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ABSTRAK 

Wijayati, Eva Yasika. 2019. Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Terhadap 

Minat Menabung di Bank Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari 

Jambon Ponorogo. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dwi Setya Nugrahini, M. Pd. 

 
 
Kata Kunci: Penginderaan, Informasi, Perilaku Konsumen 
  

Persepsi adalah anggapan langsung atas sesuatu, persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap sesuatu dihasilkan dari informasi yang mereka dapatkan, hasil 

informasi tersebut dipahami selanjutnya konsumen akan menarik kesimpulan 

sehingga menciptakan sebuah penilaian terhadap sesuatu tersebut. Pengetahuan 

adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 

produk, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai 

konsumen Adapun permasalahan yang ditemui dilapangan adalah persepsi dan 

pengetahuan pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo tentang 

bank syariah baik tetapi minat menabung pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari 

Jambon Ponorogo masih rendah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah persepsi 

mempengaruhi minat menabung di bank syariah pada masyarakat Dukuh Krajan 

Pulosari Jambon Ponorogo?, (2) Apakah pengetahuan mempengaruhi minat 

menabung di bank syariah pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon 

Ponorogo? (3) Apakah persepsi dan pengetahuan secara bersama-sama 

mempengaruhi minat menabung di bank syariah pada masyarakat Dukuh Krajan 

Pulosari Jambon Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis datanya 

menggunkan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Metode 

pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS 21. 

Sedangkan pengumpulan data peneliti menggunakan angket (kuesioner). Teknik 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan probality 

sampling, dengan menggunakan teknik sampel proportionate stratified random 

sampling. Populasi dalam penelitian ini 1001 penduduk Dukuh Krajan Pulosari 

Jambon Ponorogo. Sampel yang digunakan 81 penduduk. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Persepsi berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat menabung di bank syariah yang dibuktikan dengan nilai 

sig 0,002 < 0,05 (2) pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menabung di bank syariah yang dibuktikan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 (3) 

Secara simultan persepsi dan pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat menabung di bank syariah yang dibuktikan dengan nilai sig 0,000 < 0,05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perbankan syariah berkembang sejak ditetapkannya dasar-dasar 

hukum operasional tentang perbankan melalui UU No 7 tahun 1992, yang 

kemudian diubah dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998. Undang-undang 

ini merupakan bentuk penegasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas 

moneter untuk menjamin kelegalan bank syariah, dan memberikan ruang 

gerak yang lebih luas bagi bank syariah.
1
 

Menurut Ghofur Ansori perbankan syariah dikenal sebagai bank yang 

tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya yang saat 

ini lebih tersebar luas, tetapi bank syariah menetapkan sistem “bagi hasil”. 

Tidak menitikberatkan pada materi saja tetapi juga imateriil karena akan 

berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak. 

Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syariah ini kita telah mengenal 

beberapa karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi 

amanah, yaitu: shiddiq, amanah, istiqomah, tabligh, dan fathanah.
2
 

Mengingat masyarakat yang mayoritas muslim tetapi belum mampu 

menunjukkan persepsi yang baik terhadap bank syariah. Meski sudah 

beberapa dekade bank syariah beroperasi di Indonesia, namun ternyata 

                                                           
1
 Kurniati,“Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim 

Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY,” Jurnal Ekonomi Syariah 

Indonesia volume 2, 2 (2012), 251.  
2
 Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 

2009) 1.  
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penetrasinya masih sangat rendah. Potensi 290.000.000 penduduk Indonesia 

yang di antaranya 87% penduduk muslim belum menjamin perkembangan 

industri bank syariah tumbuh seperti yang diharapkan 87% penduduk 

Indonesia memeluk agama Islam. Dan 60% dari 87% penduduk muslim 

tersebut masuk dalam kategori usia produktif. Namun, rekening penduduk 

Indonesia di Bank Syariah hanya 5,86% dari total jumlah penduduk. Artinya 

hanya 17.000.000 penduduk Indonesia yang memiliki rekening di bank 

syariah.
3
  

Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak ditemukan dalam 

operasional bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, 

mudharabah, murabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak memuat 

adanya prinsip-prinsip bunga seperti yang di kembangkan bank konvensional. 

Pandangan masyarakat terhadap bank syaraih di antaranya perbankan syariah 

tidak ada bunga dan perbankan syariah identik dengan bank dengan sistem 

bagi hasil. Namun, ternyata persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank 

syariah sangat beragam. Beragamnya persepsi, sikap dan perilaku masyarakat 

terhadap bank syariah, di antaranya disebabkan oleh pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat tentang bank syariah. Perbedaan persepsi tersebut 

sangat berpotensial mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank syariah.
4
 

                                                           
3
 Erfanto Linangkung, “Penetrasi Perbankan Syariah Masih Sangat Rendah,” dalam 

http://ekbis.sindonews.com/read/1172399/178/penetrasi-perbankan-syariah-masih-sangat-rendah-

1484823081,( diakses pada tangga 24 Juni 2019, jam 21.48).   
4
 Imran, Bambang Hermawan, “ Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank 

Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah,” Jurnal Business 

Administrasion,volume 1, 2 (2017), 210.    
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Persepsi adalah anggapan langsung atas sesuatu, persepsi atau 

pandangan seseorang terhadap sesuatu dihasilkan dari informasi yang mereka 

dapatkan, hasil informasi tersebut dipahami selanjutnya konsumen akan 

menarik kesimpulan sehingga menciptakan sebuah penilaian terhadap sesuatu 

tersebut. Sampai saat ini masih banyak persepsi yang berbeda yang 

dikemukakan oleh masyarakat tentang perbankan syariah. Sehingga menjadi 

tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk menyamakan persepsi 

masyarakat sehingga menimbulkan kesamaan persepsi yang positif terhadap 

keberadaan perbankan syariah.
5
 Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa 

persepsi merupakan suatu anggapan yang muncul atas informasi yang 

didapatkan.  

Faktor lain yang mempengaruhi minat menabung di bank syariah 

adalah pengetahuan mengenai produk dan dan jasa bank syariah.  

Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh dari berbagai media masa, 

seperti iklan, pada majalah, televisi, koran, radio, pamflet bahkan bisa juga 

melalui pengalaman seseorang. Pengetahuan merupakan pengalaman yang 

terekam dalam kesadaran seseorang. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang 

diketahui, berkenan dengan hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut 

Vinna Sri Yuniarti pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang 

dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan 

lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai konsumen.
6
 Dari pendapat 

                                                           
5
 Veithzal Rivai Zainal, Muliaman Darmansyah Hadad, Mansyur Ramly, Kepemimpinan 

dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 326. 
6
 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 130.  
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diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan merupakan segala macam 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat adalah faktor psikologi yang didalamnya terdapat 

persepsi.
7
 Philip Kotler juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat adalah pengetahuan, gaya hidup, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi, kepribadian dan konsep diri, dan promosi.
8
 Selain itu menurut 

Widayani Wahab pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

utama yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan kepercayaan.
9
 Sehingga 

berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, jika persepsi dan pengetahuan baik maka minat menabung baik, dan 

sebaiknya.   

Krajan merupakan salah satu dukuh dari Desa Pulosari, Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo yang mayoritas warganya muslim. 

Berdasarkan letak geografis, Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo jika 

dihitung dari jarak pusat Kota Ponorogo sekitar 13km. Dukuh Krajan Pulosari 

Jambon Ponorogo bisa di katakan dukuh yang paling kuat agamanya jika 

bandingkan dengan dukuh yang ada di Desa Pulosari, karena di Dukuh 

Krajan terdapat sebuah pondok yang bernama pondok pesantren Tahfidul 

Qur’an Al Ibrahimi. Setiap satu bulan sekali pondok pesantren tersebut secara 

                                                           
7
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid 2  edisi ke 13, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 217. 
8
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid 1  edisi ke 13, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 172-175 
9
 Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank 

Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 1, 2 (2016), 175.  
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rutin mengadakan istighosah. Tidak hanya acara rutinan saja, pondok 

pesantren Tahfidul Qur’an Al Ibrahimi juga sering mengadakan pengajian 

umum misalnya untuk memperingati hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, 

tahun baru Islam, dan Isra’ Mi’raj  
10

  Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan terkait persepsi dan pengetahuan masyarakat yang ada di Dukuh 

Krajan Pulosari Jambon Ponorogo tentang bank syariah sebagian besar 

responden sudah tahu apa itu bank syariah dan mengetahui kelebihan bank 

syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasi, bank syariah juga terjamin bebas 

riba. Namun, tidak semua masyarakat muslim ini menggunakan jasa 

perbankan syariah dikarenakan sebagian responden juga belum yakin tentang 

prinsi-prinsip bank syariah, informasi tentang produk-produk bank syariah 

dinilai masih  kurang. Masyarakat di Dukuh Krajan Pulosari Jambon 

Ponorogo masih mengganggap bank syariah dan bank konvensional sama 

saja, hanya istilah yang digunakan saja berbeda.  

Hal tersebut di buktikan dengan hasil wawancara dari saudara 

Miftakhul Janah (usia 25 tahun) alumni UMS yang sekarang bekerja sebagai 

guru disalah satu sekolah menengah atas yang ada di Ponorogo, terkait 

persepsi beliau menyatakan bahwa: 

“bagus sekali, yang saya dengar dari rekan guru yang menggunakan 

bank syariah, pelayanan mudah dan ramah apalagi kabarnya bank 

syariah itu terhindar dari riba dalam kegiatannya, saya kira bank 

syariah itu bagus sekali ya. Tapi enggak tau kenapa saya belum minat, 

mungkin ya karena saya sudah nyaman dengan bank yang saya 

gunakan saat ini.
11

 

 

                                                           
10

 Hasil observasi, 2 Agustus 2019. 
11

 Miftakhul Janah. Wawancara, 2 Agustus 2019.  
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Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan ustad Abdullah (usia 36 

tahun) alumni pondok pesanten Al-Iklhlas di Pati Jawa Tengah, terkait 

pengetahuan bank syariah beliau mengatakan: 

“saya belum tertarik menggunakan produk bank syariah, meskipun 

saya sadar bahwa agama telah melarang umat-Nya untuk 

menggunakan maupun mendekati hal yang berkaitan dengan riba”
12

 

  

Sama halnya wawancara dengan ustad Zubaidi (usia 38 tahun) yang 

bekerja sebagai kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Pulosari dan 

merupakan seorang guru Agama, terkait pengetahuan beliau menyatakan: 

“mengenai bank syariah yang saya ketahui yaitu bank yang 

menggunakan prinsip syariah, yang menggunakan sistem bagi hasil 

dan terhindar dari riba, meskipun saya mengetahui kalau umat islam 

harus menjauhi riba tetapi untuk menggunakan bank syariah ini saya 

masih belum ada rencana karena disini juga jauh dari bank syariah 

Pyang hanya ada di pusat kota.”
13

 

  

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada warga di 

Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo yang berusia 17-40 tahun. Alasan 

peneliti lebih memfokuskan pada warga yang berusia 17-40 tahun adalah  

peneliti memilih responden yang mampu memberikan respon/tanggapan yang 

sesuai dengan pertanyaan, responden juga memiliki jawaban/tanggapan yang 

sesuai dengan keadaan. Pada usia ini manusia memiliki tingkat pengetahuan 

dan pengalaman yang baik.
14

 Dari hasil wawancara 415 penduduk Dukuh 

Krajan Pulosari Jambon Ponorogo yang berusia 17-40 tahun  hanya 17 orang 

yang menggunakan produk bank syariah atau 4,1%  saja.  

                                                           
12

 Abdullah, Wawancara, 3 Agustus 2019.  
13

 Zubaidi, Wawancara, 3 Agustus 2019. 
14

  http://www.hipwee.com (diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 08.56)  
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul 

“Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Terhadap Minat Menabung di Bank 

Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo”     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirumuskan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah persepsi mempengaruhi minat menabung di bank syariah pada 

masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo? 

2. Apakah pengetahuan mempengaruhi minat menabung di bank syariah pada 

masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo?  

3. Apakah persepsi dan pengetahuan secara bersama-sama mempengaruhi 

minat menabung di bank syariah pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari 

Jambon Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap minat menabung di bank 

syariah pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung di 

bank syariah pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi dan pengetahuan terhadap minat 

menabung di bank syariah pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari 

Jambon Ponorogo. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diajadikan landasan 

pengembangan dalam media pembelajaran dan bisa memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang keunggulan dan pelayanan yang 

ada di perbankan syariah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan 

masyarakat tentang perbankan syariah dan lebih bisa menggunakan 

produk yang ada di bank syariah. 

b.  Bagi perbankan syariah 

Diharapkan bisa menjadi masukan untuk perbankan syariah serta 

hasil dari penelitian ini pihak perbakan syariah dapat menggunakannya 

sebagai strategi promosi untuk kedepannya dan dapat menarik 

masyarakat  untuk menggunakan bank syariah. 

E. Sistematika pembahasan  

Untuk mempermudahkan dalam memberikan pemahaman terhadap 

penulisan, maka disusun kedalam beberapa bab yang di dalamnya masing-

masing bab tersebut terdiri dari beberapa uraian sub-sub bab. Yang lebih 

jelasnya pembahasan sistematika pada penulisan penelitian ini dijabarkan 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II :TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan 

dan analisi data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil pengujian Instrumen (Validitas dan 

reabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis 

dan pembahasan.   

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Minat Menabung 

a. Pengertian Minat Menabung 

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, 

kecenderungan hati kepada suatu keinginan. Sedangkan menurut istilah 

adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari 

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, atau kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.
1
 Sedangakan 

menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan dirir untuk 

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk 

menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan.
2
 

Menurut Donni Juni Priansa minat merupakan pemusatan 

perhatian yang disertai dengan perasaan senang terhadap barang tersebut, 

kemudian minat individu tersebut menimbulkan keinginan sehingga 

timbul perasaan yang meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai 

manfaat sehingga ingin memliki barang tersebut dengan cara membayar 

                                                           
1
 Andi Mappier, Psikologi Remaja  (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), 62.  

2
  Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 153. 
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atau menukar dengan uang.
3
  Sedangkan menurut Kotler dan Keller 

menyatakan bahwa minat adalah perilaku konsumen yang muncul 

sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keingina seseorang 

untuk melakukan pembelian.
4
 

Menurut Howard dan Sheth minat adalah suatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu 

serta berapa banyak unit produk yang di butuhkan pada periode tertentu. 

Dapat di katakan bahwa minat pembelian merupakan pernyataan mental 

dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemesan 

umtuk mengetahui minat pembelian konsumen terhadap suatu produk, 

baik dari pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat 

untuk memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang.
5
 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

menabung adalah suatu keinginan yang disertai perasaan yakin, dengan 

menabung berarti melaksanakan perencanaan masa yang akan datang dan 

bisa mendapatkan kepuasan serta manfaat oyang di inginkan.     

b. Tahapan Minat Konsumen 

Tahapan minat pembelian konsumen dapat dipahami melalui 

model AIDA yang diuraikan oleh Kotler dan Keller sebagai berikut: 

 

                                                           
3
 Ibid., 164.  

4
 Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Marketing Management (New Jersey: Prentice 

Hall, 2012), 145. 
5
  Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer , 164. 
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1) Perhatian (Attention) 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk 

atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon 

pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. 

2) Tertarik (Interest) 

Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan, setlah mendapatkan informasi yang 

lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 

3) Hasrat (Desire) 

Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai 

produk atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk 

membeli mulai timbul. Dalam tahap ini calon pelanggan sudah mulai 

berminat terhadap produk yang ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan 

munculnya minat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan 

mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 

4)  Tindakan (Action) 

Pada tahap ini calon penggalan telah mempunyai kemantapan 

yang tinggi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan.
6
 

c. Dimensi Minat Konsumen 

Menurut Donni Juni Priansa minat penbelian konsumen 

berkenaan dengan empat dimensi pokok, yaitu: 

                                                           
6
 Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Marketing Management, 146. 
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1) Minat Transaksional 

Minat transaksional merupakan kecenderungan konsumen 

untuk selalu membeli produk (barang atau jasa) yang dihasilkan 

perusahaan, ini didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap 

perusahaan tersebut. 

2) Minat Referensial 

Minat referensial merupakan kecenderungan konsumen untuk 

mereferesikan produknya kepada orang lain. Minat tersebut muncul 

setelah konsumen memiliki pengalaman dan informasi tentang 

produk tersebut. 

3) Minat Preferensial 

Minat preferensial merupakan minat yang menggabambarkan 

perilaku konsumen yang memiliki preferensia utama terhadap 

produk-produk tersebut. Preferensi tersebut hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

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.
7
 

 

 

                                                           
7
 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer , 168-

169. 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat adalah: 

1) Faktor Psikologi 

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologi utama, yaitu: motivasi, persepsi, kepercayaan dan perilaku. 

2) Faktor Pribadi 

Sekumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu 

dan bersifat permanen disebut kepribadian. Minat seorang pembeli 

juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, dan 

daur hidupnya, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian 

dan konsep diri.   

3) Faktor Sosial 

Faktor-faktor sosial ini seperti kelompok referensi, keluarga, 

status dan peran sosial.
8
 

Kemudian menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller faktor-

faktor yang mempengaruhi minat dan keputusan pembelian adalah:   

1) pengetahun 

2) gaya hidup 

3) pekerjaan dan keadaan ekonomi 

4) kepribadian dan konsep diri 

5) promosi
9
 

                                                           
8
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid 2  edisi ke 13, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 217  
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2. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin perceptio yang 

artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses pemilihan 

pengorganisasian dan penginterprestasian sebagai stimulus menjadi 

informasi yang bermakna. Menurut Stephen P. Robbins persepsi 

merupakan proses pengorganisasian dan pemaknaan terhadap kesan-

kesan sensori untuk memberi arti pada lingkungannya.
10

 Sedangkan 

Donni Juni Priansa berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses 

dalam penginderaan yang dimiliki oleh konsumen hingga terbentuk 

kesan tetentu yang sifatnya subjektif.
11

  

Menurut definisi Robbins, persepsi merupakan sebuah kesan yang 

didapat atau diperoleh oleh individu melalui panca indera yang 

selanjutnya akan dianalisa (diorganisir), diinterpretasi, dan kemudian 

dievaluasi, sehingga individu tersebut mendapatkan makna.
12

 

Menurut Slameto, persepsi adalah sebuah proses yang mencakup 

masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi 

manusia akan terus menerus mengadakan sebuah hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat alat inderanya.
13

 

                                                                                                                                                               
9
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid 1  edisi ke 13, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 172-175.  
10

 Stephen P. Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi, ed.5 (Jakarta: Erlangga, 

2002), 46. 
11

 Donni Juni Priansa, 149.  
12

 Robbins, S.P, Perilaku Organisasi Jilid 1, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 

2003) 97.  
13

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) 102.  
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Menurut Kotler dan Keller persepsi merupakan proses di mana 

kita memilih, mengatur dan menerjemahkan, masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya adalah 

persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, namun juga pada 

hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi 

dalam setiap diri kita. Lebih lanjut Kotler dan Amstrong berpendapat 

bahwa dalam keadaan yang sama, persepsi orang terhadap suatu produk 

dapat berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh adanya proses perceptual 

(berhubungan dengan rangsangan sensorik) yaitu atensi selektif, distorsi 

selektif, dan retensi selektif.
14

 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

persepsi adalah proses pemahaman yang di peroleh masyarakat melalui 

panca inderanyang selanjutnya akan di analisa sehingga masyarakat 

tersebut mendapatkan makna yang sebenarnya. 

b. Proses Persepsi 

Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar 

yang akan memengaruhi seseorang melalui kelima alat indranya yaitu, 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus 

tersebut diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan oleh setiap orang 

dengan cara masing-masing.  

Proses persepsi diawali dengan adanya stimulus yang mengenai 

panca indra, yang disebut dengan sensasi. Stimulus ini beragam 

                                                           
14

 Donni Juni Priansa, 147.   
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bentuknya dan  akan selalu membombardir indra konsumen. Jika dilihat 

dari asalnya, stimulus pada konsumen ada yang berasal dari individu 

(seperti iklan, aroma, dan lain-lain) serta yang berasal dari dalam 

individu, seperti harapan, kebutuhan, dan pengalaman.
15

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Nugroho J. Setiadi, faktor yang mempengaruhi persepsi 

adalah penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi terjadi 

penglihatan. Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-

sifat individu yang melihatnya. Sifat yang dapat memengaruhi persepsi, 

yaitu : 

1) Sikap, yaitu mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang 

akan diberikan seseorang.  

2) Motivasi, yaitu hal yang mendorong seseorang mendasari sikap 

tindakan yang dilakukannya. 

3) Minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseotang 

terhadap suatu hal atau objek tertentu yang mendasari kesukaan 

ataupun ketidaksukaan terhadap objek tersebut. 

4) Pengalaman masa lalu, yaitu dapat mempengaruhi persepsi seseorang 

karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah 

didengar dan dilihat. 

                                                           
15

 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik,113. 
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5) Harapan, yaitu mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuatu 

keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan atau 

tawaranyang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. 

6) Sasaran, yaitu mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan 

mempengaruhi persepsi. 

7) Situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang turut 

mempengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat 

dalam situasi yang berbeda akan mengahsilkan persepsi yang berbeda 

pula. 

d. Karakteristik Seseorang Memengaruhi Persepsi 

Menurut Robbins, persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter 

seseorang yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut: 

1) Attitudes: dua invidu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang 

dilihat berbeda satu dan yang lain. 

2) Motives: kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsinya. 

3) Interests: fokus dari perhatian kita dipengaruhi oleh minat kita karena 

minat seseorang berbeda satu dan yang lain. Yang diperhatikan oleh 

seseorang dalam suatu situasi dapat berbeda satu dan yang lain dan 

dapat berbeda dari yang dirasakan oleh orang lain. 

4) Experiences: fokus karakter individu yang berkaitan dengan 

pengalaman masa lalu, seperti minat atau interes individu. Seorang 
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individu merasakan pengalaman masa lalu pada sesuatu yang 

dikaitkan dengan hal yang terjadi saat ini. 

5) Expectations: ekspektasi dapat mengubah persepsi individu dalam 

melihat yang mereka harapkan dari yang terjadi saat ini. 

e. Dimensi Persepsi Konsumen 

Menurut Donni Juni Priansa inti dari komunikasi adalah persepsi, 

sedangkan inti dari persepsi itu sendiri adalah penafsiran. Dengan 

demikian maka dimensi persepsi adalah sebagai berikut:  

1) Penginderaan (Sensasi) 

Penginderaan dapat ditangkap melalui pancaindera konsumen 

seperti: mata sebagai indera penglihatan dalam menyampaikan pesan 

ke otak untuk kemudian diinterpretasikan, telingga sebagai indera 

pendengaran juga dalam menyampaikan pesan ke otak untuk 

kemudian ditafsirkan, hidung sebagai indera penciuman, kulit sebagai 

indera peraba, lidah sebagai indera perasa. 

2) Atensi  

Dalam proses persepsi, atensi sangat tidak terhindarkan sebab 

sebelum konsumen memberikan respon atau menafsirkan kejadian 

atau rangsangan apapun, konsumen tersebut terlebih dahulu 

memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. 

3) Interpretasi 
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Interpretasi adalah sebuah pesan yang diterima konsumen 

melalui salah satu atau lebih indera konsumen tersebut merupakan 

tahap terpenting dalam proses persepsi.
16

 

f. Hubungan Persepsi dengan Minat Menabung 

Persepsi merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang 

memiliki minat. Hal ini dikarenakan dengan adanya persepsi, maka 

seseorang akan mencari informasi/pengalaman tentang objek, peristiwa, 

orang, serta faktor yang berpengaruh dan didapat dari oenginderaan yang 

menyebabkan adanya suatu minat. 

Menurut Maxxwell konsumen akan memutuskan produk yang 

akan dibeli berdasarkan persepsi mereka terhadap produk tersebut 

berkaitan dengan kemampuan produk tersebut dalam memenuhi 

kebutuhannya. Semakin tinggi atau semakin bagus persepsi konsumen 

terhadap suatu produk, maka minat membeli terhadap suatu produk 

tersebut juga semakin tinggi. 

Begitu halnya pada masyarakat yang memiliki persepsi suatu 

lembaga keuangan seperti bank syariah, mereka akan mencari segala 

informasi mengenai produk yang ditawarkan, serta keuntungan mejadi 

nasabah bank syariah. Segala informasi yang diperoleh dan memiliki segi 

positif akan menyebabkan masyarakat memiliki keinginan untuk menjadi 

nasabah tetap dan rutin dalam melakukan penyimpanan uang 

(menabung). 

                                                           
16

 Donni Juni Priansa, 154-155. 
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Adanya suatu persepsi yang positif pada suatu lembaga keuangan 

seperti bank syariah, masyarakat akan memiliki minat untuk menjadi 

nasabah pada bank syariah. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang 

baik yang dimiliki masyarakat, maka minat menjadi nasabah di bank 

syariah juga baik.
17

 

3. Pengetahuan  

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan dalam benak 

konsumen. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penentu utama 

dalam perilaku konsumen. Apa yang dibeli konsumen, dimana mereka 

membeli, dan kapan mereka membeli akan bergantung kepada 

pengetahuan konsumen. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai 

informasi yang disimpan dalam ingatan. Sedangakn menurut Mowen dan 

Minor (2002) berpendapat bahwa “The amount of experience with and 

information about particular products or services a person”. 

Pengetahuan merupakan sejumlah pengalaman dan informasi mengenai 

produk atau jasa yang dimiliki oleh konsumen.
18

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah 

semua informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan produk 

dan jasa yang telah disimpan dalam ingatan. 

 

                                                           

17
 Silvia Miftakhur Rahmah, Sri Wahyuni, ”Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank 

Syariah Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah,” Jurnal Pendidikan Ekomomi volume 

10, 1 (2016), 10.   
18

 Ibid.,130-131. 
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b. Jenis Pengetahuan  

Untuk mengetahui apa yang sudah diketahui konsumen dalam 

ingatannya, psikologi kognitif mengemukakan bahwa ada dua jenis 

pengetahuan dasar yaitu pengetahuan deklartif dan prosedural. 

Pengetahuan deklaratif (declarative knowledge) yaitu melibatkan fakta 

subjektif yang sudah diketahui sedangakan pengetahuan prosedual 

(procedural knowledge) mengacu pada pengertian bagaimana fakta ini 

digunakan. Fakta ini bersikap subjektif dalam pengertian bahwa fakta 

tersebut tidak perlu sesuai dengan realita objektif. Pengetahuan deklaratif 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan episodik dan sematik. 

Pengetahuan episodik (episodic knowledge) melibatkan pengetahuan 

yang dibatasi dengan lintasan waktu. Sedangkan pengetahuan sematik 

(sematic knowledge) terdapat pengetahuan yang digeneralisasikan yang 

memberikan arti bagi dunia seseorang. Ini adalah pengetahuan yang akan 

digunakan untuk mendeskripsikan suatu produk. 

Mowen dan Minor membagi pengetahuan menjadi tiga jenis 

yaitu: 

1) Pengetahuan objektif (objektive knowledge), adalah informasi yang 

benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori jangka 

panajang konsumen. 

2) Pengetahuan subjektif (subjektive knowledge), merupakan persepsi 

konsumen tentang apa atau seberapa banyak pengetahuannya denagn 

kelas produk. 
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3) Informasi mengenai pengetahuan lainnya, pembagian pengetahuan 

yang lebih aplikatif untuk pemasaran diperlukan pembagian 

pengetahuan yang lebih tepat seperti yang di ungkapkan oleh Engel 

menyatakan bahwa terdapat tiga bidang umum pengetahuan umum 

konsumen, yaitu berkaitan dengan pengetahuan produk, pengetahuan 

pembelian, dan pengetahuan pemakaian.
19

  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  

1) Pendidikan  

 Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan 

seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengetahuan, 

sehingga dalam pendidikan perlu dipertimbangkan umur dan 

hubungan dengan proses kerja. 

 Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor 

mempengaruhi persepsi seseorang atau lebih mudah menerima ide-ide 

dan teknologi. Pendidikan meliputi peranan penting dalam 

menentukan kualitas manusia. Dengan demikian pendidikan manusia 

dianggap akan memperoleh pengetahuan implikasinya. 

2) Paparan Media Massa 

Melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik 

maka berbagai informasi dapat diterima oleh masyarakat, sehingga 

seseorang yang lebih sering terpapar media massa akan memperoleh 

                                                           
19

 Donni Juni Priansa, 131-132. 
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informasi yang lebih banyak dan dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan yang dimiliki. 

3) Sosial Ekonomi 

Dalam menambah kebutuha primer, maupun skunder keluarga, 

status ekonomi yang baik akan lebih mudah  tercukupi dibanding 

orang dengan status ekonomi rendah, semakin tinggi status sosial 

ekonomi seseorang semakin mudah dalam mendapatkan pengetahuan, 

sehingga menjadikan hidup lebih berkualitas.  

4) Hubungan Sosial  

Faktor hubungan sosial mempengaruhi kemampuan individu 

sebagai komunikan untuk menerima pesan menurut model komunikasi 

media. Apabila hubungan sosial seseorang dengan individu baik maka 

pengetahuan yang dimiliki juga akan bertambah. 

5) Pengalaman  

Pengalaman adalah suatu sumber pengetahuan atau suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan 

cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.
20

 

d. Hubungan Pengetahuan dengan Minat Menabung 

Dalam tingkatan yang umun, pengetahuan dapat didefinisikan 

sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Sedangkan 

pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai kumpulan dari keseluruhan 

                                                           
20

 Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2003), 19.  
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informasi yang sesuai dengan fungsi konsumen dipasar. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen/masyarakat adalah semua 

informasi yang dimiliki masyarakat mengenai berbagai macam produk 

dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan dengan prosuk 

dan jasa tersebut dan informadi yang berhubungan dengan funsinya 

sebagai konsumen/masyarakat. 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi minat menabung. Jadi semakin tinggi pengetahuan 

konsumen atau masyarakat maka semakin tinggi minat menabung di 

bank syariah dan sebaliknya.
21

   

4. Bank Syariah  

a. Pengertian Bank Syariah  

Menurut UU. No.21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha 

syariah yang mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, hingga proses 

pelaksanaa kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang 

menjalankan segala aktifitas usahanya dengan melandaskan prinsip-

prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS 

(Bank Pengkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah).
22

 

Menurut Schaik bank islam adalah bentuk dari bank modern yang 

didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad 

                                                           
21

  Kristiyadi, Sri Handayani, “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, 9 (2016), 46. 
22

Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keungan Syariah (Jakarta: Kencana,2009) , 61.  
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pertama islam, menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode 

utama dan meniadakan keuntungan berdasarkan kepastian serta 

keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan Sudarsono 

menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu litas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip 

syariah.
23

 

Menurut H.M. Sadeq, bank islam bukan hanya sebagai tipe yang 

berbeda dengan bank konvensional tapi keberadaanya sebagai revolusi, 

bank islam tidak sekedar sebagai financial intermediary, tapi merevolusi 

dengan partisipasi nyata dalam bisnisdan mobilisasi dalam pendanaan. 

Revolusi pendanaan dapat dibuktikan dengan prinsip sharing profit and 

losses yang berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga.
24

 

b. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur 

kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam 

hubungan dengan sang pencipta maupun dalam hubungan sesama 

manusia. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu sebagai berikut: 

1) Akidah, komponen ajaran islam yang mengatur keyakinan atas 

keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan 

seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi 

                                                           
23

 Herry Sutanto, Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah  (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 105-106. 
24
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semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah sebagai khalifah yang 

mendapat amanah dari Allah. 

2) Syariah, komponen ajaran islam yang mengatur kehidupan seseorang 

muslim, baik dalam bidang ibadah (habluminallah) maupun dalam 

bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari 

akidah yang menjadi keyakinan. Adapun muamalah meliputi berbagai 

bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harga 

dan perniagaan disebut muamalah maliyah. 

3)  Akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan 

dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariat dan 

akidahyang menjadi pedoman hidupnya sehingga memiliki akhlaqul 

karimah sebagaimana  hadis nabi yang menyatakan “Tidaklah aku 

diutus, stimulus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah”
25

 

c. Karakteristik Bank Syariah 

Menurut Soemitra bank syariah bukan sekadar bank bebas bunga, 

tetapi juga mempunyai orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara 

fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah: 

1) Menghapusan riba. 

2) Pelayanan terhadap kepentingan publik dan merealisaikan sasaran 

sosio-ekonomi Islam. 

3) Bank syariah memiliki sifat universal yang merupakan gabungan dari 

bank komersial dan bank invesrasi. 
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 Herry Sutanto, Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, 124-125. 
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4) Bank syariah akan melakukan sebuah evaluasi yang lebih berhati-hati 

terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada 

penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit 

and loss sharing dalam konsinyasi, bisnis, ventura, atau industri. 

5) Sistem bagi hasil cenderung mempererat hubungan pengusaha dan 

bank syariah. 

6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitas 

likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank 

syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.
26

  

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis 

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan 

kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu  

Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Triono 2017 Pengaruh 

persepsi dan 

kepercayaan 

terhadap 

minat guru 

menjadi 

nasabah 

secara 

parsial 

variabel 

persepsi dan 

kepercayaan 

berpengaruh 

signifikan 

Sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

X persepsi 

Sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

Perbedaan : 

pada 

variabel X2 

peneliti 

Triono 

mengguna-

kan 

                                                           
26

 Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, 67. 
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perbankan 

syariah di 

sragen. 

terhadap 

minat guru 

menjadi 

nasabah 

perbankan 

syariah. 

 

Y minat. kepercayaan 

sedangkan 

penelitian 

saya 

mengguna-

kan 

pengetahu-

an.  

Objek pada 

penelitian 

Triono 

adalah guru 

sedangakan 

penelitian 

saya 

masyarakat. 

Dwi 

Ana 

Ratna 

Utami 

2017 Pengaruh 

persepsi 

masyarakat 

tentang 

perbankan 

syariah 

terhadap 

minat 

menabung di 

bank syariah 

(studi kasus 

pada 

masyarakat 

muslim 

Kauman 

Wijirejo 

Pandak 

Bantul). 

variabel 

persepsi 

masyarakat 

tentang 

perbankan 

syariah 

memiliki 

pengaruh 

yang positif 

dan 

signifikan. 

 

Sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

X persepsi. 

Objek 

penelitian 

ini sama-

sama 

masyarakat 

Sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

Y minat 

Perbedaan: 

pada 

penelitian 

Dwi tidak 

ada variabel 

X2, 

sedangkan 

penelitian 

saya ada 

variabel X2 

yaitu 

pengetahu-

an.  

Rahma 

Bellani 

Oktavia

ndria 

Iranati 

2017 Pengaruh 

religiusitas, 

kepercayaan, 

pengetahuan, 

dan lokasi 

terhadap 

minat 

masyarakat 

menabung di 

bank syariah 

(studi kasus 

pada 

secara 

parsial 

religiusitas, 

kepercayaan

, pengetahu-

an, dan 

lokasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

minat 

Sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

Pengetahu-

an. Objek 

penelitian 

juga sama-

sama 

tentang 

masyarakat. 

Sama-sama 

mengguna-

Perbedaan: 

pada 

penelitian 

Rahma 

terdapat 

empat 

variabel X 

sedangakan 

pada 

penelitian 

saya hanya 

ada dua 
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masyarakat di 

Kota 

Tanggerang 

Selatan). 

menabung 

di bank 

syariah. 

Secara 

simultan 

variabel 

religiusitas, 

kepercayaan

, pengetahu-

an, dan 

lokasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung 

pada tingkat 

signifikansi 

kurang dari 

0,05% 

kan variabel 

Y minat 

variabel X.  

Syahriy

al 

2018 Pengaruh 

persepsi nilai 

dan 

pengetahuan 

masyarakat 

terhadap 

minat 

menabung 

serta 

dampaknya 

kepada  

keputusan 

menabung 

pada 

perbankan 

syariah di 

Banda Aceh. 

Ada dua 

pengaruh 

yaitu 

pengaruh 

langsung 

dan tidak 

langsung. 

Pengaruh 

langsung 

penelitian 

ini yaitu 

pengaruh 

persepsi 

nilai dan 

pengetahun 

masyarakat 

terhadap 

keputusan 

menabung 

lebih kecil 

dibanding-

kan minat 

menabung.  

Sedangkan 

pengaruh 

Sama-sama 

mengguna-

kan  

variabel X1 

dan X2 

sama-sama 

persepsi dan 

pengetahu-

an. Objek 

penelitian 

juga sama-

sama 

masyarakat. 

Sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

Y minat 

Perbedaan: 

Pada 

penelitian 

Syahriyal 

Terdapat 

Y2, 

sedangkan 

penelitian 

saya tidak 

ada.  
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tidak 

langsung 

adalah 

pengaruh 

persepsi 

nilai dan 

pengetahu-

an 

masyarakat 

terhadap 

keputusan 

menabung 

lebih besar 

dibanding-

kan minat 

menabung. 

Amalia 

Fuadah 

2018 Pengaruh 

tingkat 

religiusitas, 

pengetahuan, 

dan persepsi 

terhadap 

minat 

menabung 

mahasiswa di 

bank syariah 

(studi kasus 

pada 

mahasiswa 

S1 jurusan 

perbankan 

syariah 

fakultas 

ekonomi dan 

bisnis islam 

IAIN 

Tulungagung

). 

secara 

parsial 

tingkat 

religiusitas, 

pengetahu-

an, dan 

persepsi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung. 

Secara 

simultan 

tingkat 

religiusitas, 

pengetahu-

an, dan 

persepsi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung. 

sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

persepsi dan 

pengetahu-

an. 

Sama-sama 

mengguna-

kan variabel 

Y minat 

Perbedaan:. 

Ada tiga 

variabel X 

pada 

penelitian 

Amalia. 

Sedangkan 

penelitian 

saya hanya 

mengguna-

kan dua 

variabel X. 

 Sumber : Triono (2017), Dwi Ana Ratna Utami (2017), Rahma Bellani 

Oktaviandria (2017), Syahriyal (2018), Amalia Fuadah (2018). 

. 
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  Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji teori 

yang sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya namun penelitian ini 

mengembangkan berdasarkan konsep persepsi dari teori Kotler, dalam 

penelitian terdahulu oleh Triono menggunakan teori persepsi dari Wade dan 

Tarvis yang menyatakan bahwa persepsi merupakan aspek psikologis yang 

penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala 

disekitarnya, penelitian terdahulu oleh Dwi Ana Ratna Utami menggunakan 

teori persepsi dari Jalaluddin Rakhmat yang menyatakan bahwa persepsi 

adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, penelitian 

terdahulu oleh syahriyal menggunkan teori persepsi dari Webster yang 

menyatakan bahwa persepsi adalah proses sebagaimana stimulus-stimulus yang 

mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diseleksi dan diinterpretasikan. 

Selanjutnya konsep pengetahuan pada penelitian ini menggunakan teori dari 

Donni Juni Priansa, dalam penelitian terdahulu oleh Rahma Bellani 

Oktaviandria Iranati menggunakan teori pengetahuan dari Notoatmojo yang 

menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil 

tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, penelitian 

terdahulu oleh Amalia Faudah menggunakan teori pengetahuan dari  Surajiyo 

yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap 

sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk mengetahui suatu objek yang 

dihadapinya. 
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C. Kerangka Berpikir  

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, diperlukan adanya 

pemikiran yang menjadi landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan 

untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atas penelitian 

tersebut dan kerangka berfikir untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

  

    

 

 

Keterangan:  

Parsial    =   

Simultan = 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

Dari kerangka berfikir diatas dapat dilihat bahwa persepsi dan 

pengetahuan sebagai variabel independent dan minat menabung di Bank 

Syariah menjadi variabel dependen. 

D. Hipotesis Penelitian 

Variabel dependen 

Variabel Independen 

Persepsi (X1) 

Pengetahuan (X2) 

Minat Menabung  

(Y) 
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 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat 

penyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dikatakan sebagai jawaban yang empirik dengan data.
27

 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara persepsi masyarakat 

tentang perbankan syariah terhadap motivasi menabung dibank syariah. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang 

perbankan syariah terhadap motivasi menabung dibank syariah. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan masyarakat 

tentang perbankan syariah terhadap motivasi menabung dibank syariah. 

H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan masyarakat tentang 

perbankan syariah terhadap motivasi menabung dibank syariah. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara persepsi dan pengetahuan 

masyarakat secara bersama-sama tentang perbankan syariah terhadap 

motivasi menabung dibank syariah. 

H3 : Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi dan pengetahuan 

masyarakat secara bersama-sama tentang perbankan syariah terhadap 

motivasi menabung dibank syariah. 

                                                           
27

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

2016), 64.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan  Penelitian  

 Menurut Sugiono metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah 

cara ilmiah untuk mempeoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu 

cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. 

Rasional bermakna kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk 

akal sehingga terjangkau oleh logika manusia. Empiris berarti cara yang 

dilaksanakan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat 

mengetahui dan mengamati cara yang digunakan.  Sistematis memiliki arti 

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah 

tertentu yang bersifat logis.
1
 

 Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian analisis yang 

menggunakan uji statistik. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu 

variabel terikat (variabel independent) dan variabel bebas (variabel dependent). 

 

 

                                                           
1
 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2005), 65.  
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1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya atau munculnya 

variabel dependen (variabel terikat). 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena munculnya variabel 

independen (variabel bebas). 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

X1   : Persepsi  

X2   : Pengetahuan 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu: 

Y   : Minat Menabung 

Sedangkan definisi operasional menggambarkan tentang pengukuran 

atas variabel yang ada pada penelitian ini. Definisi operasional untuk dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel Sub Variabel Indikator Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi 

(X1) 

Penginderaan 

(Sensasi) 

Penginderaan dapat 

ditangkap melalui 

pancaindera konsomen, 

seperti: mata, telingga, 

hidung, kulit, dan lidah. 

Donni Juni 

Priansa 

“Peilaku 

Konsumen 

Dalam 

Persaingan 

Bisnis 

Kontemporer” 

(2017) 

Atensi  Atensi sangat tidak 

terhindarkan sebab sebelum 

konsumen memberikan 

respon konsumen tersebut 

terlebih dahulu 

memperhatikan kejadian 

atau rangsangan tersebut. 

Interpretasi  Sebuah pesan yang 

diterima konsumen melalui 

salah satu atau lebih indera 

konsumen. Seperti 

pengetahuan produk, 

informasi pelayanan dan 

sikap karyawan bank 

syariah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahu

an (X2) 

Pendidikan  Mengetahui produk 

simpanan bank syariah dari 

pendidikan yang ditempuh 

Soekidjo 

Notoatmodjo 

“Pendidikan 

dan Perilaku 

Kesehatan” 

(2003)  
Paparan media 

masa 

Mengetahui produk 

simpanan bank syariah dari 

internet, media masa dan 

media elektronik. 

Sosial 

ekonomi 

(pendapatan) 

Menabung dibank syariah 

untuk memenuhi kebutuhan 

dimasa depan karena 

pendapatan yang 

mencukupi. 

Hubungan 

sosial  

Mengetahui produk 

simpanan bank syariah dari 

hubungan sosial dalam 

masyarakat. 

Pengalaman  Mengetahun produk 

simpanan bank syariah 

berdasarkan pengalaman 

teman/ saudaa/ keluarga. 
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Minat 

menabung 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

Perhatian 

masyarakat 

terhadap bank 

syariah secara 

keseluruhan  

Tahap awal dalam menilai 

suatu produk atau jasa yang 

sesuai dengan kebutuhan 

calon pelanggan. 

Donni Juni 

Priansa 

“Peilaku 

Konsumen 

Dalam 

Persaingan 

Bisnis 

Kontemporer” 

(2017) 

Ketertarikan 

masyarakat 

pada bank 

syariah 

Dalam tahap ini calon 

pelanggan tertarik untuk 

membeli produk atau jasa 

yang ditawarkan.  

Hasrat 

maasyarakat 

tentang bank 

syariah 

Tahap ini ditandai dengan 

munculnya minat yang kuat 

dari calon pelanggan untuk 

membeli dan mencoba 

produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

Tindakan 

masyarakat 

dalam 

menggunakan 

bank syariah 

Pada tahap ini calon 

penggalan telah 

mempunyai kemantapan 

yang tinggi untuk membeli 

atau menggunakan produk 

atau jasa yang ditawarkan. 

Sumber: Donno Juni Priansa, “Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis 

Kontemporer”, Soekidjo Notoatmodjo, “Pendidikan dan Perilaku Kesehatan”. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut  Sutrisno  Hadi populasi dapat diartikan sebagai 

sekumpulan  individu  yang  telah  memenuhi  syarat -syarat  yang  

berkaitan  dengan masalah  penelitian.
2
 Sedangkan  menurut  Muhammad 

Populasi  mengacu  pada  sekelompok  orang  atau  objek  yang  memiliki  

persamaan  dalam  satu  atau beberapa hal yang dapat membentuk masalah 

pokok dalam suatu penelitian.
3
 Dalam penelitian ini peneliti menentukan 

populasi penelitian yang terdapat pada objek penelitian yaitu seluruh 

                                                           
2
 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1998), 203. 

3
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 42.  
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masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo dengan jumlah 1001 

penduduk. 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya 

pada penelitian dengan jumlah populasi besar. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik dengan metode proportionate stratified random sampling yaitu 

pengambilan sampel yang digunakan bila populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
4
 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebagian dari populasi 

pada masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo. Diambil 

dengan menggunakan metode Slovin.
5
 

  
 

     
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), 80-82. 
 

5
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

156.  
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N = Ukuran populasi 

e  = Persen kelonggaran 10% atau 0,01 

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh jumlah masyarakat 

yang ada di Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo adalah 415 orang 

yang berusia 17-40 tahun maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

n = 
   

             
 = 80,58 

   = 81 

Dari hasil diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah responden pada 

penelitian ini adalah 81 responden. 

D. Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian 

yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang 

menggunakan uji statistik. Meskipun ada banyak macam klasifikasi data, 

namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikasi 

menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun kuesioner 

(daftar pertanyaan). Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari sumber 

internal maupun sumber eksternal.
6
 

 

 

                                                           
6
Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam  (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2008),103.  
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E. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulakn data. Ini merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitiannya, karena tujuan utama dari penelitian  

adalah mendapatkan data.
7
 Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu data tertentu. Wawancara ini ditujukan untuk beberapa 

responden yang ada di Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo. Teknik 

yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang berarti 

wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan.
8
 

2. Kuesioner 

Menurut Arikunto kuesioner  ialah  sejumlah  pertanyaan  tertulis  

yang  digunakan  untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal  yang  ia  ketahui.
9
  Metode  

pengumpulan  data  yang digunakan  dalam penelitian ini yakni  dengan  

                                                           
7
 Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),185. 

8
 Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian, 190-191 

9
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

78.  
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cara  membuat  dan  menyebarkan  daftar  pertanyaan kepada responden 

dengan penetapan skor nilai-nilai pada tiap-tiap pertanyaan. Data  yang  

diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menyebarkan kuesioner 

kepada responden sebanyak 81. Kuesioner yang diberikan dalam  bentuk  

pernyataan terstruktur dimana di dalam kuesioner tersebut memaparkan  

sebuah pernyataan yang harus ditanggapi oleh responden, dengan 

menggunakan skala likert yang merupakan jenis skala yang  digunakan 

untuk melihat atau mengukur variabel penelitian. Menurut  Sugiyono  

Skala  likert  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala likert 1-5 

dengan keterangan sebagai berikut:  

a. Skor 5 untuk (SS jawaban Sangat Setuju)  

b. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)  

c. Skor 3 untuk jawaban Ragu-Ragu (RR)  

d. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

e. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)
10

 

F. Metode Pengolahan dan Analisi Data 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari 

hasil penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2001) 108. 
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1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut.
11

 Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor item pertanyaan dengan skor total 

menggunakan metode korelasi product moment. Untuk memperoleh 

hasilnya, peneliti menggunakan bantuan computer SPSS versi 21.  

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisien korelasi (rhitung) positif dan lebih besar atau sama dengan rtabel, 

maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung negatif 

atau lebih kecill dari rtabel, maka item tersebut dikatakan tidak valid 

(drop). Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kriteria validitas (tidak valid), maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket. 

Nilai rtabel diperoleh dengan melihat pada table nilai r product 

moment dengan taraf signifikan α = 5%, dalam penelitian ini n adalah 

jumlah sampel sebanyak 30 responden, sehingga diperoleh nilai rtabel 

ialah 0,361. 

 

 

                                                           
 

11
 Danang Sunyoto, Paktek SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114.  
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau kontruk. Butir pertanyaan 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten.
12

  

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan 

instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik tertentu. Adapun untuk menganalisis reliabilitas instrumen 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS versi 21. 

Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.
13

 

2. Uji Asumsi klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dalam analisis 

regresi. Melalui uji asumsi klasik ini berguna untuk melengkapi uji 

stastitik yang telah dilakukan yaitu uji F, t dan determinasi. Uji asumsi 

                                                           
 

12
 Ibid., 110.  

13
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 221. 
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klasik dari penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji linearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
14

 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengamsumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Ada beberapa cara salah satunya 

dengan analisis grafik. Dasar pengambilan keputusan: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Selain menggunakan grafik normal probability plot, deteksi 

normalitas juga dapat dilihat dengan uji Kolmogorov Smirnov. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi di bawah 0,05 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 

0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji 

Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 

                                                           
14

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivatiate dengan Program IBM SPSS 25 

(Semarang: UNDIP, 2018), 161. 
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berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID.  

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah 

di studentized. 

c. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut 

menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.
15

 Cara mengetahui 

                                                           
15

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivatiate dengan Program IBM SPSS 25, 111. 
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ada atau tidaknya autokorelasi, maka bisa dilakukan dengan uji Run 

Test dengan bantuan SPSS 21. 

Untuk menentukan apakah data ada autokorelasi atau tidak, uji 

Run Test memiliki nilai probabilitas Asymp.Sig. (2-tailed) uji hasil 

SPSS 21.0 menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami 

autokorelasi.
16

  

d. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
17

 Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan 

tolerance (TOL). Regresi bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai 

VIF < 10 dan nilai TOL > 0,10. 

e. Uji Linearitas 

Uji Linearitas adalah uji kelinearan garis regresi. Uji ini digunakan 

untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar 

atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan cara mencari model regresi 

dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Suatu 

variabel dapat dikatakan memiliki hubungan linear apabila P-Value atau 

nilai sig. > 0,05 dan sebaliknya jika nila sig. < 0,05 maka tidak ada 

                                                           
16

 Suliyanto, Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Yogyakarta: Andi 

Yogyakarta, 2011), 140. 
17

 Imam Ghozali, 107. 
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hubungan linear. Sehingga jika data tersebut linear, maka dapat 

dilanjutkan ke uji regresi. 

3. Analisis Regresi 

a. Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel 

bebas (independent) dan satu variabel terikat (dependent). Rumus 

regresi linier sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y  = variabel terikat 

X  = variabel bebas 

a + b = konstanta 

b. Regresi Linier Berganda 

Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau 

lebih variabel independen.
18

 Model persamaan regresi linier berganda 

dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b1X1 + e 

Y  = Minat menabung 

a  = Nilai konstan 

X1  = Persepsi 

X2   = Pengetahuan 

                                                           
18

 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 127. 
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b1  = Koefisien regresi X1 

b2  = Koefisien regresi X2 

e  = Standar error 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji secara parsial dan uji 

secara simultan, berikut uji hipotesis dalam penelitian ini: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel 

independen (persepsi dan pengetahuan) mempengaruhi variabel 

dependen (minat menabung di bank syariah) secara individu.  

Metode penghitungan menurut Prastisto (2009:116) adalah 

sebagai berikut: 

Taraf yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05 dan nilai ttabel 

memiliki derajat kebebasan (df) n-k-1 

n = jumlah sampel dalam hal ini = 81 

k = jumlah variabel yang digunakan = 2 

sehingga derajat bebasnya = 81 - 2 - 1 = 78 

Uji t dilakukan satu arah (1 tailed) sehingga didapatkan nilai ttabel 

dengan df 78 adalah 1,99. Hipotesis yang digunakan:
19

 

H0 : Variabel independen tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen. 

                                                           
19

 Sugiyono, 67. 
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H1 : Variabel independen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Apabila thitung < ttabel maka, H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

2) Apabila thitung < ttabel maka, H0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

b. Uji Simultan (Uji F)  

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

semua variabel X (independen) secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi variabel Y (dependen). 

1) Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara 

bersama-sama (X) terhadap variabel dependen (Y). 

2) Apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama (X) 

terhadap variabel dependen (Y). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen 

(X).
20

 

                                                           
20

 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelian 133. 
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Ciri-ciri R
2
 adalah: 

1) Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 

1, jadi nilai R
2
 terletak antara 0< R

2
<1. 

2) Nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan yang sempurna antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

3) Nilai 1 menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

4) Menghitung koefisien determinasi (R
2
) untuk menilai besarnya 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

Dukuh Krajan merupakan salah satu dukuh yang ada di Desa Pulosari 

Kecamatan Jambon yang terletak di sebelah barat Kabupaten Ponorogo. Adapun 

jarak desa Pulosari dari Kabupaten Ponorogo sekitar 13 km. Mengingat 

pembangunan perkantoran di Kabupaten Ponorogo saat ini hanya berpusat di 

tengah kota Ponorogo, maka hal ini mempersulit beberapa masyarakat untuk ikut 

serta dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Desa Pulosari 

mempunyai luas wilayah sebesar 199.45 hektar. Desa Pulosari mempunyai tiga 

dukuh, yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Sawahan dan Dukuh Kunden.  

Berdasarkan data kependudukan di Desa Pulosari pada tahun 2018 

penduduk Desa Pulosari berjumlah 2.920 jiwa, dengan perincian 1.485 laki-laki 

dan 1.435 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 952 KK.
1
 

Adapun jumlah penduduk pada Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo yaitu 

1001 jiwa, dengan perincian 549 laki-laki dan 452 perempuan. Dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 365 KK,
2
 perhatikan tabel berikut: 

 

 

 

                                                           
1
 http://Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, jam 

20.29).  
2
  Perkembangan Kependudukan 2018. 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/
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Tabel 4.1 

Penduduk Dukuh Krajan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 549 54,85 

2 Perempuan 452 45,15 

Jumlah 1.001 100 

Sumber: Perkembangan Kependudukan Tahun 2018.   

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jenis kelamin penduduk di Dukuh 

Krajan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan dengan persentase 54,85% 

untuk laki-laki dan 45,15% untuk perempuan.  

Penduduk Dukuh Krajan jika dilihat dari aspek pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Penduduk Dukuh Krajan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Tidak sekolah / belum sekolah 207 20,68 

2 SD / sederajat 301 30,07 

3 SMP / sederajat 246 24,57 

4 SMA / sederajat 204 20,38 

5 Perguruan tinggi 43 4,30 

Jumlah 1.001 100 

Sumber: Perkembangan Kependudukan Tahun 2018.  
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Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

penduduk Dukuh Krajan yang paling banyak adalah SD dengan persentase 

30,07%, selain itu yang tidak / belum sekolah mencapai 20,68%, dilanjutkan 

dengan tingkat SMP sebesar 24,57%, sedangkan tingkat SMA mencapai 20,38%, 

dan terakhir untuk jumlah penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi hanya 

4,30%. 
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B. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner secara 

langsung kepada responden, yaitu dengan cara menemui langsung responden 

untuk selanjutnya meminta responden mengisi kuesioner. Hal ini dilakukan agar 

lebih efektif untuk menjelaskan secara langsung kepada responden terkait 

pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan, supaya responden benar-benar 

memahami setiap butir pernyataan pada kuesioner. Obyek penelitian ini adalah 

masyarakat di Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo dengan sampel 

sebanyak 81 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling 

incidental, yaitu pemilihan responden  masyarakat di Dukuh Krajan Pulosari 

Jambon Ponorogo tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dengan responden asal 

responden tersebut cocok sebagai sumber data. Penelitian dilakukan pada 1 

Agustus sampai dengan 5 Agustus 2019. Dari penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh deskripsi data sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data Responden 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data terkait jenis kelamin responden yang mengisi kuesioner dalam 

penelitian ini pada masyarakat di Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang 

dijelaskan dalam Tabel 4.3 seperti berikut: 
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Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 39 48.8 48.8 48.8 

Perempuan 42 51.2 51.2 100.0 

Total 81 100.0 100.0  

 Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.3, dapat diketahui tentang jenis 

kelamin responden masyarakat di Dukuh Krajan Pulosari Jambon 

Ponorogo yang diambil sebagai responden menunjukkan bahwa hampir 

terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu sebanyak 

48,8% orang laki-laki dan 51,2% orang perempuan. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia responden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Yang dijelaskan pada 

Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Usia Responden 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

< 20 tahun 10 12.5 12.5 12.5 

21-30 tahun 38 46.3 46.3 58.8 

31-40 tahun 33 41.2 41.2 100.0 

Total 81 100.0 100.0  

 Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diambil kesimpulan bahwa usia 

responden masyarakat  Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo  yang 

paling banyak pada usia 21-30 tahun sebesar 46,3%, disusul usia 31-40 

tahun sebesar 41,2%, dan yang terakhir usia < 20 tahun sebesar 12,5%.  

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan responden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi lima kategori. yang dijelaskan pada 

Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Pekerjaan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diambil kesimpulan bahwa 

pekerjaan responden masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo 

yang paling banyak adalah wiraswasta yaitu sebesar 32,4%, disusul 

pelajar/mahasiswa sebesar 25%, disusul pedagang sebesar 15%, disusul 

dengan petani 18,8% dan yang terakhir pegawai negeri sipil sebesar 8,8%.  

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pedagang 12 15.0 15.0 15.0 

Pegawai Negeri 

Sipil 

7 8.8 8.8 23.8 

Pelajar/ 

Mahasiswa 

21 25.0 25.0 48.8 

Petani 15 18.8 18.8 67.6 

Wiraswasta 26 32.4 32.4 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
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d. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan  

Pendidikan responden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi empat kategori. yang dijelaskan 

pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Pendidikan Responden 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

SARJANA 7 8.8 8.8 8.8 

SD 18 22.5 22.5 31.3 

SMA 39 47.5 47.5 78.8 

SMP 17 21.2 21.2 100.0 

Total 81 100.0 100.0  

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 

responden masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo yang 

paling banyak adalah SMA yaitu sebesar 47,5%, disusul SD sebesar 

22,5%, disusul SMP sebesar 21,2%,  dan yang terakhir Sarjana sebesar 

8,8%. 

2. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 21. Berikut ini adalah hasil uji instrumen menggunakan 

metode validitas dan  reliabilitas yang dilakukan kepada 30 responden. 
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a. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.
3
  

Perhitungan validitas dengan membandingkan rhitung dengan rtabel.  rtabel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,361 karena jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian adalah 30 dengan tingkat kesalahan 5%. 

Kriteria dalam menentukan valid atau tidaknya suatu instrumen adalah jika  

rhitung  > rtabel (rhitung > 0,361), maka item pertanyaan dikatakan valid.
4
 

Hasil pengujian validitas instrumen dijelaskan pada Tabel 4.7, 

Tabel 4.8, dan Tabel 4.9 sebagai berikut: 

 Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Persepsi 

 

No Item  rhitung   rtabel Keterangan 

1 X1.1 0,417 0,361 Valid 

2 X1.2 0,072 0,361 Tidak Valid 

3 X1.3 0,675 0,361 Valid 

4 X1.4 0,818 0,361 Valid 

5 X1.5 0,192 0,361 Tidak Valid 

6 X1.6 0,539 0,361 Valid 

7 X1.7 0,451 0,361 Valid 

8 X1.8 0,535 0,361 Valid 

9 X1.9 0,154 0,361 Tidak Valid 

10 X1.10 0,745 0,361 Valid 

11 X1.11 0,707 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

                                                           
3
 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta, Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta: 2009), 113.  
4
 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
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Berdasarkan Tabel 4.7 instrumen persepsi terdiri dari 11 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, di peroleh 3 pertanyaan 

yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor X1.2 karena nilai  rhitung  < rtabel 

yaitu 0,072 < 0,361, nomor X1.5 karena nilai  rhitung  < rtabel yaitu 0,192 < 

0,361, dan nomor X1.9 karena nilai  rhitung  < rtabel yaitu 0,154 < 0,361 

sehingga dinyatakan 8 pertanyaan yang dinyatakan valid karena memiliki 

nilai  rhitung  < rtabel dengan nilai koefisien validitas terendah yaitu 0,417 dan 

tertinggi 0,745. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Pengetahuan 

No. Item  rhitung   rtabel Keterangan 

1 X2.1 0,674 0,361 Valid 

2 X2.2 0,395 0,361 Valid 

3 X2.3 0,729 0,361 Valid 

4 X2.4 0,805 0,361 Valid 

5 X2.5 0,820 0,361 Valid 

6 X2.6 0,046 0,361 Tidak Valid 

7 X2.7 0,714 0,361 Valid 

8 X2.8 0,772 0,361 Valid 

9 X2.9 0,885 0,361 Valid 

10 X2.10 0,707 0,361 Valid 

11 X2.11 0,677 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019  

 

Berdasarkan Tabel 4.8 instrumen pengetahuan terdiri dari 11 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, di peroleh 1 pertanyaan 

yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor X2.6  karena nilai  rhitung  < rtabel 

yaitu 0,046 < 0,361, sehingga dinyatakan 10 pertanyaan yang dinyatakan 
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valid karena memiliki nilai  rhitung  < rtabel dengan nilai koefisien validitas 

terendah yaitu 0,395 dan tertinggi 0,885. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Minat Menabung 

No. Item  rhitung   rtabel Keterangan 

1 Y.1 0,649 0,361 Valid 

2 Y.2 0,925 0,361 Valid 

3 Y.3 0,125 0,361 Tidak Valid 

4 Y.4 0,707 0,361 Valid 

5 Y.5 0,871 0,361 Valid 

6 Y.6 0,664 0,361 Valid 

7 Y.7 0,550 0,361 Valid 

8 Y.8 0,868 0,361 Valid 

9 Y.9 0,510 0,361 Valid 

10 Y.10 0,715 0,361 Valid 

11 Y.11 0,664 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.9 instrumen minat menabung terdiri dari 11 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, di peroleh 1 pertanyaan 

yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor Y.3  karena nilai  rhitung  < rtabel 

yaitu 0,125 < 0,361, sehingga dinyatakan 10 pertanyaan yang dinyatakan 

valid karena memiliki nilai  rhitung  < rtabel dengan nilai koefisien validitas 

terendah yaitu 0,510  dan tertinggi 0,925. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau kontruk. Suatu kuesioner dapat 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari 
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pengujian instrument tersebut menunjukkan hasil yang tetap.
5
reliabilitas 

diukur dengan uji statistik cronbach alpha > 0,60. Tabel 4.10 

menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Penelitian Cronbach Alpha Keterangan 

1. Persepsi (X1) 0,798 Reliabel 
2. Pengetahuan(X2) 0,904 Reliabel 
3. Minat Menabung (Y) 0,896 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Dari Tabel 4.10, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha untuk 

masing-masing variabel X1, X2, dan Y berturut-turut adalah 0,798, 0,904, 

dan 0,896 lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

item pertanyaan pengukur variabel dari kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian dianggap reliabel atau layak. 

 

C. Analisis Data 

Berikut ini adalah hasil analisis data kuesioner pada masyarakat Dukuh 

Krajan Pulosari Jambon Ponorogo: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah 

di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik. 

                                                           
5
 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 109. 
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Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi 

linear agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. 

Menurut Ghozali, dalam model regresi ada beberapa asumsi yang 

harus dipenuhi agar hasil estimasi efisien, yaitu tidak terjadi penyimpangan 

dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan nyata.
6
 Dalam 

penelitian ini,uji asumsi klasik dilakukan dengan empat pengujian, yaitu uji 

normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. 

Hasil pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel yang 

dihasilkan dari model regresi memiliki distribusi normal atau tidak.
7
 Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Kriteria 

dari uji normalitas residual adalah apabila signifikansi residual lebih dari 

0,05 maka residual berdistribusi secara normal.
8
 Berikut ini adalah hasil uji 

normalitas yang dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov yang 

dianalisis menggunakan software SPSS 21 

 

 

 

                                                           
6
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: UNDIP, 

2005), 129.  
7
 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian, 126. 

8
 Danang Sunyoto, Praktik SPSS, 127. 
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Tabel 4.11 

 Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.04262856 

Most Extreme Differences 

Absolute .062 

Positive .031 

Negative -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z .552 

Asymp. Sig. (2-tailed) .921 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan uji normalitas pada Tabel 4.11 diketahui bahwa, nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) diperoleh nilai sebesar 0,921. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05. Sehingga dari uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 

berdistribusi normal.  

b. Uji Heterokedastisitas 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas. 

Jika nilai signifikansi semua variabel X lebih besar dari 0,05 (alpha 5%) 

maka tidak terjadi heterokedastisitas.
9
 Berikut ini adalah Tabel 4.10 

mengenai hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan software SPSS 

21:  

 

 

                                                           
9
 Ibid., 125.  
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.139 4.295  1.196 .235 

PERSEPSI -.071 .098 -.083 -.718 .475 

PENGETAHUAN .008 .101 .010 .084 .934 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa, untuk variabel 

persepsi nilai sig. sebesar 0,475 > 0,05 dan variabel pengetahuan diperoleh 

nilai sig. sebesar 0,934 > 0,05. Karena keduanya lebh besar dari 0,5 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang penggunaannya penting 

untuk menilai bisa tidaknya model regresi merepresentasikan kesimpulan 

yang diambil dari hasil penelitian. Hal ini terkait dengan variance dan 

residual. 

c. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Run Test. Berikut ini 

adalah tabel hasil uji autokorelasi menggunakan software SPSS 21. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -.03121 

Cases < Test Value 36 

Cases >= Test Value 44 

Total Cases 80 

Number of Runs 45 

Z 1.000 

Asymp. Sig. (2-tailed) .317 

a. Median 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,317 > 0,05, sehingga disimpulkan tidak terdapat gejala 

atau masalah autokorelasi pada model regresi tersebut.  

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari 

gangguan multikolinearitas. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai 

Tolerance da nilai VIF (Variance Inflation Factor), hal ini dijelaskan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Uji Multikolinearitas
a
 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 16.572 6.999  2.368 .020   

PERSEPSI 
.568 .160 .375 3.542 .001 .956 1.04

6 

PENGETA-

HUAN 

.182 .164 .118 1.109 .271 .956 1.04

6 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance 

untuk variabel Persepsi (X1) dan Pengetahuan (X2) sebesar 0,956 > 0,10. 

Sementara, nilai VIF untuk variabel Persepsi (X1) dan Pengetahuan (X2) 

sebesar 1,046 < 10,00. Sehingga tidak terjadi masalah / kasus 

multikolinieritas dalam penelitian, 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model 

yang digunakan sudah benar atau tidak.
10

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Imam Al-Gazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progran IMB SPSS 2, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 159.  
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 Tabel 4.15 

Hasil Uji Linieritas Persepsi (X1) 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

MINAT * 

PERSEPSI 

Between 

Groups 

(Combined) 478.235 15 34.160 2.050 .027 

Linearity 249.832 1 249.832 14.990 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

228.403 13 17.569 1.054 .414 

Within Groups 1083.315 65 16.666 
  

Total 1561.550 80 
   

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui nilai Deviatiom from Linearity 

untuk nilai sig yaitu 0,414 > 0,5. Sehingga hubungan antara minat 

menabung dan persepsi adalah hubungan yang linier. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Linieritas Pengetahuan (X2) 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

MINAT * 

PENGETAH

UAN 

Between 

Groups 

(Combined) 281.041 14 21.619 1.114 .363 

Linearity 60.145 1 60.145 3.100 .083 

Deviation 

from 

Linearity 

220.896 12 18.408 .949 .505 

Within Groups 1280.509 66 19.402 
  

Total 1561.550 80 
   

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui nilau Deviatiom from Linearity 

untuk nilai sig yaitu 0,505 > 0,5. Sehingga hubungan antara minat 

menabung dan pengetahuan adalah hubungan yang linier. 

2. Uji Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh 

antara persepsi terhadap minat menabung di bank syariah dan pengaruh 

antara pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh persepsi masyarakat  terhadap minat menabung di bank syariah. 

Tabel 4.17 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .338
a
 .114 .103 2.333 

a. Predictors: (Constant), PERSEPSI 

b. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa: 

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi 

variabel, Tabel 4.17 menunjukkan hubungan yang positif antara 

persepsi dengan minat menabung di bank syariah sebesar 0,338 atau 

33,8%. 
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2) Nilai R Square sebesar 0,114 menunjukkan bahwa persepsi memiliki 

pengaruh sebesar 11,4% terhadap minat menabung di bank syariah dan 

88,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.  

Tabel 4.18 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 17.298 2.632  6.573 .000 

PERSEPSI .326 .103 .338 3.170 .002 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.18 dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

Y = 17,298 + 0,326 X + error 

Hasil persamaan regresi tersebut memberikan pengertian 

bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 17,298. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa 

dipengaruhi oleh variabel persepsi maka tingkat minat menabung di 

bank syariah sebesar 17,298. 

2) Koefisien regresi sebesar 0,326 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan 1 variabel persepsi akan meningkatkan minat 

menabung di bank syariah sebesar 0,326. 

 



71 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa: 

1) Pengujian hipotesa pertama 

H0     :  Persepsi tidak berpengaruh positif terhadap minat 

menabung di bank syariah  

H1    : Persepsi  berpengaruh positif terhadap minat menabung 

di bank syariah 

2) Uji Parsial (t)  

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu diuji 

menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan antara persepsi  terhadap minat menabung 

di bank syariah. Uji t dilakukan dengan  membandingkan antara 

thitung dengan ttabel, pada taraf sig. 0,05 (5%) dengan kriteria apabila 

thitung > ttabel maka H1 diterima, sedangkan jika thitung < ttabel maka H1 

ditolak. Nilai thitung dapat dilihat dari Tabel 4.16 sebesar 3,170. 

Adapun nilai ttabel dapat di cari menggunakan rumus: 

ttabel = t (α/2;n-k-1) 

 = t (0,05/2;81-2-1) 

 = t (0,025;78) 

 = 1,99 

Dilihat dari hasil pengujian terlihat variabel persepsi 

mempunyai thitung > ttabel (3,170 > 1,99) dan nilai signifikansi 0,002 

lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H0 ditolak dan 
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H1 diterima. Artinya, persepsi berpengaruh signifikan terhadap 

minat menabung di bank syariah sehingga hipotesis pertama dapat 

diterima. 

b. Pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah 

Tabel 4.19 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .890
a
 .792 .789 1.130 

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN 

b. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa: 

1) Nilai R sebesar 0,890 atau 89% yang mengartikan bahwa pengetahuan  

memiliki hubungan positif terhadap minat menabung di bank syariah.  

2) Nilai R square sebesar 0,792 menunjukkan pengetahuan memiliki 

pengaruh sebesar 79,2% terhadap minat menabung di bank syariah dan 

20,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Tabel 4.20 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.520 1.229  3.677 .000 

PENGETAHUAN .826 .048 .890 17.241 .000 

a. Dependent Variable: MINAT 

 Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 
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Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.20 dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

Y = 4,520 + 0,826 X + error 

Hasil persamaan regresi tersebut memberikan pengertian 

bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 4,520. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa 

dipengaruhi oleh variabel pengetahuan maka tingkat minat 

menabung di bank syariah sebesar 4,520. 

2) Koefisien regresi sebesar 0,826 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan 1 variabel pengetahuan akan meningkatkan minat 

menabung di bank syariah sebesar 0,826. 

Berdasarkan Tabel 4.20 diketahui bahwa: 

1) Pengujian hipotesa kedua 

H0  : pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap minat 

menabung di bank syariah  

H2 : pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat 

menabung di bank syariah 

2) Uji Parsial (t) 

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu diuji 

menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap minat 

menabung di bank syariah. Uji t dilakukan dengan  membandingkan 
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antara thitung dengan ttabel, pada taraf sig. 0,05 (5%) dengan kriteria 

apabila thitung > ttabel maka H1 diterima, sedangkan jika thitung < ttabel 

maka H2 ditolak. Nilai thitung dapat dilihat dari Tabel 4.20 sebesar 

17,241.  

Dilihat dari hasil pengujian terlihat variabel pengetahuan 

mempunyai thitung > ttabel (17,241 > 1,99) dan nilai signifikansi 0,000 

lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H0 ditolak dan 

H2 diterima. Artinya, pengetahuan masyarakat tentang perbankan 

syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank 

syariah sehingga hipotesis kedua dapat diterima. 

3. Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel terikat. Berikut 

ini adalah tabel hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 

software SPSS 21: 

Tabel 4.21 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 382.505 2 191.253 152.298 .000
b
 

Residual 96.695 78 1.256   

Total 479.200 80    

a. Dependent Variable: MINAT 

b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, PERSEPSI 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 
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a. Pengujian hipotesa ketiga 

H0  : Persepsi dan pengetahuan secara simultan (bersama-sama) 

tidak berpengaruh terhadap minat menabung di bank 

syariah. 

H3 :     Persepsi dan pengetahuan secara simultan (bersama-sama) 

perpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah  

b. Uji Simultan (F) 

Untuk melihat pengaruh variabel – variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan cara 

membandingkan nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H3 diterima. 

Artinya variabel dependen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel independen dan membandingkan nilai sig. dengan nilai 

tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig. lebih kecil dari nilai derajat 

kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

Fhitung dapat dilihat dari Tabel 4.21 sebesar 152,298. Sedangkan nilai Ftabel 

dapat dicari menggunakan rumus: 

Ftabel = F (α) (2; n-2-1) 

  = F (0,05) (2; 81-2-1) 

  = F (0,05) (2; 78) 

  = 3,11 
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Dilihat dari hasil pengujian terlihat nilai Fhitung  > Ftabel (152,298 > 

3,11) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai 

kriteria, maka H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya, persepsi dan 

pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh secara 

simultan terhadap minat menabung di bank syariah, sehingga hipotesis 

ketiga dapat diterima. 

Tabel 4.22 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.086 1.540  2.004 .049 

PERSEPSI .079 .052 .082 1.523 .132 

PENGETAHUAN .804 .050 .866 16.157 .000 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.22 diperoleh model persamaan sebagai 

berikut: 

Y = 3,086 + 0,079X1 + 0,804X2 + error 

a. Konstanta 3,086  menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi variabel 

persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah minat 

menabung di bank syariah syariah adalah sebesar 3,086. 

b. Koefisien regresi variabel persepsi (X1) bertanda positif (+ 0,079), 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 variabel persepsi 
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masyarakat tentang perbankan syariah maka akan meningkatkan 

variabel minat menabung di bank syariah sebesar 0,079. 

c. Koefisien regresi variabel pengetahuan (X2) bertanda positif        

(+0,804), menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 variabel 

pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah maka kan 

meningkatkan variabel minat menabung di bank syariah sebesar 0,804.  

c. Uji Parsial (t) 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variabel-variabel dependen. Dalam uji regresi linier berganda, hal ini 

perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel independen memberi pengeruh 

yang berbeda dalam model, untuk pengambilan kesimpulan dinyatakan 

dalam melihat nilai sig, dan membandingkan taraf kesalahan 5% atau 0,5 

yang dipakai yaitu nilai sig. < 0,05.
11

 

Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa: 

1) Diketahui nilai koefisien dari persepsi 0,079 yakni bernilai positif. 

Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa peersepsi berpengaruh 

secara positif terhadap minat menabung. Diketahui nilai sig 0,132 > 

0,05 yang  berarti bahwa persepsi tidak berpengaruh secara parsial 

dan signifikan terhadap minat menabung. 

                                                           
11

Imam Al-Gazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progran IMB SPSS 2, 97-99.  
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2) Diketahui nilai koefisien dari persepsi 0,804 yakni bernilai positif. 

Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa persepsi masyarakat 

berpengaruh secara positif terhadap minat menabung. Diketahui nilai 

sig 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa pengetahuan masyarakat tentang 

perbankan syariah tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap minat menabung. 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) menunjukkan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). 

Berikut ini adalah tabel hasil analisis uji koefisien determinasi dengan 

menggunakan software SPSS 21: 

Tabel 4.23 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .893
a
 .798 .793 1.121 

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, PERSEPSI 

b. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.22 diketahui bahwa: 

a. R = 0,893 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel persepsi 

dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat 

menabung di bank syariah. 
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b. R Square sebesar 0,798 berarti 79,8% faktor yang mempengaruhi minat 

menabung di bank  syariah dijelaskan oleh faktor persepsi dan 

pengetahuan, sedangkan sisanya 20,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti oleh penulis. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan analisis data yang telah dipaparkan di atas, maka 

pembahasan atau interpretasi tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Hipotesis 1 (Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah 

terhadap Minat Menabung di Bank Syariah) 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel persepsi masyarakat tentang perbankan syariah (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap minat menabung di bank bank syariah, yang berarti H1 

diterima dan H0 ditolak. Dilihat dari hasil uji t yang mempunyai thitung > ttabel 

(3,170 > 1,99) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara persepsi 

masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank  

syariah secara parsial serta nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dari 

hasil pengujian juga didapat nilai R Square sebesar 0,114 menunjukkan bahwa 

persepsi masyarakat tentang perbankan syariah memiliki pengaruh sebesar 

11,4% berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah dan 88,6% 

dipengaruhi faktor lain. 
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Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dwi Ana Ratna Utami (2017) yaitu persepsi masyararakat 

tentang perbankan syariah  berpengaruh positif terhadap minat menabung di 

bank syariah. Dan sama halnya dengan penelitian Amalia Faudah (2018) 

dimana persepsi berpengeruh secara signifikan terhadap minat menabung 

mahasiswa di bank syariah. 

Menurut Kotler salah satu faktor yang mempengaruhi minat adalah 

faktor psikologi yang didalamnya terdapat persepsi. Pada penelitian ini teori 

tersebut adalah terbukti, yakni persepsi masyarakat tentang perbankan syariah 

berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah bankan syariah, 

sehingga persepsi masyarakat tentang perbankan syariah perlu ditingkatkan 

berdasarkan penginderaan, atensi (perhatian), dan interpretasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik persepsi 

masyarakat tentang perbankan syariah, maka semakin meningkat pula minat 

menabung di bank syariah. 

2. Uji Hipotesis 2 (Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan 

Syariah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah) 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap minat menabung di bank bank syariah, yang berarti H1 

diterima dan H0 ditolak. Dilihat dari hasil uji t yang mempunyai thitung > ttabel 

(17,241 > 1,99) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara 
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pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung 

di bank  syariah secara parsial serta nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05. Dari hasil pengujian juga didapat nilai R Square sebesar 0,792 

menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah 

memiliki pengaruh sebesar 79,2% berpengaruh terhadap minat menabung di 

bank syariah dan 20,8% dipengaruhi faktor lain. 

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rahma Bellani Oktaviandria Iranati (2017) dengan hasil 

penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan 

terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah. Dan sama halnya 

dengan penelitian Amalia Faudah (2018) dimana pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. 

Menurut Donni Juni Priansa pengetahuan merupakan salah satu faktor 

penentu utama dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen sama halnya 

dengan minat yang di perlihatkan masyarakat dalam membeli  barang atau 

jasa yang sesuai dengan kebutuhannya dan berharap bisa mendapatkan 

kepuasan dengan menggunakan barang atau jasa tersebut. Pada penelitian ini 

teori tersebut adalah terbukti, yakni pengetahuan masyarakat tentang 

perbankan syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bankan 

syariah, sehingga pengetahuan masyarakat tentang bank syariah perlu 

ditingkatkan berdasarkan pendidikan, paparan media masa,hubungan sosial, 

pengalaman, dan perhatian masyarakat pada bank syariah. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila pengetahaun 

tersebut lebih ditingkatkan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 

minat menabung di bank syariah. 

3. Uji Hipotesis 3 (Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat tentang 

Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di bank Syariah) 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y 

yang berarti H3 diterima dan H0 ditolak. Yang ditandai dengan nilai Fhitung  > 

Ftabel (152,298 > 3,11). Dan nilai R dalam regresi berganda besarnya korelasi 

0,893 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel persepsi dan 

pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung 

di bank syariah sebesar 89,3%. Nilai R Square sebesar 0,798 berarti peran 

atau kontribusi variabel persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang 

perbankan syariah menjelaskan variabel minat menabung di bank syariah 

sebesar 79,8%.  

Hasil penelitian tersebut didukung oleh bukti empiris dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Amalia Faudah (2018) dengan hasil penelitian 

bahwa secara simultan variabel persepsi dan pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap kminat menabung mahasiswa di bank syariah. Dan sama 

halnya dengan penelitian Syahriyal (2018) dimana ada dua pengaruh yaitu 

pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung dalam 

penelitian ini adalah pengaruh persepsi nilai dan pengetahuan masyarakat 
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terhadap keputusan menabung lebih kecil di bandingkan minat menabung. 

Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah pengaruh persepsi nilai dan 

pengetahuan masyarakat terhadap keputusan menabung lebih besar di 

bandingkan minat menabung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan penulis diawal dan hasil 

pengujian data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan  pengujian, menunjukan bahwa secara parsial variabel 

persepsi masyarakat tentang perbankan syariah (X1) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah (Y). 

Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan 0,002 lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan persentase 

pengaruh persepsi masyarakat tentang perbankan syariah terhadap 

minat menabung di bank syariah sebesar 11,4% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Berdasarkan  pengujian, menunjukan bahwa secara parsial variabel 

pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah (Y). 

Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H2 diterima. Sedangkan persentase 

pengaruh persepsi masyarakat tentang perbankan syariah terhadap 

minat menabung di bank syariah sebesar 79,2% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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3. Berdasarkan  pengujian, menunjukan bahwa secara simultan atau 

bersama-sama variabel persepsi (X1) dan pengetahuan (X2) masyarakat 

tentang perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menabung di bank syariah (Y). Hal tersebut dapat diketahui 

dengan melihat nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 

ditolak dan H3 diterima. Sedangkan persentase pengaruh persepsi 

masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di 

bank syariah sebesar 79,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

B. Saran  

1. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di 

harapkan pihak bank syariah mengadakan sosialisai yang efektif dan 

perlu ditekankan pada pengenalan sisi keunggulan yang dimiliki bank 

syariah, hal ini untuk meningkatkan persepsi masyarakat tentang bank 

syariah. 

2. Perlunya sosialisai perbankan syariah secara rutin baik melalui media 

cetak, elektronik, maupun dengan pendekatan langsung kepada 

masyarakat, hal ini untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang 

bank syariah.   

3. Untuk meningkatkan persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang bank 

syariah selain didakannya sosialisari dari pihak bank syariah, masyarakat 

juga bisa mencari informasi terkait bank syariah dari media massa. 
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