probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan
hasil dari keduanya, data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi
secara normal. Sedangkan pada uji multikolinieritas yang menggunakan
nilai tolerance dan VIF menyatakan bahwa model persamaan regresi tidak
terdapat gejala multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian.
Dan pada uji heteroskedastisitas, grafik scatterplot menunjukkan bahwa
model persamaan regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi minat
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo
berdasarkan variabel persepsi dan perilaku.
3. Pada hasil uji hipotesis, peneliti menggunakan beberapa uji seperti uji
parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) serta uji koefisien determinasi (uji
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R2). Berikut ini hasil dari uji hipotesis:
a. Pengaruh Persepsi (X1) Terhadap Minat Menabung (Y)
Hasil t hitung Persepsi (X1) sebesar 6,559 sedangkan t tabel =
1,986, maka nilai t hitung > t tabel. Sementara nilai signifikansi
variabel Persepsi (X1) sebesar 0,000 maka nilai signifikansi lebih kecil
dari pada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak dan H1
diterima yang berarti persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap
minat menabung (Y).
Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi
berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat menabung
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan
bahwa persepsi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo berpengaruh positif
dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Wiwin Khasanah dalam skripsinya yang berjudul
Pengaruh Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tentang Perbankan
Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Mandiri yang
menyatakan bahwa persepsi mahasiswa tentang perbankan syariah
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menabung di
Bank Syariah Mandiri.4 dan sesuai dengan teori yang ada menurut

4

Wiwin Khasanah, “Pengaruh Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga”, 85.
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Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yaitu Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi minat adalah culture, kelompok acuan, keluarga,
kepribadian, dan persepsi”.5 dan juga menurut Kotler dalam buku yang
berjudul manajemen pemasaran, menyatakan bahwa minat akan timbul
setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, kemudian
timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut dan akhirnya
timbul keinginan untuk membeli dan dapat memiliki produk tersebut.6
Sehingga persepsi menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi
keputusan seseorang untuk membeli atau menggunakan produk
maupun jasa yang ditawarkan.
b. Pengaruh Perilaku (X2) Terhadap Minat Menabung (Y)
Hasil t hitung Perilaku (X2) sebesar 5,259 sedangkan t tabel =
1,986 maka nilai t hitung > t tabel. Sementara nilai signifikansi
variabel Perilaku (X2) sebesar 0,000 maka nilai signifikansi < α (0,05).
Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak dan H1 diterima yang
berarti perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap minat (Y).
Pada hasil penelitian bahwa perilaku berpengaruh terhadap minat
menabung mahasiswa pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Hasil
penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo.

5
6

Kotler dan Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, 196.
Ibid., 70.
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Zainal Arifin dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh
Persepsi Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Pegawai Kantor
Urusan Agama Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Di Sragen
menyatakan bahwa variabel persepsi dan perilaku memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap minat pegawai KUA menjadi nasabah
perbankan syariah.7 dan sesuai dengan teori yang ada faktor lain yang
dapat mempengaruhi minat menurut Ujang Sumarwan yaitu minat
dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap, norma subjektif, dan perilaku”.8
Selanjutnya Perilaku konsumen Menurut Kotler dalam buku yang
berjudul manajemen pemasaran, merupakan studi tentang bagaimana
individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan,
dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan mereka. setelah kegiatan perilaku, akan
muncul minat konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa.
sehingga minat dapat diketahui melalui perilaku konsumen terhadap
produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya.9
c. Pengaruh Persepsi dan Perilaku Secara Bersama-Sama Terhadap Minat
Menabung.
Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa persepsi dan
perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo secara bersama-sama

Zainal Arifin, “Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Konsumen”, 71.
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, 85.
9
Kotler dan Keller Kevin, Manajemen Pemasaran, 25.
7
8
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berpengaruh terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Dapat di lihat dengan pengujian f hitung menjelaskan
bahwa nilai f hitung > f tabel yaitu 28,734 > 3,09 sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa
persepsi (X1) dan perilaku (X2) secara bersama-sama (simultan)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung.
Hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai koefisien
determinasi (R2) dengan melihat nilai adjusted R Square sebesar 0,384
hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel
persepsi dan perilaku mahasiswa terhadap minat menabung pada bank
BRI Syariah KCP Ponorogo sebesar 38,4%. Atau variasi variabel
independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar
38,4% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 61,6%
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model penelitian ini.
Sehingga, ketika perbankan akan meningkatkan minat menabung
maka kedua variabel baik persepsi dan perilaku harus bersama-sama
diperhatikan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Karena duanya
mempunyai pengaruh masing-masing terhadap minat menabung di
perbankan syariah. Selain itu minat menabung juga bisa di pengaruhi
oleh variabel-variabel lainnya seperti kebudayaan, kelas sosial,
keluarga, status, kelompok, komunitas, usia, pekerjaan, gaya hidup,
dan lain-lain.

BAB V
PENUTUPAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil uji hipotesis yang telah diajukan
dengan model analisis regresi linier berganda maka dapat ditarik disimpulkan
sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel
persepsi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai t hitung sebesar 6,559
dengan nilai Sig. sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung
lebih besar dari pada nilai t tabel 1,986 dan nilai Sig. lebih kecil dari pada
0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa
variabel persepsi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo secara parsial
berpengaruh terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo.
2. Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel
perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap minat menabung pada bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai t hitung sebesar 5,259
dengan nilai Sig. sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung
lebih besar dari pada nilai t tabel 1,986 dan nilai Sig. lebih kecil dari pada
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0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat
disimpulkan bahwa variabel perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
secara parsial berpengaruh terhadap minat menabung pada bank BRI
Syariah KCP Ponorogo.
3. Berdasarkan uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel persepsi dan
perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo secara bersama-sama memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung pada bank BRI
Syariah KCP Ponorogo. Dalam penelitian ini diperoleh nilai F hitung
sebesar 28,734 dengan nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel 3,09 dan nilai Sig lebih kecil
dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini
mengartikan bahwa persepsi dan perilaku mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo secara simultan berpengaruh terhadap minat menabung pada
bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
B. Saran
Ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian tentang
pengaruh persepsi dan perilaku mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo terhadap
minat menabung pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji parsial variabel persepsi memberikan pengaruh yang
positif terhadap minat menabung mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo pada
bank BRI Syariah KCP Ponorogo yang artinya persepsi mahasiswa
mengenai perbankan syariah sudah cukup baik bila dilihat dari skor uji t,
maka

persepsi

mahasiswa

mengenai

perbankan

syariah

harus
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dipertahankan. Untuk terus mempertahankan persepsi positif mahasiswa
terhadap perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu
pihak fakultas/universitas Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan bagi pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Ponorogo kepada mahasiswa untuk melakukan transaksi pembayaran
UKT hanya melalui pihak lembaga keuangan perbankan syariah saja
khususnya pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo tanpa menggunakan
perantara melalui perbankan konvensional. sehingga dari hal tersebut
dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku yang ada pada diri mahasiswa
yang bertujuan untuk lebih meningkatkan minat menabung mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap bank syariah.
Hal tersebut dalam rangka menepis keragu-raguan dikalangan mahasiswa.
2. Berdasarkan hasil uji parsial variabel perilaku memberikan pengaruh
positif terhadap minat menabung mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
terhadap bank BRI Syariah KCP Ponorogo, maka sebaiknya tingkat
perilaku mahasiswa juga harus dipertahankan mengingat sebagian besar
mahasiswa mempunyai tingkat perilaku menabung yang tinggi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan
variasi variabel independen lain yang dapat mempengaruhi minat
menabung mahasiswa di perbankan syariah. Mengingat dalam penelitian
ini hanya menggunakan 2 faktor saja, yaitu persepsi dan perilaku.
Penambahan variabel atau indikator baru perlu dilakukan dalam penelitian
yang akan datang. Karena dalam penelitian ini diketahui terdapat 61,6%
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faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat menabung mahasiswa pada
bank BRI Syariah KCP Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta. 2009.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema
Insani. 2001.
Arifin, Zainal. “Pengaruh Persepsi dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat
Pegawai Kantor Urusan Agama Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Di
Sragen,” Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2017.
Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bina Aksara,
1998.
Aromasari. “Hubungan Antara Sikap terhadap Tabungan Berhadiah dengan Minat
Menabung Mahasiswa pada Bank di Beberapa Universitas di Yogyakarta”.
Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogayakarta, 1991.
Arwani, Agus. ”Pengaruh Sikap Mahasiswa Muslim Terhadap Minat Pada Bank
Syariah." Jurnal Penelitian. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Pekalongan, 2015: 15.
Dessy Wulansari, Andhita. Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian.
Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016.
Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. 7th edn.
Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
Hafied, Hamzah dan Nasir, Muhammad. Lembaga Keuangan Syari’ah Teori Dan
Penelitian Empiris. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013.
Hasan, Ali. Marketing Bank Syari’ah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Hurriyati, Ratih. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen Fokus Pada
Konsumen Kartu Kredit Perbankan. Bandung: Alfabeta, 2005.
Idak, “Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Nasabah Terhadap Keputusan
Nasabah Menabung Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit
Baraka Kabupaten Enrekang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin,
Makassar, 2018.
Indra, Sofyan. “Analisis Pengaruh Persepsi, Perilaku dan Preferensi Santri
Masyarakat Pesantren Terhadap Perbankan Syariah,” Skripsi. Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah, 2016.
Irawan, Hendi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah
Dalam Memutuskan Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang
Malang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri, Malang, 2009.
JS, Badudu dan Zain. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1994.
Kasmir. Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam. Jakarta: Pustaka SM. 2004.
Khasanah, Wiwin. “Pengaruh Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tentang
Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Mandiri,”
Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
Khunniza, Luluk Mivta. “Pengaruh Harga, Merk, dan Nama Negara Asal Pada
Minat Beli Konsumen,” Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 2010.
Laela, Tanti Dwi Fitra. “Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Merek Produk
Terhadap Minat Beli Produk Fashion Zoya.” Jurnal Ekonologi, 2. Ciamis:

Universitas Galuh Ciamis, 2015: 131-134.
Muhamad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Jakarta:
Rajawali Pers, 2008.
Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
1995.
Ningsih, Julia Sri. “Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan Disposable
Income Terhadap Minat Menabung Di perbankan Syariah,” Skripsi.
Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
Nurngaeni. “Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan
Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah,” Skripsi.
Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
Ortega, Daniel Dan Alhifni, Anas. ”Pengaruh Media Promosi Perbankan Syari’ah
Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syari’ah,” Equilibrium
Jurnal Ekonomi Syari’ah. Jawa Barat: Universitas Djuanda Bogor, 2017:
90.
Philip, Kotler Dan Kevin, Lane Keller. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga,
2009.
---------. Manajemen Pemasaran, Edisi 14, jilid 1. PT. Indeks. 2012.
Prasetijo, R dan Ihalauw, J. J. O. I. Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Andi Offset,
2005.
Shaleh, Rahman dan Abdul Wahab, Muhib. Psikologi Suatu Pengantar Dalam
Perspektif Islam. Jakarta: Kencana, 2004.
Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta: Kencana,

2009.
Sugiarto, Aji. “Pengaruh Pengetahuan, Persepsi, Sikap, Dan Perilaku Pelaku
Bisnis Terhadap Minat Bertransaksi Di Perbankan Syariah,” Skripsi.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2007.
---------. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Alfabeta. 2011.
Sugono, Dendy. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Sukardi dan Anwari. Manfaat Menabung dalam Tabanas dan Taska. Jakarta:
Balai Aksara, 1984.
Sumarwan, Ujang. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam
Pemasaran. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2011.
Syahrial, Muhammad Gilang. “Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk dan
Promosi Terhadap Minat Beli Pertalite Dikota Malang,” Skripsi. Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang. 2016.
Utami, Dwi Ana Ratna. “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan
Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah,” Skripsi.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
Yunitarini, Siti. “Prospek dan Kendala Bank Syariah,” dalam Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis, Vol. 5, No. 2. Pekalongan: Universitas Pekalongan, 2007:
166-179.

