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ABSTRAK 

Nurmalasari, Anggie. 2019. Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi terhadap Minat 

Menabung mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 IAIN 

Ponorogo di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak. 

Kata Kunci : Produk, Dorongan, Keputusan Pembelian 

Bank Rakyat Indonesia Syariah kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang 

selanjutnya disebut sebagai Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. BRI Syariah KCP 

merupakan salah satu bank yang menjalankan kegiatan  usaha berdasarkan prinsip 

Syariah, sesuai dengan pasal 1 butir 7 UU no. 21 tahun 2008. Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo ini beralamatkan di Jl.Soekarno Hatta No. 2B, Bangusari, Kec. Ponorogo, 

Kab.Ponorogo, Jawa Timur. 

Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk 

tertentu. Harapannya jika mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 mempunyai 

pengetahuan tentang bank Syariah, dari segi dengan latar belakang pendidikan yang sama 

diharapkan mahasiswa perbankan Syariah mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 

sama mengenai Bank Syariah, pasti akan memunculkan motivasi untuk memunculkan 

minat menabung di BRI Syariah.  Namun pada faktanya Pengetahuan dan pemahaman 

mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 berbeda-beda, bahkan dari hasil wawancara 

yang diperoleh hasil masih ada mahasiswa yang belum mengetahui tentang Bank Syariah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat 

menabung mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo, pengaruh motivasi terhadap minat menabung mahasiswa 

perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, 

dan pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap minat menabung mahasiswa Perbankan 

Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis dan sumber data 

primer, dengan jumlah populasi 212 dan jumlah sampel 68 responden yang terdiri dari 

mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo angkatan 2016, mahasiswa kelas PS A sebanyak 12 

orang, PS B sebanyak 12 orang, PS C sebanyak 12 orang, PS D sebanyak 10 orang, PS E 

sebanyak 10 orang dan PS F sebanyak 10 oeang. Analisis data menggunakan regresi 

linier berganda. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

simple random sampling. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 

angket (kuisioner). Berdasarkan hasil penelitian adalah: Pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap minat menabung dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,325 > 1,998 dan 

regresi linier berganda sebesar 0,332.  Motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,349 > 1,998 dan regresi linier berganda sebesar 

1,079. Pengetahuan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

minat menabung nilai Fhitung > Ftabel yaitu 41,694 > 3,27 dan  koefisien determinasi (R 

Square ) sebesar 56,2% sisanya yaitu 43,8% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti 

dalam penelitian ini. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Minat menurut Sumardi Suryabrata suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau suatu aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu hal yang diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut maka semakin besar minatnya. Minat mempunyai 

hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian 

menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada suatu yang 

diminatinya. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal 

tertentu. Menurut  Sukmadinata faktor-faktor yang mempengaruhi minat, 

yaitu pengetahuan, informasi dan pengalaman.1 Lalu menurut Nugroho J. 

Setiadi faktor yang mempengaruhi minat, yaitu persepsi, kepercayaan dan 

sikap, motivasi dan gaya hidup.2  

Di dalam teori jika pengetahuan itu baik maka minatnya untuk 

menabung itu baik. Lalu jika motivasi itu baik maka minat untuk 

menabung juga pasti baik. Namun fakta yang sesuai dilapangan itu 

pengetahuan dan motivasinya itu sudah terpenuhi atau baik tetapi minat 

menabung mereka masih rendah. Sehingga ada terdapat kesenjangan teori 

dengan fakta. 

 
1 Fahmi Gunawan dkk, Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi, 

Tenggara, (CV Budi Utama Yogyakarta:2018), 5. 
2 Nugroho Setiadi, Perilaku Konsumen, (Penerbit Kencana Jakarta, 2003), 30.  
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Pengetahuan merupakan hasil yang didapatkan dari orang yang 

telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. sebagian 

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman 

orang lain, media masa maupun lingkungan. Menurut Mowen dan Minor 

mengatakan bahwa pengetahuan merupakan sejumlah pengalaman dan 

informasi mengenai produk atau jasa yang dimiliki oleh seseorang atau 

konsumen.3 Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang paling penting 

dalam perilaku pengambilan keputusan seseorang. Pengetahuan nasabah 

merupakan segala informasi yang telah didapatkan oleh seseorang nasabah 

maupun konsumen tentang berbagai macam produk jasa dan pengetahuan 

yang lain yang berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah.4 Secara 

umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya 

yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan 

untuk mengambil keputusan. Menurut Engle et. al., indikator pengetahuan 

memiliki tiga jenis, pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan 

pengetahuan pemakaian.5 

Motivasi dan minat merupakan sesuatu yang berhubungan satu 

dengan yang lainnya, motivasi mendorong timbulnya minat, semakin 

tinggi motivasi yang dimiliki oleh konsumen maka semakin kuat minat 

 
3 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 130-131. 
4 Rini Dwi Astuti dkk, Ilmu Perilaku Konsumen, (UBpress Malang:2012), 50-53. 
5 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 132. 
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konsumen dalam mengkonsumsi produk. Jadi kesimpulan dari penjelasan 

diatas bahwa faktor yang mempengaruhi minat yaitu, motivasi.6 

Hasibuan (1999) mengemukakan bahwa motif adalah suatu 

perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang 

karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.7  Motif 

memiliki arti yang sama dengan motivasi, dan motivasi merupakan 

sebagai bentuk kekuatan atau dorongan dari dalam diri individu yang 

memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai 

motivasi yang tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong 

untuk berperilaku mengunakan produk tersebut. Sebaliknya jika 

motivasinya rendah, maka dia akan mencoba unuk menghindari obyek 

yang bersangkutan. Dampaknya dalam pemasaran adalah untuk 

kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merk 

yang ditawarkan pemasaran atau tidak.8 Sedangkan untuk memperkuat 

motivasi terdapat dua indikator yaitu, motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik.9 

Ada beberapa produk pendanaan dana pihak ketiga di bank Syariah 

yang dipasarkan kepada para nasabah bank khususnya di PT. Bank BRI 

Syariah Cabang Pembantu Ponorogo, salah satunya adalah Tabungan 

FAEDAH yang digunakan oleh mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2016. Tabungan Faedah adalah 

 
6 Ibid., 158. 
7 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2017), 110. 
8 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 160. 
9 Ibid,. 161-162. 
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simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak 

bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dipersamakan 

dengan itu. Tabungan Faedah BRI Syariah merupakan simpanan pihak 

ketiga yang diperuntuhkan bagi nasabah untuk dipersembahkan bagi 

mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi 

keuangan. Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah memiliki fitur (manfaat) 

yaitu memudahkan nasabah dalam menyimpan tabungan dan ketenangan 

serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena 

pengelolaan dana sesuai syariat agama Islam atau secara Syariah.10 

Menabung merupakan bagian inti atau salah satu elemen penting 

dari perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang serta jasa ekonomi. Minat digambarkan sebagai situasi 

seseorang sebelum melakukan tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk 

memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat menabung 

diasumsikan sebagai minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai 

respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan.11 

Munculnya minat menabung seseorang merupakan bagian dari 

motivasi menabung dari kepribadian masing-masing individu. Menabung 

merupakan suatu aktivitas guna memenuhi suatu kebutuhan yaitu jaminan 

akan materi. Menabung merupakan kegiatan atau aktivitas yang 

 
10 Tabungan Faedah BRI Syariah IB //http://tabunganbank.blogspot.com/ diakses 30 Juni 

2019. 
11 Asih Fitri Cahyani, Saryadi & Sendhang Nurseto, Diponegoro Journal Of Social and 

Politic, 2013, 1-8. 
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memerlukan adanya keinginan dalam diri seseorang untuk menyisihkan 

dan menyimpan uangnya di bank. Minat dapat timbul pada diri seseorang 

melalui proses, dengan adanya perhatian dengan interaksi dengan 

lingkungan maka miat tersebut dapat berkembang.12  

Salah satu responden dalam penelitian Wahyu Anggraini 

mahasiswa semester enam kelas A Jurusan Perbankan Syariah  Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, dia merasa minat untuk 

menabung di bank BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo masih sangat 

minim atau bisa dibilang dia belum tertarik untuk menabung di bank 

Syariah, sedangkan untuk dorongan dari dalam (motivasi) sudah cukup 

terpenuhi.13 

Salah satu responden dalam penelitian Devi Anjarwati mahasiswa 

semester enam kelas F Jurusan Perbankan Syariah  Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Ponorogo, Devi mengatakan bahwa dia sudah 

mempunyai pengetahuan tentang Bank syariah tetapi dia belum 

mempunyai minat untuk menabung di bank Syariah, karena dia merasa 

sudah terbiasa menabung di bank konvensional dari pada harus menabung 

di Bank Syariah.14 

Dari hasil wawancara dengan 3 mahasiswa jurusan perbankan 

syariah angkatan 2016 didapatkan mereka memiliki pemahaman walaupun 

belum mengetahui secara rinci bagaimana Bank Syariah itu sendiri. Setiap 

 
12 Fahmi Gunawan dkk, Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi 

Tenggara, (CV Budi Utama Yogyakarta:2018), 5. 
13 Wahyu Anggraini, Wawancara, 25 Februari 2019. 
14 Devi Anjarwati, Wawancara, 25 Februari 2019. 
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mahasiswa mempunyai informasi yang berbeda tentang Bank Syariah. 

Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang Bank 

Syariah, maka seharusnyan kemungkinan akan ada minat mahasiswa untuk 

menabung di Bank BRI Syariah. 

Dari segi motivasi atau dorongan dari dalam, pada kenyataannya 

dorongan motivasi sudah ada namun dorongan itu dari luar belum ada 

dorongan dari dalam diri individu. Sehingga seharusnya memunculkan 

minat menabung di bank Syariah.  

Berdasarkan teori bahwa pengetahuan dan motivasi berpengaruh 

terhadap minat, sedangkan menurut uraian fakta dan hasil wawancara, 

walaupun sudah mempunyai pengetahuan dan motivasi tetapi minatnya 

tetap rendah, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat 

kesenjangan teori dengan fakta. 

Mahasiswa juga merupakan sasaran pasar dari produk perbankan 

karena dalam proses pembayaran perkuliahan melibatkan transaksi melalui 

bank. Saat ini Bank Bri Syariah Ponorogo bekerjasama dengan IAIN 

Ponorogo Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dimulai sekitar tahun 2017  

dimana setiap mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah semua angkatan 

memiliki tabungan BRI Syariah yang digunakan untuk praktikum mata 

kuliah manajemen pemasaran, dengan adanya kerjasama tersebut pihak 

mahasiswa mendapatkan banyak keuntungan dari menabung melalui 

perbankan Syariah, tetapi kenyataannya tidak banyak mahasiswa yang 

menggunakan tabungan tersebut dalam bertransaksi di dunia Perbankan 
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Syariah. Dalam penelitian ini responden yang dipilih memfokuskan 

kepada mahasiswa FEBI Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 yang 

telah mempunyai rekening tabungan FAEDAH BRI Syariah KCP 

Ponorogo.  

Di Kabupaten Ponorogo sendiri sudah terdapat kantor BRI Syariah 

Cabang Pembantu yang menyediakan pelayanan Syariah meliputi 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan lainnya yang dijalankan 

berdasarkan syariat Islam dalam mengembangkan bisnisnya. Berbagai 

macam produk yang disediakan oleh bank BRI Syariah misalnya 

Tabungan Faedah BRI Syariah iB, Tabunganku, Tabungan Simpel, 

Tabungan Cerdas, Tabungan Impian BRI Syariah iB, Tabungan Haji BRI 

Syariah iB, Giro BRI Syariah iB dan Deposito Syariah iB.15 

Berdasarkan  hasil penelitian terdahulu oleh  Hesti Mayasari 

dengan judul Pengaruh Motivasi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Menabung di Bank Sinarmas Syariah Padang, menunjukkan 

bahwa motivasi terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan menabung sebesar 46%. Kualitas pelayanan terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap keputusan menabung sebesar 37,4%.  

Sedangkan sisanya sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang 

saya lakukan yaitu adanya perbedaan variabel, yaitu tidak adanya variabel 

Kualitas pelayanan dan keputusan menabung dalam penelitian dan objek 

 
15 Ardiyan F, Wawancara, 8 Juli 2019.  
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penelitiannya, yaitu dalam penelitan ini tempat penelitian nasabah pada 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo, sedangkan dalam penelitian 

terdahulu terletak di Bank Sinarmas Syariah Padang.16 

Perbedaan  penelitian ini berfokus pada dua variabel pengetahuan 

dan motivasi yang meningkatkan minat menabung mahasiswa perbankan 

syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank BRI Syariah Ponorogo. 

Karena pengetahuan dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat menabung. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Arifatun Nisak dengan judul 

Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan Syariah 

terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Semarang, menunjukkan 

bahwa kelompok acuan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung di Perbankan Syariah  Semarang sebesar 40%. Pengetahuan 

tentang Perbankan Syariah terhadap minat menabung di Perbankan 

Syariah Semarang sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya sebesar 20,3% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang saya lakukan 

yaitu adanya perbedaan variabel, yaitu di dalam penelitian yang saya 

lakukan ini terdapat  dua variabel pengetahuan dan motivasi. Sedangkan di 

penelitian terdahulu menggunakan variabel kelompok acuan da 

pengetahuan. Tempat penelitian yang saya lakukan ini di Bank BRI 

 
16 Hesti Mayasari, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 8, Nomor 2, Mei 2017 

ISSN 2086-5031. 
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Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, sedangkan dalam penelitian 

terdahulu tempat penelitian di Perbankan Syariah Semarang.17 

Perbedaan penelitian ini berfokus pada dua variabel pengetahuan 

dan motivasi yang meningkatkan minat menabung mahasiswa perbankan 

syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank BRI Syariah Ponorogo. 

Karena pengetahuan dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat menabung. 

Berdasarkan uraian diatas, melihat kondisi tersebut maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut, bagaimana pengaruh pengetahuan dan 

motivasi terhadap minat menabung mahasiswa Perbankan Syariah 

angkatan 2016 IAIN Ponorogo di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Sehingga mengambil judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan dan 

Motivasi Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah 

Angkatan 2016 IAIN Ponorogo di  Bank BRI Syariah KCP Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah ini adalah : 

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung 

Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 di Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa 

Perbankan Syariah Angkatan 2016 di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 

 
17 Arifatun Nisak, “Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan 

Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Semarang”. Jurnal 2016.  
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3. Apakah pengetahuan dan motivasi berpengaruh terhadap minat 

menabung mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengetahuan berpengaruh terhadap minat 

menabung Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui  motivasi berpengaruh terhadap minat menabung 

Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 di Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengetahuan dan motivasi berpengaruh terhadap 

minat menabung Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 di 

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat dan berguna bukan hanya 

bagi penulis secara pribadi, tetapi juga berguna sebagai salah satu 

sumbangan pemikiran bagi orang lain yaitu, sebagai berikut: 

1. Bagi pihak akademisi penelitian ini dapat memberikan sumbangan hasil 

penelitian sebagai bahan referensi bagi mahasiswa IAIN Ponorogo 

untuk penelitian di masa yang akan datang dan menambah khasanah 

pustaka mengenai konsep Pengetahuan, motivasi dan minat menabung. 
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2. Bagi lembaga penelitian ini diharapkan beguna sebagai sumber 

informasi untuk pengembangan Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo ke depan dan sebagai bahan pertimbangan untuk 

lebih memantapkan strategi yang lebih baik lagi. 

3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan wawasan 

dan pengetahuan.  

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam skripsi ini, maka penulis membuat 

sistematika penulisan: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran awal mengenai apa yang akan dilakukan 

peneliti. Pada bab ini akan dijelaskan tentang judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bab yang akan menyajikan teori-teori dan kajian 

terdahulu. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian Pengetahuan 

konsumen, motivasi, dan minat konsumen terdahulu yang tentunya 

mendukung penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sempel, data serta sumber data, 

teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel 

dan teknik analisis data.  
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas gambaran umum penelitian, pengujian, serta analisis 

data dan pembahasan hasil analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini adalah penutup dari penelitian dan berisi mengenai kesimpulan 

dari pembahasan bab-bab yang sudah diuraikan sebelumnya serta berisi 

saran-saran yang telah diberikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Minat  

a. Pengertian minat menabung  

Minat menurut Sumardi Suryabrata suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau suatu aktivitas tanpa 

ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal 

yang diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut 

maka semakin besar minatnya. Minat mempunyai hubungan 

yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian 

menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada suatu 

yang diminatinya.1 

Minat merupakan suatu keinginan yang timbul dari diri 

sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Minat lebih dikenal sebagai keputusan 

pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu.2 Keputusan 

pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas 

pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau 

 
1Fahmi Gunawan dkk, Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di 

Sulawesi, Tenggara, (CV Budi Utama Yogyakarta:2018), 5. 
2 Tri Astuti, Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan 

Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah, Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi 

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

13 
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tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh 

dari kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang 

dimiliki (Sofjan Assauri, 2011:141).3 

Kotler, (2002) menyatakan bahwa minat (interest) 

digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan 

tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi 

perilaku atau tindakan tersebut. Minat menabung diasumsikan 

sebagai minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai 

respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan 

untuk melakukan pembelian.4 

Dalam dunia perbankan yang dimaksud dengan 

konsumen atau pelanggan adalah nasabah. Menurut undang-

undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 

1,“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank 

sedangkan nasabah penyimpanan berdasarkan perjanjian bank 

dengan nasabah yang bersangkutan”.5 Jadi bisa diambil 

kesimpulan bahwa minat menabung nasabah adalah keinginan 

yang datang dari diri nasabah untuk menggunakan produk atau 

jasa bank atau melakukan penyimpanan atas uang mereka di 

bank dengan tujuan tertentu. 

 

 
3 Ibid,. 186. 
4 Arifatun Nisak, Pengaruh kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan 

Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Semarang, Jurnal (2013). 
5 https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm  

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm
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b. Proses Minat 

Ada sebagian proses yang dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pada konsumen dalam memilih produk 

atau jasa. Proses ini dimulai dengan cara memperkenalkan 

kebutuhan konsumen.6 

1) Mengenali Kebutuhan 

Pada proses ini konsumen dapat merasakan hal yang kurang dan 

menuntut untuk kebutuhannya. Konsumen merasa ada 

perbedaan antara yang dialaminya dengan apa yang 

diharapkannya. 

2) Mencari Informasi 

Untuk memenuhi kebutuhannya konsumen wajib mencari 

informasi untuk mendapatkan suatu produk yang berkualitas. 

3) Mengevaluasi Alternatif 

Dari adanya informasi yang telah diterima oleh konsumen, dari 

situ konsumen bisa memilih dan memilah untuk mengambil 

keputusan untuk pembelian. Konsumen akan 

mempertimbangkan apa manfaat yang didapatkan, biaya serta 

resiko yang akan didapatkan ketika membeli produk tersebut.7 

4) Mengambil Keputusan yang Matang 

 
6 Nurul Saraswati, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi 

Nasabah Bank Muamalat KCP Magelang “.(TA: Program D3 Universitas Islam Negeri Semarang 

,2015), 25-26. 
7 Ibid,. 255-26. 
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Dari mengevaluasi dengan pertimbangan yang sangat matang, 

maka konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

menggunakan produk tersebut.  

5) Evaluasi setelah Pembelian 

Setelah kita mengambil keputusan seperti diatas tersebut kita 

bisa mengevaluasi apakan tindakan dan keputusan yang diambil 

itu sudah sesuai harapan oleh konsumen tersebut atau tidak. Jika 

sesuai seperti yang diharapkan oleh konsumen berarti konsumen 

mempunyai nilai tingkat kepuasan dalam membeli sebuah 

produk. Begitu pula sebaliknya, jadi tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen itu akan berpengaruh kepada sikap dan 

perilaku selanjutnya.8 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

1) Dorongan dari dalam 

Misal dorongan untuk makan, keingin tahuan atau 

dorongan untuk menabung. Dorongan untuk makan akan 

membangkitkan minat untuk bekerja atau mecari 

penghasilan, minat terhadap produksi. Dorongan ingin tahu 

atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk 

membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian 

dan lain-lain. 

 

 
8 Ibid,. 255-266. 
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2) Motif sosial 

Dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu. 

3) Faktor emosional 

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi, 

dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah 

dorongan bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu 

dalam mewujudkan pencapaian tujuan yang menjadi 

keinginannya.9 

Menurut Sukmadinata, faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat, yaitu: 

1) Pengetahuan. 

2) Pengalaman.  

3) Informasi. 

4) Dorongan dari dalam.10 

Menurut Nugroho Setiadi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat, yaitu:11 

1) Persepsi 

2) Kepercayaan dan sikap 

3) Motivasi 

4) Gaya Hidup 

 
9Fahmi Gunawan dkk, Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di 

Sulawesi, Tenggara, (CV Budi Utama Yogyakarta:2018), 5. 
10 Ibid,. 5. 
11 Nugroho Setiadi, Perilaku Konsumen, (Penerbit Kencana Jakarta, 2003), 30. 
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d. Jenis Produk Tabungan 

Ada beberapa jenis produk tabungan Bank BRI Syariah antara 

lain:12 

1) Tabungan Faedah BRI Syariah  

a) Pengertian Tabungan Faedah 

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah 

perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi 

keuangan sehari-hari.   

b) Akad tabungan Faedah  

Menggunakan Akad Wadi’ah yad dhamanah.  

c)  Fasilitas / Keunggulan tabungan Faedah: 

(1) Ringan setoran awal Rp. 100.00,- 

(2) Gratis biaya administrasi bulanan 

(3) Gratis biaya Kartu ATM Bulanan 

(4) Ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, 

Bersama & Prima 

(5) Ringan biaya transfer melalui jaringan ATM BRI, 

Bersama & Prima 

 
12 https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal (diAkses, 22 Juli 

2019 pukul: 15.00). 

https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal
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(6) Ringan biaya Cek Saldo di jaringan ATM BRI, 

Bersama & Prima 

(7) Ringan debit di jaringan EDC BRI & Prima 

d. Syarat dan Ketentuan tabungan Faedah yaitu: 

(1) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

(2) melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) 

e. Fitur & Biaya tabungan Faedah yaitu:13 

(1) Setoran awal minimum Rp. 100.000,- 

(2) Setoran selanjutnya minimum Rp. 100.00,- 

(3) Saldo mengendap minimum Rp. 50.00,- 

(4) Biaya administrasi bulanan kartu ATM gratis 

(5) Biaya administrasi bulanan tabungan gratis 

(6) Biaya penggantian buku tabungan karena habis gratis 

(7) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak 

Rp. 5.000,- 

 
13https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=23 (diakses, 22 Juli 2019 pukul: 

15.00). 

 

https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=23
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(8) Biaya pembuatan kartu ATM karena rusak/hilang Rp. 

15.000,- 

(9) Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum Rp 

12.500,-/ bulan 

(10) Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,- 

2) Tabungan Simpel 

a. Pengertian Tabungan SimPel  

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah 

tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional 

oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah 

dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka 

edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya 

menabung sejak dini. 

b. Keunggulan tabungan Simpel 

(1) Setoran awal ringan 

(2) Biaya murah 

(3) Bebas biaya administrasi 

(4) Mendapatkan kartu ATM 
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(5) Mendapatkan buku Tabungan 

(6) Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autodebet 

berdasarkan standing instruction, pembayaran tagihan 

rutin.  

c. Manfaat Tabungan Simpel: 

(1) Edukasi keungan bagi siswa 

(2) Mendorong budaya gemar menabung 

(3) Melatih pengelolaan keungan sejak dini 

(4) Menumbuhkan budaya menabung disekolah 

(5) Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi 

siswa dan guru. 

d. Persyaratan Tabungan Simpel: 

(1) Perjanjian Kerja Sama antara BRIsyariah dengan 

Sekolah 

(2) Mengisi kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening 

SimPel 
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(3) Melengkapi dokumen pembukaan rekening. (Siswa : 

Kartu Keluarga/NISN/NIS dan Orang Tua/Wali : 

KTP) 

e. Fitur dari Tabungan Simpel: 

(1) Setoran awal minimum : Rp.1.000,- 

(2) Setoran selanjutnya minimum : Rp.1.000,- 

(3) Saldo mengendap minimum : Rp.1.000,- 

(4) Limit penarikan Rp: .500.000,-/hari 

(5) Dapat diberikan kartu ATM (optional)  

(6) Dapat diberikan fasilitas e-channel berupa 

MobileBRIS, SMSBRIS, dan phone phone banking 

(callBRIS) 

(7) Biaya administrasi tabungan : Gratis  

(8) Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum : 

Gratis 

(9) Biaya rekening dormant Rp.1.000,-/bulan (dikenakan 

apabila rekening tdak aktif transaksi selama 12 bulan) 
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(10) Biaya penggantian buku tabungan saat pembukaan 

rekening atau karena habis : Gratis 

(11) Biaya penggantian buku tabungan karena 

hilang/rusak : Rp. 5.000,- 

(12) Biaya pembuatan kartu ATM : Rp.5.000,- 

(13) Biaya penggantian kartu ATM karena hilang/rusak : 

Rp.15.000,- 

(14) Biaya penutupan rekening : Rp.1.000,-.14 

4) Tabungan Haji BRI Syariah 

a. Pengertian Tabungan Haji BRI Syariah  

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad 

Bagi Hasil sesuai prinsip syariah Khusus bagi calon Haji 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 

b. Akad tabungan Haji 

(1) Akad yang digunakan Mudharabah Muthlaqah (akad 

bagi hasil yang insyaallah telah sesuai dengan prinsip 

Syariah). 

c. Fasilitas atau Keunggulan tabungan Haji: 

 
14 https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=22 (diakses, 22 Juli 2019 pukul: 

15.00). 

https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=22
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(1) Setoran awal yang ringan 

(2) Gratis biaya administrasi bulanan 

(3) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan 

(4) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi 

Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan 

haji 

(5) Bebas setiap saat menambahkan saldo 

(6) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang 

BRISyariah secara online 

(7) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang 

Anda dapatkan  

(8) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah 

haji Anda 

(9) Dapat dibukakan untuk anak-anak 

(10) Tersedia pilihan ibadah Haji Reguler dan Haji 

Khusus. 

d. Syarat dan ketentuan tabungan Haji: 

(1) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
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(2) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) 

(3) Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (untuk pembukaan 

bagi anak-anak). 

e. Fitur dan Biaya Tabungan Haji: 

(1) Setoran awal minimum : Rp 50.000,- 

(2) Setoran selanjutnya minimum : Rp. 10.000,- 

(3) Saldo mengendap minimum : Rp. 50.000,- 

(4) Tidak mendapat Kartu ATM 

(5) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu 

(6) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan 

(7) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang 

Anda dapatkan 

(8) Biaya administrasi bulanan tabungan : Gratis 

(9) Biaya penggantian buku tabungan saat pembukaan 

rekening atau karena habis : Gratis 
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(10) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak : 

Rp 5.000,- 

(11) Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum : 

GRATIS 

(12) Biaya penutupan rekening : Rp.25.000,-. 

5) Tabungan Impian 

a. Pengertian Tabungan Impian 

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk 

nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan 

impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) 

dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran 

rutin bulanan. 

b. Akad tabungan Impian 

Akad yang digunakan Mudharabah Muthlaqah (akad bagi 

hasil yang insyaallah telah sesuai dengan prinsip Syariah).  

c. Fasilitas Tabungan Impian: 

(1) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi 

(2) GRATIS asuransi hingga Rp. 750 juta 
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d. Syarat tabungan Impian: 

(1) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

(2) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) 

(3) Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah iB 

sebagai rekening induk. 

e. Fitur dan Biaya tabungan Impian: 

(1) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

(2) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) 

(3) Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah iB 

sebagai rekening induk. 

f. Manfaat Asuransi tabungan Impian: 

(1) Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara 

sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan 

yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, 

maksimum Rp 750.000.000,-/Nasabah jika:  
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(2) Tahun pertama kepesertaan, jumlah manfaat asuransi 

diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan. 

(3) Pada tahun kedua atau selanjutnya kepesertaan, jumlah 

manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal 

karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan. 

(4) Santunan Uang Duka jika Nasabah meninggal dunia 

karena kecelakaan  

e. Indikator Minat 

Indikator minat antara lain:15 

1) Minat transaksional 

Minat transaksional merupakan kecenderungan konsumen 

untuk selalu membeli produk (barang/jasa) yang dihasilkan 

perusahaan, ini didasarkan atas keoercayaan yang tinggi 

terhadap perusahaan tersebut. 

2) Minat Referensial 

Minat Referensial merupakan kecenderungan konsumen 

untuk mereferensikan produknya kepada orang lain. Minat 

tersebut muncul setelah konsumen memiliki pengalaman 

dan pengetahuan informasi tentang produk tersebut. 

3) Minat Prefensial 

 
15 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 168-169. 
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Minat preferensial merupakan minat yang menggambarkan 

perilaku konsumen yang memiliki preferensial utama 

terhadap produk-produk tersebut.  

4) Minat Eksploratif 

Minat eksploratif merupakan minat yang menggambarkan 

perilaku konsumen yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang di minatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.16  

2. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil yang didapatkan dari orang 

yang telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

pendidikan, pengalaman orang lain, media masa maupun 

lingkungan. Menurut Mowen dan Minor mengatakan bahwa 

pengetahuan merupakan sejumlah pengalaman dan informasi 

mengenai produk atau jasa yang dimiliki oleh seseorang atau 

konsumen.17 Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang paling 

penting dalam perilaku pengambilan keputusan seseorang. 

Pengetahuan nasabah merupakan segala informasi yang telah 

didapatkan oleh seseorang nasabah maupun konsumen tentang 

berbagai macam produk jasa dan pengetahuan yang lain yang 

 
16 Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 168-169. 

17 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 130-131. 
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berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah.18 Secara umum 

informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian 

yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. 

 

b. Jenis Pengetahuan 

Mowen dan Minor (2002) membagi pengetahuan 

konsumen menjadi tiga kategori yaitu: 

1) Pengetahuan Objektif (Objective knowledge), merupakan 

informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan 

dalam memori jangka panjang. 

2) Pengetahuan Subjektif (Subjective knowledge), yaitu persepsi 

konsumen tentang apa atau seberapa banyak pengetahuannya 

dengan kelas produk. 

3) Informasi mengenai pengetahua lainnya.19 

c. Indikator-indikator pengetahuan 

Indikator pengetahuan antara lain: 20 

1) Pengetahuan Produk 

Pengetahuan produk merupakan kumpulan berbagai 

macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini 

 
18 Rini Dwi Astuti dkk, Ilmu Perilaku Konsumen, (UBpress Malang:2012), 50-53. 
19  Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 

2011),  44. 
20 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 132-137. 



31 
 

 

meliputi merek, atribut atau fitur produk dan kepercayaan 

mengenai produk. 

2) Pengetahuan Pembelian 

Pengetahuan pembelian melipuri berbagai informasi 

yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu 

produk. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan 

tentang dimana membeli produk dan kapan akan 

membelinya. 

3) Pengetahuan Pemakaian 

Pengetahuan pemakaian menggambarkan dari ketiga 

kategori dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan ini 

mencakupi informasi yang tersedia di dalam ingatan 

mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa 

yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk 

tersebut. 

3. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Hasibuan (1999) mengemukakan bahwa motif adalah 

suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan 

bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan 

tertentu yang ingin dicapai.21  

 
21 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2017), 110. 
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Motif memiliki arti yang sama dengan motivasi, dan 

motivasi merupakan sebagai bentuk kekuatan atau dorongan dari 

dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan 

tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi 

terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong untuk 

berperilaku mengunakan produk tersebut. Sebaliknya jika 

motivasinya rendah, maka dia akan mencoba unuk menghindari 

obyek yang bersangkutan. Dampaknya dalam pemasaran adalah 

untuk kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli 

produk atau merk yang ditawarkan pemasaran atau tidak.22 

Motivasi dan minat merupakan sesuatu yang berhubungan 

satu dengan yang lainnya, motivasi mendorong timbulnya minat, 

semakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh konsumen maka 

semakin kuat minat konsumen dalam mengkonsumsi produk. 

Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa faktor yang 

mempengaruhi minat yaitu, motivasi.23 

Motivasi mengacu pada alasan yang mendasari perilaku 

bahwa motif adalah alasan untuk melakukan sesuatu. Motivasi 

berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dengan cara 

tertentu. Istilah motivasi dapat merujuk kepada berbagai tujuan 

yang dimiliki oleh individu, cara dimana individu memilih 

 
22 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 160. 
23 Ibid., 158. 
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tujuan, dan cara dimana orang lain mencoba untuk mengubah 

perilaku mereka.24 

b. Motif-motif pembelian konsumen 

Motivasi meliputi faktor biologis dan emosional yang 

hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah aku manusia. 

Motivasi dapat pula diartikan sebagai kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kea rah tujuan-tujuan 

yang hendak dicapainya. Setiadi (2010) menyatakan bahwa 

motif pembelian konsumen berkenaan dengan dua hal yaitu:25 

1) Utilitarian Shopping Motives 

Utilitarian Shopping Motives yaitu motif yang mendorong 

konsumen membeli produk karena manfaat fungsional dan 

karakteristik objektif dari produk tersebut dan disebut motif 

rasional. 

2) Hedonic Shopping Motives 

Hedonic shopping motives yaitu kebutuhan yang bersifat 

psikologis seperti rasa puas, gengsi, emosi, dan perasaan 

subjektif lainnya. Kebutuhan ini seringkali muncul untuk 

memenuhi tuntutan sosial dan estetika dan disebut juga motif 

emosional.26 

 

 
24 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumwn Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran (Jakarta: Kencana, 2003), 123. 
25 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017),  163. 
26 Ibid,. 163. 
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c. Fungsi  Motivasi  

Motivasi dapat diartikan sebagai sumber penggerak bagi 

setiap konsumen untuk melakukan suatu tindakan agar tujuan dan 

harapan dapat tercapai. Konsumen sebagai subjek dalam 

pembahasan ini diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dalam 

menyelesaikan setiap tanggung jawabnya karena motivasi 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pencapaian 

keberhasilan tujuan. 

Sardiman (1990) mengemukakan, pada prinsipnya motivasi 

mempunyai tiga fungsi dalam kehidupan manusia, antara lain: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, dalam arti motivasi 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Penentu arah perbuatan, sehingga motivasi dapat memberikan 

arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan 

tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi untuk 

mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut.27 

d. Indikator – indikator motivasi 

Indikator motivasi antara lain: 

1) Motivasi Intrinsik 

 
27 Vinna Sri, Perilaku Konsumen, (Bandung: Pustaka Setia, November, 2015), 82. 
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Motivasi intrinsik muncul karena motif yang timbul dari dalam 

diri konsumen itu sendiri. Motif ini mampu aktif atau berfungsi 

tanpa adanya rangsangan dari luar. Faktor yang mendorong 

konsumen untuk melakukan pembelian/mengkonsumsi produk 

adalah:28 

a. Minat  

Konsumen akan merasa terdorong untuk melakukan suatu 

kegiatan kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan yag 

sesuai dengan minatnya. 

b. Sikap Positif 

Konsumen yang mempunyai sifat positif terhadap suatu 

pekerjaan akan rela untuk ikut dan terlibat dalam kegiatan 

tersebut, serta akan berupaya seoptimal mungkin untuk 

mnyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Tidak 

semua konsumen memiliki motivasi instrinsik yang 

memadai untuk mendukung sikap dan perilakunya. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik muncul karena adanya rangsangan dari 

luar. Dua faktor utama yang berkaitan dengan motivasi 

ekstrinsik konsumen adalah berkenaan dengan:29 

a. Motivator  

 
28 Donni Juni, Perilaku Konsumen,(Bandung: ALFABETA, 2017), 161-162. 
29 Juni, Perilaku Konsumen,(Bandung: ALFABETA, 2017), 161-162. 
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Motivator berkaitan dengan kemampuan daya beli, 

kebutuhan akan prestise kebutuhan eksistensi, dan lain 

sebagainya. 

b. Stimulus  

Stimulus yang berasal dari perusahaan akan mendorong 

konsumen untuk bersikap dan berperilaku.30 

B.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh  Hesti Mayasari (2017) dengan 

judul Pengaruh Motivasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Menabung di Bank Sinarmas Syariah Padang. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel penelitian 

yang digunakan sebanyak 82 orang nasabah yang menabung di Bank 

Sinarmas Syariah Padang. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis persamaan regresi linier berganda, uji t, uji F dan analisis 

koefisien determinasi. Menunjukkan bahwa motivasi terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan menabung 

sebesar 46%. Kualitas pelayanan terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan menabung sebesar 37,4%.  Sedangkan 

sisanya sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini.31 

 
30 Ibid,. 161-162. 

31 Hesti Mayasari, “Pengaruh Motivasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Menabung di Bank Sinarmas Syariah Padang, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan”, Volume 8, 

Nomor 2, Mei 2017 ISSN 2086-5031. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Arifatun Nisak (2016) dengan 

judul Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan 

Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Semarang. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa angkatan 2008-

2009 yang memiliki kelompok acuan mengenai Bank Syariah. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik uji 

validitas dan reabilitas kuesioner, analisis regresi sederhana yaitu 

teknik pengujian secara parsial antara variabel independen dan 

variabel dependen dengan pengujian signifikansi yaitu uji t, uji F. 

Menunjukkan bahwa kelompok acuan  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung di Perbankan Syariah  Semarang 

sebesar 40%. Pengetahuan tentang Perbankan Syariah terhadap minat 

menabung di Perbankan Syariah Semarang sebesar 37,1%. Sedangkan 

sisanya sebesar 20,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini..32 

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiyadi (2016) dengan judul 

Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi dan Pengetahuan 

tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung di 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Model pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

teknik probability sampling. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan angket (kuesioner) dengan cara 

 
32 Arifatun Nisak, “Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan 

Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Semarang”, Jurnal 2016. 
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mendatangi respondeng secara langsung. Teknik analisis data 

menggunakan Uji kualitas data, Uji asumsi klasik dan Uji hipotesis. 

Menunjukkan bahwa kelompok acuan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung sebesar 2,2%. Religusitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung sebesar 

6,9%. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung sebesar 5,7%. Pengetahuan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung sebesar 17,3%. Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 66,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.33 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Chaerul Pajar (2017) 

dengan judul Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi 

terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 mahasiswa. Pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Uji coba  instrument 

analisis regresi linier berganda. Menunjukkan bahwa, motivasi 

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi 

sebesar 47,1%.  Pengetahuan investasi berpengaruh positif dan 

 
33 Kristiyadi, “Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi dan Pengetahuan 

tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung di Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika, Volume 5 Nomor 9,  Februari 2016. 
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signifikan terhadap minat investasi sebesar 40,5%. Sisanya sebesar 

17,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.34 

Penelitian yang dilakukan Roni Andespa (2017)  dengan judul 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung 

di bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 250 

nasabah bank Syariah. Teknik yang digunakan didalam pengambilan 

sampel adalah metode non probability sampling.  Metode yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

bahwa faktor usia dan siklus hidup, keyakinan dan sikap, motivasi dan 

pembelajaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di 

bank Syariah.35 

Penelitian yang dilakukan oleh Maskur Rosyid (2016) yang 

berjudul Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruh terhadap 

Minat Menabung Santri dan Guru. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengujian statistik 

yang digunakan adalah model regresi sederhana dan uji hipotesis. 

Menunjukkan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh terhadap 

 
34 Rizki Chaerul, “Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi terhadap 

Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY”, 2 Jurnal Profita Edisi 1 Tahun 2017. 
35 Roni Andespa, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung 

di bank Syariah”,  Jurnal lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 

2017. 
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minat menabung sebsar 21,1%. Sedangkan sisanya 78,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.36 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

penelitia

n 

Hasil Persamaa

n 

Perbedaan 

1. Hesti 

Mayasari 

(2017)  

 

“Pengaruh 

Motivasi dan 

Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Keputusan 

Menabung di 

Bank 

Sinarmas 

Syariah 

Padang”. 

Analisis 

persamaa

n regresi 

linier 

berganda

. 

Motivasi 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

keputusan 

menabung. 

Mengetahu

i variabel 

motivasi. 

Perbedaan 

pada 

variabel 

kualitas 

pelayanan 

dan 

keputusan 

menjadi 

nasabah. 

2. Arifatun 

Nisak (2016) 

 

“Pengaruh 

Analisis 

regresi 

berganda

. 

Kelompok 

acuan dan 

pengetahua

n 

Mengetahu

i variabel 

pengetahu

an dan 

Peneliti 

tidak 

menggunak

an variabel 

 
36 Maskur Rosyid, “Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruh terhadap Minat 

Menabung Santri dan Guru”, Jurnal Islaminomic, Vol. 7 No. 2, Agustus 2016. 
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Kelompok 

Acuan dan 

Pengetahuan 

tentang 

Perbankan 

Syariah 

terhadap 

Minat 

Menabung di 

Perbankan 

Syariah 

Semarang”. 

berpengaru

h secara 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung. 

minat 

menabung. 

kelompok 

acuan. 

3. Kristiyadi 

(2016) 

 

” Pengaruh 

Kelompok 

Acuan, 

Religiusitas, 

Promosi dan 

Pengetahuan 

tentang 

Lembaga 

Keuangan 

Syariah 

terhadap 

Minat 

Menabung di 

Koperasi 

Jasa 

Keuangan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda

. 

Kelompok 

Acuan, 

Religiusitas

, Promosi 

dan 

pengetahua

n terhadap 

minat 

menabung. 

Mengetahu

i variabel 

pengetahu

an dan 

minat 

menabung. 

Peneliti 

tidak 

menggunak

an variabel 

kelompok 

acuan, 

religiusitas 

dan 

promosi. 
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Syariah”. 

4. Rizki 

Chaerul Pajar 

(2017) 

 

“Pengaruh 

Motivasi 

Investasi dan 

Pengetahuan 

Investasi 

terhadap 

Minat 

Investasi di 

Pasar Modal 

Pada 

Mahasiswa 

FE UNY”. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda

. 

Motivasi 

investasi 

dan 

pengetahua

n investasi 

terhadap 

minat 

investasi. 

Mengetahu

i variabel 

motivasi 

dan 

pengetahu

an dan 

minat 

investasi. 

Perbedaan 

hanya pada 

jenis produk 

dan 

keputusan  

menjadi 

nasabah. 

5. Roni 

Andespa 

(2017) 

 

“Faktor-

faktor yang 

Mempengaru

hi Minat 

Nasabah 

dalam 

Menabung di 

bank 

Syariah”. 

Analisis 

regresi 

linier. 

faktor usia 

dan siklus 

hidup, 

keyakinan 

dan sikap, 

motivasi 

dan 

pembelajar

an 

berpengaru

h terhadap 

keputusan 

nasabah 

Mengetahu

i variabel 

pengetahu

an dan 

motivasi 

dan minat 

menabung. 

Peneliti 

tidak 

menggunak

an variabel 

faktor usia 

dan siklus 

hidup, 

keyakinan 

dan sikap. 
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menabung 

di bank 

Syariah. 

6. Maskur 

Rosyid 

(2016) 

 

“Pengetahua

n Perbankan 

Syariah dan 

Pengaruh 

terhadap 

Minat 

Menabung 

Santri dan 

Guru”. 

Regresi  

linier 

sederhan. 

Pengetahua

n 

perbankan 

Syariah 

berpengaru

h terhadap 

minat 

menabung. 

Mengetahu

i variabel 

pengetahu

an dan 

minat 

menabung. 

Perbedaan 

tidak ada 

variabel 

motivasi 

dipenelitian 

ini. 

 

Sikap atau posisi penelitian terhadap penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah penelitian yang pertama, 

namun ada penelitian terkait dengan judul pengaruh motivasi dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan menabung di bank sinarmas 

Syariah Padang, yang dilakukan oleh Hesti mayasari. Di dalam 

penelitian ini memiliki perbedaan teori dengan penelitian yang 

sebelumnya, di penelitian sebelumnya menggunakan teori Tjiptono 

yang mengatakan faktor yang mempengaruhi keputusan itu pemakai, 

kualitas pelayanan dan motivasi. Sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan teori Nugroho setiadi yang mengatakan bahwa faktor 
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yang mempengaruhi minat itu persepsi, kepercayaan dan sikap, 

motivasi dan gaya hidup. Sumber data yang digunakan didalam 

penelitian sebelumnya menggunakan data primer dan data sekunder, 

dan di penelitian ini hanya menggunakan data primer saja. 

Sikap atau posisi penelitian terhadap penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah penelitian yang pertama, 

namun ada penelitian terkait dengan judul pengaruh kelompok acuan 

dan pengetahuan tentang perbankan Syariah terhadap minat menabung 

di perbankan Syariah semarang, yang dilakukan oleh Arifatun Nisak. 

Di dalam penelitian ini memiliki perbedaan teori dengan penelitian 

yang sebelumnya, di penelitian sebelumnya menggunakan teori Philip 

kotler faktor yang mempengaruhi minat yaitu, pengetahuan, motivasi, 

persepsi, kelompok acuan dan keyakinan. Sedangkan dalam penelitian 

ini menggunakan teori Sukmadinata yang mengatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi minat itu pengetahuan, pengalaman, dan 

informasi. 

Sikap atau posisi penelitian terhadap penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah penelitian yang pertama, 

namun ada penelitian terkait dengan judul pengaruh kelompok acuan, 

religiusitas, promosi dan pengetahuan tentang lembaga keuangan 

Syariah terhadap minat menabung di koperasi jasa keuangan Syariah, 

yang dilakukan oleh Kristiyadi. Di dalam penelitian ini memiliki 

perbedaan teori dengan penelitian yang sebelumnya, di penelitian 
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sebelumnya menggunakan teori Philip kotler faktor yang 

mempengaruhi minat yaitu, peran dan pengetahuan, gaya hidup. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Sukmadinata yang 

mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat itu pengetahuan, 

pengalaman, dan informasi. 

Sikap atau posisi penelitian terhadap penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah penelitian yang pertama, 

namun ada penelitian terkait dengan judul pengaruh motivasi investasi 

dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi di pasar modal 

pada mahasiswa FE UNY, yang dilakukan oleh Rizki Chaerul Pajar.  

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran, kerangka pemikiran adalah model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah didentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Kerangka berfikir yang baik adalah yang menjelaskan secara teoritis 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.37 Dalam 

penelitian ini dibuat kerangka berfikir untuk dijadikan pedoman dalam 

penulisan. Pada akhirnya dapat mengetahui variabel mana yang 

memengaruhi terhadap minat menabung terhadap pengetahuan dan 

motivasi mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN 

Ponorogo di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 

 
37 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Da R dan D (Bandung:CV 

Alfabeta, 2016), 60. 
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Tabel 2.2  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan terkait adanya 

pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap minat menabung di bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Variabel yang 

dipengaruhi (variabel terikat) yaitu minat menabung (Y), sedangkan 

variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) adalah pengetahuan (X1) 

dan motivasi (X2). Penyusunan kerangka Pemikiran ini mengacu pada 

buku Sugiono.38 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

 
38 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Da R dan D (Bandung:CV 

Alfabeta, 2016), 61. 

 

Pengetahuan 

( X1 ) 

Motivasi 

( X2 ) 

Minat Menabung 

( Y ) 

H2 

H1 

H3 
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dalam bentuk kalimat pertanyaan.39 Dimana hipotesis yang masih 

merupakan jawaban sementara tersebut, selanjutnya akan dibuktikan 

kebenarannya secara empiris/nyata.40 Dari rumusan masalah dan 

kerangka pemikiran di atas maka peneliti menetapkan hipotesis dari 

penelitian ini adalah: 

1.  Hipotesis terkait dengan Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat 

Menabung Mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN 

ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

H0 : Pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 

IAIN Ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

H1 : Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 

IAIN Ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Hipotesis terkait dengan Pengaruh Motivasi Terhadap Minat 

Menabung Mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN 

ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

H0 :Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 

IAIN Ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 
39 Ibid., 64. 
40 Ibid., 31. 
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H2 :Motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan Syariah angkatan 

2016 IAIN Ponorogo di bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

3. Hipotesis terkait dengan Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi 

Terhadap Minat Menabung Mahasiswa perbankan Syariah angkatan 

2016 IAIN ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

H0  :  Pengetahuan dan Motivasi secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan minat menabung 

mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN 

Ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

H3 : Pengetahuan dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN 

Ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini ialah, menggunakan penelitian 

Deskriptif Kuantitatif.Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik.1Metode penelitian kuantitatif 

merupakan suatu metode penelitian yang lebih menekankan pada 

pengujian teori yang menggunakan pengukuran suatu variabel-variabel 

yang ada dan menganalisis suatu data menggunakan statistik.Sedangkan 

penelitian deskriptif ialah, penelitian yang dilakukan agar dapat 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih tanpa 

harus membuat perbandingan dan bahkan menghubungkan variabel yang 

lainnya.2Penelitian deskriptif yang ada pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi terhadap Minat 

Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel 

Menurut Hatch dan Farhady, secara teori variabel adalah suatu 

atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi diantara yang 

ada.Sedangkan variabel penelitian ialah karakteristik dari seseorang, 

 
1V. Wiratna Sujarweni, metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: 

PustakaBarPress, 2015), 39. 
2Ibid., 49. 

49 
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obyek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah 

ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari, kemudian diperoleh 

suatu informasi tentang hal tersebut dan dapat ditarik kesimpulan.Ada 

dua macam variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.3 

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: 

Minat Menabung (Y) 

b. Variabel Independen 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini ialah: 

1. Variabel Pengetahuan (X1) 

2. Variabel Motivasi (X2) 

Sedangkan definisi operasional variabelnya akan dijelaskan pada 

tabel di bawah ini seperti berikut : 

 

 

 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional4 

 
3  Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 11. 
4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 61. 
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Variabel Indikator Pertanyaan Sumber 

Pengetahua

n (X1) 

- Pengetahuan 

Produk 

- Pengetahuan 

Pembelian 

- Pengetahuan 

Pemakaian 

1. Anda mengetahui jenis 

atau ragam produk yang 

ditawarkan oleh Bank 

BRI Syariah. 

2. Anda mengetahui setiap 

penyaluran 

penghimpunan dana 

berdasarkan akad yang 

telah disepakati diawal 

perjanjian. 

3. Anda mengetahui 

prosedur pembukaan 

rekening atau tabungan 

di Bank BRI Syariah. 

4. Anda mengetahui cara 

menggunakan ATM. 

Donni 

Juni 

Priansa 

(2017) 

Motivasi 

(X2) 

- MotivasiIntrinsi

k, motivasi yang 

timbul dari 

dalam diri 

konsumen itu 

sendiri. Motif 

1. Saya merasa 

bersemangat dalam 

mengikuti mata kuliah 

Praktik bank. 

2. Saya sangat 

memperhatiakn saat 

Donni Juni 

Priansa 

(2017) 
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ini mampu aktif 

atau berfungsi 

tanpa adanya 

rangsangan dari 

luar. 

- Motivasi 

Ekstrinsik, 

motivasi yang 

muncul karena 

adanya 

rangsangan dari 

luar. 

dosen menjelaskan 

tentang materi 

perbankan syariah 

didalam perkuliahan. 

3. Saya akan menyisihkan 

uang sedikit untuk bisa 

menabung. 

4. Saya akan mulai 

mengatur anggaran 

keuangan dengan baik. 

5. Mulai merencanakan 

menggunakan produk 

bank syariah untuk 

jangka panjang.  

 

Minat 

Menabung 

(Y) 

- Minat 

Transaksional 

- Minat 

Referensial 

- Minat 

Preferensial 

- Minat 

Eksploratif 

1. Saya selalu 

menggunakan produk 

bank syariah. 

2. Saya selalu di perbankan 

syari’ah minimal 1 bulan 

sekali, 

3. Saya mendorong saudara 

dan teman untuk 

Donni Juni 

Priansa 

(2017) 
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menabung di perbankan 

syari’ah. 

4. Saya mencari informasi 

tentang produk Bank 

yang ditawarkan. 

5. Saya menabung di 

perbankan syariah 

karena adanya kerjasama 

dengan bank lain perihal 

penarikan ATM 

sehingga lebih mudah. 

6. Saya menjadikan produk 

Bank sebagai pilihan 

utama.  

7. Saya akan menabung di 

perbankan syari’ah 

karena fasilitasnya yang 

lengkap dan terjamin 

keamanannya. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 
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Populasi yang digunakan dalam penelitianini adalah seluruh 

mahasiswa  Perbankan Syariah Angkatan 2016 IAIN Ponorogo yang 

berjumlah 212 reponden laki-laki dan perempuan. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek maupun subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.5 

2. Sampel 

Sampel ialah suatu kumpulan dari suatu unsur atau individu 

yang merupakan bagian dari populasi tersebut.6 

Berikut merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Solvin: 

𝑛 =  
𝑁

𝑁(𝑑)² + 1
 

Keterangan :  

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi   

d = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan.7 

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu: 

 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 81. 

 
6Ibid., 81. 

 
7 Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilegasi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2017), 38-39. 
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𝑛 =  
𝑁

𝑁(𝑑)² + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =  
212

212 + (0,1)2 + 1
 

𝑛 =  
212

212 (0,01) + 1
 

𝑛 =
212

3,12
 

𝑛 =   67,94 

𝑛 = 68 

Berdasarkan pertimbangan jumlah sampel di atas, maka 

peneliti mengambil sampel sebanyak 68 responden, untuk 

mengefisien waktu, tenaga dan biaya. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian, yaitu 

teknik random sampling,8 karena sudah jelas sekali bahwa yang di 

jadikan sampel mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 

IAIN Ponorogo sejumlah 68 responden. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer adalah data yang didapatkan atau diolah langsung oleh 

peneliti dari sumbernya langsung tanpa ada perantara. Data primer yang 

dihasilkan dari penelitian ini adalah data hasil tanggapan nasabah atau 

responden kuisioner atau angket mengenai variabel-variabel penelitian 

yaitu variabel Pengetahuan motivasi dan minat menabung. 

 
8  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 118. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data dan mengelola data dalam penelitian ini 

maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner atau angket yaitu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya yang 

berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang disetiap pertanyaan/ 

pernyataan di beri skor.9 Dalam hal ini, respondennya adalah 

Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016  IAIN Ponorogo. 

Dalam pengisian kuisioner, responden harus manjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan yang dirasakan atau dialami dengan 

memberikan tanda checklist ( √ ). Peneliti menyediakan skala lima yang 

harus dijawab responden dengan pertanyaan bersifat positif skor 

jawabannya adalah:10 

1. SS ( Sangat Setuju)   : skor 5 

2. S ( Setuju )    : skor 4 

3. N ( Netral )    : skor 3 

4. TS ( Tidak Setuju )   : skor  2 

5. STS ( Sangat Tidak Setuju )  : skor 1 

Kuesioner di atas ditunjukkan kepada responden Mahasiswa 

Perbankan Syariah Angkatan 2016 IAIN Ponorogo. 

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

 
9 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung:CV 

Alfabeta, 2016), 142. 
10Ibid., 93-94. 
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1. Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu 

cara untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen 

(variabel terikat) dengan lebih dari satu variabel independennya 

(varaibel bebas).11 

2. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk menganalisis 

data berupa aplikasi software program SPSS  versi 21 dan Microsoft 

Excel 2013. Sebelum instrument penelitian digunakan untuk 

memperoleh data penelitian terlebih dahulu dilakukan uji coba agar 

diperoleh instrument yang valid dan reliable. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah sifat yang menujukkan adanya 

kemampuan suatu intrumen atau alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data.Hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesunggunya pada obyek penelitian.12Uji validitas ini dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan masing- masing skor pertanyaan 

dengan total skor.13Apabila nilai rhitung > rtabel maka pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini dianggap valid.Sedangkan apabila 

 
11 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta:Pustaka Felicha, 2016), 120-122. 
12Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung:CV 

Alfabeta, 2016), 121. 
13 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Mulivariete Dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 53. 
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nilai rhitung< rtabel maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. 

Nilai rtabel dicari dengan degree of freedom (df) =n-2, dimana n adalah 

jumlah sampel dan alpha atau tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.14 

(tabel nilai r productmoment).15Untuk mengukur tingkat kevalidan 

diuji dengan rumus korelasi product moment. Rumus Korelasi 

Product Moment yaitu:16 

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦𝑛

𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1

√[∑ 𝑥2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑛

𝑖=1 )2][∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )2]
 

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

r = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n.17 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat pengukur yang sama.Uji reliabilitas alat ukur 

dapat dilakukan secara eksternal maupun internal.Secara internal, 

reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis konsistensi 

 
14Ibid., 53.  
15Ibid., 467.  
16 Sofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 17 (Jakarta: Bumi Aksara,2017),77.  
17Ibid., 77.  
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butir_butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu.Pada 

uji reliabilitas ini alat ukur yang digunakan yaitu metode 

alphaCronbach.AlphaCronbach sangat umum digunakan sehingga 

merupakan koefisien yang umum juga untuk mengevaluasi internal 

consistency. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila 

cronbach’s alpha> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika 

cronbach’s alpha< 0,60.  

Statistik uji sebagai berikut :18 

𝑟11 = ⌊
𝑘

𝑘 − 1
⌋ ⌊1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ⌋ 

Keterangan: 

𝑟11  = koefisien reabilitas intrumen 

𝑘  = jumlah butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varian butir 

𝜎𝑏
2  = varian total 

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS version 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analysis > scale > reliability analysis > ok dan 

lihat pada table Reliability Statistic pada kolom Cronbach’s Alpha.19 

3.  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang 

dipergunakan dalam penelitian.Hal tersebut dilakukan agar diperoleh 

 
18 Ibid., 90-91   
19Ibid., 119-120.  
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model analisis yang tepat. Berikut merupakan uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1) Uji normalitas  

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi pola) 

data.Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi variabel independen dan dependen mempunyai 

distribusi normal atau tidak berdistribusi normal.Uji statistic yang 

digunakan untuk uji normalitas ini adalah uji kolmogorov- 

smornov.20 

Hipotesis : 

 H0 : Data berdistribusi normal 

 H1 : Data tidak berdistribusi normal 

   Statistik uji:   

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  {
𝑓𝑖

𝑛
− [

𝑓𝑘𝑖

𝑛
− (𝑝 ≤ 𝑧)]} 

 Dimana: 

 n = jumlah data 

 fi = frekuensi 

 fki = frekuensi kumulatif 

 

𝑧       =  
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

 
20 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 38.  
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   Dtabel = D α(n) 

   Keputusan: 

   Tolak H0 apabila Dhitung ≥ Dtabel.
21

 

Apabila pengolahan data menggunakan IMB SPSS 

Version 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > Non 

parametriki test > 1-sample K-S > ok dan lihat pada tabel 

One-Sample kolmogorov-smirnov Test pada nilai asymp. 

Sig. Jika signifikansi lebih dari ∝ (sig. > 0,05) maka 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dan 

sebaliknya apabila signifikansi kurang dari ∝ (sig. < 0,05) 

maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal22 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi antar variabel independen.Model uji regresi sebaiknya 

tidak terjadi multikolinieritas. Cara mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas adalah: 

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

 
21Ibid., 45.  
22V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 55. 
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b) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (di atas 

0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas.23 

c) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari: 

1) Nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi multikolinieritas dan 

apabila nilai tolerance ≥ 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2) Nilai VIF (Variance Inflation Factory), jika VIF ≥ 10 maka 

terjadi multikolinieritas dan apabila nilai VIF ≤ 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas.24 

3) Adanya multikolinieritas apabila Nilai Eigenvalue sejumlah 

satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol. 

d) Atau nilai VIF diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

analyze > regression > linier > klik statistics pilih covariance 

matrix, colinierity diagnostic > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

coefficient pada kolom Tolerance dan VIF.25 

3) Uji heteroskedastisitas 

Dalam uji regresi linier berganda perlu uji 

heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 

 
23 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21, 103.  
24Ibid., 104. 
25Ibid., 104- 105.  
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residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap/ sama, 

maka hal tersebut disebut heterosekdastisitas dan jika residual 

variansnya tidak sama atau berbeda, disebut sebagai 

heterosekdastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterosekdastisitas.26 

Uji heterosekdastisitas dengan menggunakan uji glejser 

yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel independen.27 Pengolahan data IMB SPSS Version 21 

yaitu dengan meregresi variabel dan mendapatkan variabel residual 

(Ut) pada tampilan linier regression dengan mengaktifkan 

Unstandardzed residual kemudian absolutkan nilai residual (AbsUt) 

dengan menu transform < compute variabel > regresikan variabel 

(AbsUt) sebagai variabel dependen dan variabel disiplin kerja dan 

pelatihan sebagai variabel independen dengan cara analyze > 

regression > linier > ok. Lihat hasil pada tabel coefficient (a) pada 

kolom sig. apabila nilai sig. > 0,05 tidak terjadi 

heteroskedastisitas.28 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.Model regresi 

 
26Ibid., 134.  
27Ibid., 137.  
28Ibid., 145- 147.  
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yanh baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.29Cara 

mendeteksi terjadinya autokorelasi dengan metode Durbin- 

Watson, uji durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu (frist order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara 

variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji yaitu:30 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik 

statistics pilihDurbin- Watson, Estimates, covariance matrix, 

model fit, colinearity diagnostic> ok, selanjutnya lihat pada tabel 

model summry pada kolom Durbin- Watson.31 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:32 

Table 3.2 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Keputusan Jika 

tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

tidak ada autokorelasi positif No desicison dl < d < du 

tidak ada korelasi negative Tolak 4-dl < d < 4 

tidak ada korelasi negative No desicison 4-du ≤ d≤ 4-dl 

tidak ada autokorelasi positif atau 

negative 
tidak ditolak du < d < 4- du 

 
29Ibid., 107.  
30 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta,2009), 121-122.  
31Ibid., 123- 124.  
32Imam Ghozali, AplikasiMultivariete Dengan Program SPSS 21, 104. 
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4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linear sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu variabel.Hasil dari 

penggunaananalisis regresi linier sederhana ini dapat digunakan untuk 

memutuskannilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan danuntuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen denganvariabel dependen apakah variabel 

independenberhubungan positif atau negatif. Model regresi linier 

sederhana, dimana x digunakan untuk memprediksi y adalah:  

y = β0 + β1 x1 + ε 

Keterangan: 

y = variabel terikat 

x = variabel bebas 

β0 = titik populasi 

β1 = populasi 

ε = error 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisi regresi linier berganda digunakan untuk untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan lebih dari satu 

variabel bebas (independent).33 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah minat menabung di bank Bri Syariah, sedangkan yang 

 
33Ibid., 122. 
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menjadi variabel bebas adalah pengetahuan dan motivasi. Model regresi 

linier berganda dengan variabel independen yaitu sebagai berikut:34 

Y = a + b1X1 + b2X2  + e 

keterangan : 

Y  = Minat menabung (variabel dependen) 

X1  = Variabel Pengetahuan (variabel independen) 

X2  = variabel Motivasi (variabel independen) 

a  = Konstanta 

b1  = Koefisien regresi variabel pengetahuan 

b2  = Koefisien regresi variabel motivasi 

e  = error 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji t 

Uji t dilakukan untuk membedakan beberapa variabel 

yang ada dalam sebuah penelitian, apakah antar variabel 

memiliki perebedaan satu sama lain atau sama. Kegunaan uji 

perbedaan variabel ini yaitu menguji kemampuan signifikasi 

hasil dari penelitian yang berupa perbandingan rata-rata 

sampel  penelitian.35
 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a) Menentukan formulasi Ha dan Ho 

 
34Ibid., 127. 

35Riduwan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian (Bandung, Alfabeta, 2017), 

126. 
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(1) Hipotesis 1 

Ha1: ada pengaruh antara pengetahuan terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 

2016 IAIN Ponorogo di bank Bri syariah KCP 

Ponorogo. 

Ho1: tidak ada pengaruh antara pengetahuan terhadap 

minat menabung mahasiswa perbankan syariah 

angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank Bri syariah 

KCP Ponorogo. 

(2) Hipotesis 2 

Ha2: ada pengaruh antara motivasi terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 

2016 IAIN Ponorogo di bank Bri syariah KCP 

Ponorogo. 

Ho2: tidak ada pengaruh antara motivasi terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 

2016 IAIN Ponorogo di bank Bri syariah KCP 

Ponorogo. 

(3) Hipotesis 3 

Ha2: ada pengaruh antara Pengetahuan dan Motivasi 

terhadap minat menabung mahasiswa perbankan 

syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank Bri 

syariah KCP Ponorogo. 
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Ho2: tidak ada pengaruh antara Pengetahuan dan 

motivasi terhadap minat menabung mahasiswa 

perbankan syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di 

bank Bri syariah KCP Ponorogo. 

b) Kesimpulan  

(1) cara 1 

Jika sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika sig < 0,05 mak aHo ditolak dan Ha diterima. 

(2) Cara 2 

t hitung <t tabel maka Ho diterima. 

t hitung >t tabel maka Ho ditolak. 

2) Uji F 

Uji hipotesis dengan Uji F dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 terhadap variabel terikat Y 

secara simultan atau bersama-sama. jika hubungan antar 

variabel bebas dan terikat menunjukkan hasil signifikan, maka 

hubungan 

tersebut dapat diberlakukan untuk populasi. 

Berikut merupakan langkah-langkah pengujiannya: 

a) Menentukan formulasi Ha dan Ho 

Ha: ada pengaruh secara bersama-sama antara pengetahuan 

dan motivasi terhadap minat menabung mahasiswa 
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perbankan syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di 

bank Bri syariah KCP Ponorogo. 

Ho: tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara 

pengetahuan dan motivasi terhadap minat menabung 

mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016 IAIN 

Ponorogo di bank Bri syariah KCP 

Ponorogo. 

b) Kesimpulan  

(1) Cara 1  

Jika sig > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak. 

(2) Cara 2 

F hitung < F tabel maka Ho diterima. 

F hitung > F tabel maka Ho ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel independen/bebas (Y). jika R Square 

semakin besar maka prosentase perubahan variabel Y yang 

disebabkan oleh variabel X. jika R Square semakin kecil makka 

prosentase perubahan variabel Y disebabkan oleh variabel 

semakin rendah.36 

 

 
36 Wiratna, Metodologi Penelitian, 164. 
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Tabel 3.3 

Tingkat koefisien korelasi37 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00–0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,90-1,000 Sangat kuat 

 

 
37Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 396. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

1. Sejarah Bank BRI Syariah 

Bank BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

No. 10/67/KEP.GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT 

Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI 

Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semulanya beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah islam.1 

Sudah dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk telah hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan 

menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan 

prinsip syariah. 

 
1 BRISyariah, Sejarah BRISyariah, dalam http;//www.brisyariah.co.id//profil.html  (diakses 

pada tanggal  20 Juli 2019, pukul 14.00). 
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Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 

perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat 

terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu 

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan outih sebagai benang merah 

dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari 

sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan 

berfokus pada segmen menengah bawah. PT Bank BRI Syariah Tbk 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemukan dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan. 

2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah  (Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo). 

Struktur organisasi menjadi hal yang wajib untuk mengatur dan menjalankan 

semua kegiatan dalam perusahaan karena dapat menentukan organisasi 

sendiri.2 

 

 

 

 
2 Gatot Wijanarko, Wawancara, 5 April 2019. 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Bank BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

Misi Bank BRI Syariah 

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 

finansial nasabah. 

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan 
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4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman pikiran.3 

B. Hasil Penguijian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan 

kesahihan suatu instrumen. Semakin tinggi nilai validitas suatu instrumen 

maka makin sahih/valid instrumen tersebut, sebaliknya semakin rendah 

nilai validitas suatu instrumen maka instrument  tersebut tidak sahih/valid. 

Dengan ketentuan nilai rhitung > rtabel dimana nilai rtabel adalah 0,361. 

Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur dan 

mengungkap data dari variabel yang  diteliti.4
 Pengujian validitas terhadap 

instrumen penelitian dilakukan  dalam bentuk angket/kuisioner yang 

diberikan kepada 30 responden untuk uji coba yaitu Mahasiswa Perbankan 

Syariah Angkatan 2016 IAIN Ponorogo . 

Hasil uji validitas dari instrumen penelitian pada variabel X1, X2,  

dan Y dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Uji validitas variabel pengetahuan 

 

 

 

 
3  Wijanarko, Wawancara¸5 April 2019. 
4 Ridwan, Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2017), 348. 
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Tabel 4.1 

Uji Validitas Variabel Pengetahuan (X1) 

No Pernyataan rHitung rTabel Keterangan 

1 P1 0,781 0,361 Valid 

2 P2 0,741 0,361 Valid 

3 P3 0,843 0,361 Valid 

4 P4 0,690 0,361 Valid 

5 P5 0,722 0,361 Valid 

6 P6 0,748 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 6 

pernyataan (P1,P2,P3,P4,P5,P6) pada Variabel Pengetahuan X1 memiliki 

rhitung  > 0,361 sehingga dikatakan sudah Valid. 

Tabel 4.2 

Uji Validitas Variabel  Motivasi (X2) 

No Pernyataan Rhitung RTabel Keterangan 

1 M1 0,784 0,361 Valid 

2 M2 0,798 0,361 Valid 

3 M3 0,724 0,361 Valid 

4 M4 0,775 0,361 Valid 

5 M5 0,713 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.2  dapat diketahui bahwa 5 

pernyataan (M1,M2,M3,M4,M5) pada Variabel Motivasi X2 memiliki 

rhitung > 0,361 sehingga dikatakan sudah Valid. 
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Tabel 4.3 

Uji Validitas Variabel  Minat Menabung 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 MM1 0,706 0,361 Valid 

2 MM2 0,710 0,361 Valid 

3 MM3 0,774 0,361 Valid 

4 MM4 0,802 0,361 Valid 

5 MM5 0,788 0,361 Valid 

6 MM6 0,845 0,361 Valid 

7 MM7 0,712 0,361 Valid 

8 MM8 0,607 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.3  dapat diketahui bahwa 

pernyataan (MM1,MM2,MM3,MM4,MM5,MM6,MM7,MM8) pada 

Variabel minat menabung (Y) memiliki rhitung > rtabel 0,361 sehingga 

dikatakan sudah Valid. 

2. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu 

instrumen dapat dipercaya serta digunakan sebagai alat  pengumpul data, 

dimana instrumen yang digunakan sudah cukup baik. Suatu variabel 

dalam instrumen dianggap reliabel jika nilai  Cronbach’s Alpha yang 

dihasilkan saat pengujian lebih dari 0,6.5 

Hasil uji validitas dari instrumen penelitian pada variabel X1, X2, 

dan Y dapat disajikan sebagai berikut: 

 

 
5 Ibid,. 348. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Nilai Cronbach’s Batas Keputusan 

1 X1 0,790 0,6 Reliabel 

2 X2 0,795 0,6 Reliabel 

3 Y 0,779 0,6 Reliabel 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 

nilai Cronbach’s dari masing-masing variabel (X1,X2, dan Y) lebih dari 

dari 0,6 sehingga item yang ada dipertanyaan yang dajukan sudah reliabel. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Deskriptif data Responden 

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada mahasiswa 

perbankan Syariah angkatan 2016 FEBI IAIN Ponorogo di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Dalam penelitian ini diperoleh data kuisioner 

yang dibagikan kepada mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 

FEBI IAIN Ponorogo di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo sebanyak 68 

kuisioner. Dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling, 

cara peneliti menyebar angket itu dengan cara memberikan beberapa 

angket kepada ketua kelas Jurusan perbankan Syariah khusus nya untuk 

mahasiswa angkatan 2016, Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 

diinginkan oleh peneliti maka angket tersebut disebar dengan cara 

dibagikan kepada sebagian mahasiswa sehingga ketua kelas bisa 
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memilih mahasiswa yang dapat mewakili seluruh mahasiswa yang ada 

di kelas tersebut. Angket disebar dari kelas A hingga F, mahasiswa yang 

mengisikan angket tersebut kurang lebih 10 sampai 12 mahasiswa  

perkelasnya.  

Hasil data reponden dari instrumen penelitian pada variabel X1, X2, 

dan Y dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Data Jumlah Responden 

Sumber: Data diolah Ms.Word 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6 terdapat jumlah kelas perbankan 

Syariah FEBI IAIN Ponorogo sebanyak 6 kelas. Dari keenam kelas 

tersebut peneliti menggunakan teknik random sampling yaitu dengan 

cara menyebar angket secara acak mulai dari kelas PS A hingga PS F 

Kelas Perbankan Syariah Angkatan 2016  FEBI 

IAIN Ponorogo 

TOTAL 

 PSA PSB PSC PSD PSE PSF Jumlah 

Mahasiswa 

(orang) 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Jumlah 

Kuisioner 

(Lembar) 

Jumlah 

Mahasiswa 

(orang) 

12 12 12 10 10 12 68 68 68 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

12 12 12 10 10 12 68 68 68 

Jumlah 

Kuisioner 

(Lembar) 

12 12 12 10 10 12 68 68 68 
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yang setiap kelasnya mendapatkan angket kurang lebih sebanyak 10 

sampai 12 angket yang diisi oleh mahasiswa.  

2.  Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

(independen) yaitu pengetahuan (X1) dan motivasi (X2) dan variabel 

terikat (dependen) yaitu minat menabung. Data variabel tersebut diperoleh 

dari hasil kuisioner yang telah disebar kepada responden penelitian, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

a. Hasil Skor Kuisioner Variabel Pengetahuan (X1) 

Tabel 4.7 

Skor Kuisioner Variabel Pengetahuan 

No 

item 

Total 

SS 

5 

 

% 

Total 

S 

4 

 

% 

Total 

N 

3 

 

% 

Total 

TS 

2 

 

% 

Total 

STS 

1 

 

% 

Total 

X1.1 11 11 20 20 30 30 7 7 0 0 68 

X1.2 5 5 26 26 27 27 10 10 0 0 68 

X1.3 19 19 22 22 19 19 7 7 1 1 68 

X1.4 3 3 31 31 26 26 8 8 0 0 68 

X1.5 14 14 32 32 19 19 3 3 0 0 68 

X1.6 20 20 22 22 22 22 3 3 1 1 68 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan 

pengetahuan 1 (X1.1) adalah sebagai berikut: 11% menyatakan sangat 
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setuju, 20% setuju, 30% netral, 7%. Pengetahuan 2 (X1.2) adalah 

sebagai berikut: 5% menyatakan sangat setuju, 26% setuju, 27% netral, 

10% tidak setuju. Pengetahuan 3 (X1.3) adalah sebagai berikut: 19% 

menyatakan sangat setuju, 22% setuju, 19% netral, 7% tidak setuju dan 

1% sangat tidak setuju. Pengetahuan 4 (X1.4) adalah sebagai berikut: 

3% menyatakan sangat setuju, 31% setuju, 26% netral, 8% tidak 

setuju. Pengetahuan 5 (X1.5) adalah sebagai berikut: 14% menyatakan 

sangat setuju, 32% setuju, 19 netral, 3% setuju. Pengetahuan 6 (X1.6) 

adalah sebagai berikut: 20% menyatakan sangat setuju, 22% setuju, 

22% netral, 3% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. 

b. Hasil Skor Kuisioner Variabel Motivasi (X2)  

Tabel 4.8 

Skor Kuisioner Variabel Motivasi 

No 

item 

Total 

SS 

5 

% Total 

S 

4 

% Total 

N 

3 

% Total 

TS 

2 

% Total 

STS 

1 

% Total 

X2.1 13 13 32 32 19 19 3 3 1 1 68 

X2.2 8 8 44 44 14 14 1 1 1 1 68 

X2.3 4 4 16 16 41 41 7 7 0 0 68 

X2.4 6 6 37 37 22 22 3 3 0 0 68 

X2.5 3 3 40 40 20 20 4 4 1 1 68 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan motivasi 1 

(X2.1) adalah sebagai berikut: 13% menyatakan sangat setuju, 32% 
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setuju, 19% netral, 3%, 1 tidak setuju. Motivasi 2 (X2.2) adalah 

sebagai berikut: 8% menyatakan sangat setuju, 44% setuju, 14% netral, 

1% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Motivasi 3 (X2.3) adalah 

sebagai berikut: 4% menyatakan sangat setuju, 16% setuju, 41% netral, 

7% tidak setuju. Motivasi 4 (X2.4) adalah sebagai berikut: 6% 

menyatakan sangat setuju, 37% setuju, 22% netral, 3% tidak setuju. 

Motivasi 5 (X2.5) adalah sebagai berikut: 3% menyatakan sangat 

setuju, 40% setuju, 20 netral, 4% setuju dan 1% sangat tidak setuju. 

c. Hasil Skor Kuisioner Variabel Minat Menabung (Y) 

Tabel 4.19 

Skor Kuisioner Variabel Minat Menabung  

No 

item 

Total 

SS 

5 

% Total 

S 

4 

% Total 

N 

3 

% Total 

TS 

2 

% Total 

STS 

1 

% Total 

Y.1 8 8 26 26 23 23 9 9 2 2 68 

Y.2 5 5 18 18 24 24 14 14 7 7 68 

Y.3 5 5 33 33 25 25 5 5 0 0 68 

Y.4 2 2 39 39 18 18 9 9 0 0 68 

Y.5 13 13 21 21 23 23 9 9 2 2 68 

Y.6 9 9 26 26 25 25 8 8 0 0 68 

Y.7 8 8 29 29 22 22 8 8 1 1 68 

Y.8 18 18 30 30 16 16 4 4 0 0 68 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuisioner item pertanyaan minat 

menabung 1 (Y.1) adalah sebagai berikut: 8% menyatakan sangat 
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setuju, 26% setuju, 23% netral, 9%, 2% sangat tidak setuju. Minat 

menabung 2 (Y.2) adalah sebagai berikut: 5% menyatakan sangat 

setuju, 18% setuju, 24% netral, 14% tidak setuju, 7% sangat tidak 

setuju. Minat menabung 3 (Y.3) adalah sebagai berikut: 5% 

menyatakan sangat setuju, 33% setuju, 25% netral, 5% tidak setuju. 

Minat Menabung 4 (Y.4) adalah sebagai berikut: 2% menyatakan 

sangat setuju, 39% setuju, 18% netral, 9% tidak setuju. Minat 

menabung 5 (Y.5) adalah sebagai berikut: 13% menyatakan sangat 

setuju, 21% setuju, 23 netral, 9% setuju, 2% sangat tidak setuju. Minat 

menabung 6 (Y.6) adalah sebagai berikut: 9% menyatakan sangat 

setuju, 26% setuju, 25% netral, 8% tidak setuju. Minat menabung 7 

(Y.7) adalah sebagai berikut: 8% menyatakan sangat setuju, 29% 

setuju, 22% netral, 8% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Minat 

menabung 8 (Y.8) adalah sebagai berikut: 18% sagat setuju, 30% 

setuju, 16% netral, 4% tidak setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan alat uji untuk mengukur tingkat 

normalitas data sehingga data tersebut dapat dipakai dalam 

pengujian statistic parametrik. Pengujian normalitas data 

dilakukan dengan Uji Kolmogorov Smirnov. Jika signifikansi lebih 
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dari α (sig > 0,05) maka menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Dan sebaliknya apabila signifikansi kurang dari α (sig > 

0,05) maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.6 

hasil uji normalitas data dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 Kolmogorov Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

Unstandardized residual 0,095 68 0,565 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa data berdistribusi 

normal dan bernilai signifikan, karena nilai hasil pengujiannya 

sebesar 0,565 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang mempunyai kemiripan antar 

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

akan memperkuat korelasi antar variabel. Dengan ketentuan jika 

nilai VIF yang dihasilkan antara 1-10 maka tidak terjadi 

mulikolinieritas.  

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat  disajikan 

dalam tabel sebagai berikut:  

 
6 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 55. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keputusan 

X1 0,597 1,674 Non Multikolinieritas 

X2 0,597 1,674 Non Multikolinieritas 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-masing 

variabel antara 1-10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas dalam 

penelitian ini, variabel pengetahuan mempunyai nilai tolerance 

sebesar 0,597 ≥ 0,10 dan nilai VIF 1,674 ≤ 10 dan variabel motivasi 

mempunyai nilai tolerance sebesar 0,597 ≥ 0,10 dan nilai VIF 1,674 ≤ 

10. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. 

c.  Uji Heterokodestisidas 

Uji heterokodestisitas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya ganguan heterokodestisitas pada variabel yang diuji dalam 

penelitian ini. Hasil uji heterokodestisitas pada penelitian ini dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heterokodestisitas 

Variabel T Sig Keputusan 

X1 -1,872 0,066 Non Heterokodestisitas 

X2 0,063 0,950 Non Heterokodestisitas 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 
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Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

masing-masing variabel lebih dari 0,05. Untuk pengetahuan 0,066 > 

0,05 dan variabel motivasi 0,950 > 0,05. Sehingga secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokodestisitas 

pada penelitian ini. 

d. Uji Autokorelasi 

persamaan regresi linier berganda yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokoreasi. Cara mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dengan metode Durbin-Wtson, uji durbin Watson 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingakat satu, dan 

mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresidan tidak ada 

variabel lagi diantara variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji 

yaitu.7 

H0  : tidak ada autokorelasi 

H1  ada autokorelasi 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:8 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

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

Tidak ada korelasi positif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – 

dl 

 
7 Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS , 121-122. 
8 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21, 108.  
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Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negative. 

Tidak ditolak Du < d < 4 - du 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin Watson Keputusan 

1 1,979 Tidak ada Autokorelasi Positif 

atau negative. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui dw = 1,979, n 68, k= 2, du 

= 1,672 dl= 1,554. Sehingga du < d < 4-du, (1,672 < 1,979 < (4-

1,672) yaitu 1,672 < 1,979 < 2,4. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negative. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linear sederhana digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel. Hasil 

dari penggunaan analisis regresi linier sederhana ini dapat digunakan 

untuk memutuskan nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah variabel independen 

berhubungan positif atau negatif. Diperoleh hasil perhitungan 
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variabel Pengetahuan (X1) dengan variabel Minat Menabung (Y) 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 10.175 2.906  3.501 .001 

pengetahuan .817 .131 .608 6.215 .000 

a. Dependent Variable: minat menabung 

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Dari tabel di atas diperoleh regresi sederhana sebagai berikut: 

   Y= 10,175 + 0,817 X1  

 Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstan (a0) = 10, 175 diartikan bahwa ketika variabel 

pengetahuan dan motivasi nilainya sebesar 0, maka Y akan mengalami 

peningkatan sebesar 10,175. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bersifat positif 

sebesar 0,817 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai 

pengetahuan, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,817. Koefisien 

regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah 

pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. 
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Diperoleh hasil perhitungan variabel motivasi (Xm) dengan variabel minat 

menabung (Y) sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Xm dengan Y  

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.982 2.954  1.010 .316 

Motivasi 1.376 .161 .725 8.550 .000 

a. Dependent Variable: minat menabung 

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Dari tabel di atas diperoleh regresi sederhana sebagai berikut: 

   Y= 2,982 + 1,376 Xm  

 Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstan (a0) = 2,982 diartikan bahwa ketika variabel pengetahuan 

dan motivasi nilainya sebesar 0, maka Y akan mengalami peningkatan 

sebesar 2,982. 

b. Nilai koefisien regresi variabel motivasi bersifat positif sebesar 1,376 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengetahuan, maka 

nilai partisipasi bertambah sebesar 1,376. Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel 

X terhadap Y adalah positif. 
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b.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependen) yaitu minat menabung 

dengan dua variabel bebas (independent) yaitu pengetahuan dan 

motivasi.9 Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, motivasi terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo 

di bank Bri Syariah KCP Ponorogo. Dalam pengujian ini dapat 

diketahui diantara kedua variabel X ( Pengetahuan dan Motivasi ) 

tersebut manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel 

Y (Minat Menabung). 

Hasil perhitungan/uji regresi linier berganda dengan 

menggunakan SPSS statistic 21 dapat disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Koefisien B 

(Constant) 1,157 

X1 0,332 

X2 1,079 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Dari Tabel 4.11 dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi 

linier berganda adalah sebagai berikut: 

 
9 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 
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Y = 1,157+0,332X1+1,079X2+e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta 

Nilai konstanta bernilai positif sebesar 1,157. Menunjukkan 

bahwa apabila variabel pengetahuan dan motivasi jika dianggap 

konstan atau tetap (0), maka tingkat minat menabung sebesar 1,157. 

b. Nilai Koefisien 

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan bernilai positif 

sebesar 0,332  menunjukkan bahwa, variabel pengetahuan 

ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel motivasi dianggap 

konstan, maka akan meningkatkan minat menabung mahasiswa 

perbankan Syariah angkatan 2016 di KCP Ponorogo sebesar 0,332. 

Artinya variabel pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung. 

c. Nilai Koefisien  

Nilai koefisien regresi variabel motivasi bernilai positif  sebesar 

1,079 menunjukkan bahwa, variabel motivasi ditingkatkan satu satuan 

dengan catatan pengetahuan dianggap konstan, maka akan 

meningkatkan minat menabung mahasiswa perbankan Syariah 

angkatan 2016 di KCP Ponorogo sebesar 1,079. Artinya variabel 

motivasi berpengaruh terhadap minat menabung sebesar 1,079. 
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b. Uji t 

Uji ini digunakan untuk menetukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan 

variasi variabel dependen.10 Atau menentukan signifikan atau 

menentukan tidak signifikan dari masing-masing nilai koefisien regresi 

(X1 dan X2) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y).11 dalam 

regresi linier berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel 

independent memberi pengaruh yang berbeda dalam model, untuk 

pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan 

membandingkan dengan taraf kesalahan (5% atau 0,05) yang dipakai 

yakni jika sig < 0,05.12 Dan thitung  > ttabel maka H0 ditolak.13 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t 

Variabel 

Independent 

Unstandardized 

Coefficent 

thitung Sig Keputusan 

B St. Error 

X1 0,332 0,143 2,325 0,023 Ada pengaruh 

X2 1,079 0,202 5,349 0,000 Ada Pengaruh 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Dari Tabel 4.12 hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
10 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 21, 97. 
11 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, (Yogyakarta: CAPS, 

2015), 119. 
12 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 21, 99. 
13 V. Wiratna SUjarweni, SPSS untuk penelitian, 148. 
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a. Variabel pengetahuan memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,325 > 1,998 

dengan tingakt signifikansi 0,000< 0,005. Maka hal ini secara parsial 

variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung. 

b. Variabel motivasi memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 5,349 > 1,998 

dengan tingkat signifikansi 0,000< 0,005. Maka hal ini berarti 

sehingga secara parsial variabel motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap minat menabung 

c. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen (X1 dan 

X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y).14 untuk melihat berpengaruh 

signifikan yang terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig < dari 

nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05),15 dan apabila nilai Fhitung > Ftabel 

berarti H0 ditolak.16 

 

 

 

 

 
14 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 123. 
15 Imam Ghozali, Aplikasi Anlisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 99. 
16V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, 174.  
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Tabel 4.16 

Hasil Uji F 

Model Sum Of 

Square 

Df Mean Square F Sig 

Regression 1085,570 2 542,785 41,694 0,000b 

Residual 846,195 65 13.018 

Total 1931,765 67 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan data tabel 4.13 dapat diketahui besarnya nilai Fhitung > 

Ftabel yaitu 41,694 > 3,27 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 < 0,005 

maka hal tersebut menunjukkan bahwa uji hipotesis menerima H1 : β1 ≠ 0 

menolak H0 : β1 ≠ 0, sehingga secara simultan variabel pengetahuan dan 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.  

d. Koefisien Determinasi (R Square)  

Koefisiensi Determinasi (R Square) digunakan untuk 

mnegetahui prosentase perubahan variabel Y yang disebabkan oleh 

variabel X. hasil Uji F pada analisis regresi linier berganda dapat 

dinyatakan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Koefisiensi Determinasi (R Square) 

Model R R square Adjusted R 

Square 

1 0,750a 0,562 0,548 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 
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Dari tabel 4.13 dapat diketahui hasil analisis regresi linier berganda 

dalam Uji F dapat dilihat dari adjusted R square sebesar 0,562 yang 

menunjukkan bahwa minat menabung dipengaruhi oleh kedua variabel 

yaitu pengetahuan dan motivasi sebesar 56,2%. Sisanya yaitu 43,8% 

dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

e. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menabung Mahasiswa 

Perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank Bri Syariah 

KCP Ponorogo. 

Pengetahuan nasabah merupakan segala informasi yang telah 

didapatkan oleh seseorang nasabah maupun konsumen tentang berbagai 

macam produk jasa dan pengetahuan yang lain yang berhubungan dengan 

fungsinya sebagai nasabah.17 Secara umum informasi dapat didefinisikan 

sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh terdapat pengaruh antara 

variabel pengetahuan (X1) terhadap variabel minat menabung, artinya jika 

semakin banyak pengetahuan dan informasi maka semakin tinggi minat 

 
17 Rini Dwi Astuti dkk, Ilmu Perilaku Konsumen, (UBpress Malang:2012), 50-53. 
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yang didapatkan untuk menabung. Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,325 > 1,998 dengan tingkat 

signifikansi 0,000< 0,005, maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis 

menerima H1 menolak H0. Sehingga secara parsia variabel pengetahuan 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Perbankan  

Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank Bri Syariah KCP 

Ponorogo. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang juga 

menunjukkan bahwa ada pengaruh pengetahuan terkait minat menabung. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliana Siti Chotifah bahwa terdapat 

pengaruh antara pengetahuan terhadap  minat menabung. 

Dengan demikian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan dan informasi, maka minat menabung 

mahasiswa juga semakin tinggi atau meningkat. Begitu pula sebaliknya 

jika pengetahuan atau informasi tentang bank Syariah itu masih kurang, 

maka minat mahasiswa untuk menabung juga akan rendah. 

2. Pengaruh Motivasi terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan 

Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank Bri Syariah KCP 

Ponorogo. 

Motif memiliki arti yang sama dengan motivasi, dan motivasi 

merupakan sebagai bentuk kekuatan atau dorongan dari dalam diri 

individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang 
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mempunyai motivasi yang tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan 

terdorong untuk berperilaku mengunakan produk tersebut. Sebaliknya jika 

motivasinya rendah, maka dia akan mencoba unuk menghindari obyek 

yang bersangkutan. Dampaknya dalam pemasaran adalah untuk 

kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merk 

yang ditawarkan pemasaran atau tidak.18 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh terdapat pengaruh antara 

variabel motivasi (X2) terhadap variabel minat menabung, artinya jika 

semakin banyak pengetahuan dan informasi maka semakin tinggi minat 

yang didapatkan untuk menabung. Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 5,349 > 1,998 dengan tingkat 

signifikansi 0,000< 0,005, maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis 

menerima H1 menolak H0. Sehingga secara parsial variabel motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Perbankan  

Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank Bri Syariah KCP 

Ponorogo. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang juga 

menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi terkait minat menabung. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Chaerul Pajar bahwa terdapat 

pengaruh motivasi terhadap minat. 

 
18 Donni Juni, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), 160. 
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Dengan demikian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi motivasi atau dorongan dari diri sendiri, maka minat 

menabung mahasiswa juga semakin tinggi atau meningkat. Begitu pula 

sebaliknya jika motivasi atau dorongan dari dalam diri sendiri tidak ada, 

maka minat mahasiswa untuk menabung juga akan rendah. 

3. Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi terhadap Minat Menabung 

Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank Bri 

Syariah KCP Ponorogo. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) antara pengetahuan dan motivasi terhadap minat 

menabung mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 iain ponorogo di 

bank Bri Syariah KCP Ponorogo terlihat dari nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

41,694 > 3,27 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 < 0,005 maka hal 

tersebut menunjukkan bahwa uji hipotesis menerima H1 : β1 ≠ 0 menolak 

H0 : β1 ≠ 0, sehingga secara simultan variabel pengetahuan dan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Sedangkan nilai 

koefisien determinasi (R2) pada Adjusted R Square sebesar 0,548  

sehingga variabel pengetahuan dan motivasi dapat menjelaskan variabel 

minat menabung sebesar 0,548 atau 54,8% dan sisanya 45,2% dijelaskan 

oleh faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisa data terhadap hipotesis dari 

permasalahan yang diangkat mengenai yang telah dijelaskan BAB IV, 

maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap minat menabung 

mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank 

BRI Syariah KCP Ponorogo dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,325 > 

1,998 dengan tingkat signifikansi 0,000< 0,005 dan pada uji regresi 

linier berganda untuk variabel pengetahuan sebesar 0,332 berarti 

kontribusi atau peran variabel pengetahuan mampu menjelaskan 

variabel minat menabung hanya sebesar 0,332 dikarenakan banyak 

responden yang menjawab pertanyaan dengan memilih “netral”. 

2. Terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap minat menabung 

mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank 

BRI Syariah KCP Ponorogo dengan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 

5,349 > 1,998 dengan tingkat signifikansi 0,000< 0,005 dan pada uji 

regresi linier berganda untuk variabel pengetahuan sebesar 1,079 berarti 

kontribusi atau peran variabel motivasi mampu menjelaskan variabel 

minat menabung hanya sebesar 1,079. 

3. Terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara pengetahuan 

dan motivasi terhadap minat menabung mahasiswa perbankan Syariah 

95 
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angkatan 2016 IAIN Ponorogo di bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dengan 

Pengetahuan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap minat menabung nilai Fhitung > Ftabel yaitu 41,694 > 3,27 dan  

koefisien determinasi (R Square ) sebesar 56,2% sisanya yaitu 43,8% 

dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan beberapa saran 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN ponorogo, 

disarankan untuk lebih menambah pengetahuan tentang perbankan 

syariah terutama dalam hal produk atau jasa yang ditawarkan untuk 

nasabah dari pihak bank.  

2. Bagi pihak Bank BRI Syariah mengupayakan sosialisasi yang intensif 

tentang keunggulan atau sistem kerja dari layanan bank. Upaya ini 

perlu ditempuh mengingat bahwa keragaman ini sebagian besar 

disebabkan dari belum pahamnya masyarakat tentang sistem dan 

produk yang ada di dalam Bank. 

3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan memasukkan faktor lain 

yang mempengaruhi mahasiswa dalam menambah minat minat 

menbaung yang dapat merangsang konsumen atau nasabah untuk 

mempengaruhi minat menabung di bank Syariah. 
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