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ABSTRAK 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang diterapkan oleh 

perbankan syariah adalah larangan adanya riba dalam berbagai bentuk transaksi. 

Masalah utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah bagaimana 

perusahaan menarik pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaan dapat 

bertahan dan berkembang. Salah satu caranya adalah dengan melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, antara lain: faktor kebudayaan, kelas sosial, keluarga, 

status, kelompok atau komunitas, usia, pekerjaan, gaya hidup dan lain-lain. 

Selain faktor tersebut perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh persepsi yang 

konsumen miliki, dan tingkat religiusitas juga merupakan faktor pembentuk 

perilaku konsumen. Selain membahas faktor-faktor perilaku konsumen, akan 

dibahas juga faktor yang mempengaruhi konsumsi. Diantaranya Keynes 

menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi, tingkat 

religiusitas, dan disposable income, baik secara parsial maupun secara simultan 

terhadap minat menabung di perbankan syariah (studi pada dosen UIN Raden 

Intan Lampung). Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research). Populasi dalam penelitian ini yaitu dosen UIN Raden Intan Lampung. 

Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel stratified random sampling, 

diambil sampel sejumlah 38 dosen. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan 

kuesioner dengan skala likert. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis 

regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. Hal ini didapat 

berdasarkan perhitungan Uji T yaitu thitung > ttabel (2,396 > 2,03011). Dengan nilai 

signifikansi (0,022 < 0,05). (2) Tingkat religiusitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. Hal ini didapat 

berdasarkan perhitungan Uji T yaitu thitung > ttabel (5,052 > 2,03011). Dengan nilai 

signifikansi (0,000 < 0,05). (3) Disposable income tidak berpengaruh terhadap 

minat menabung di perbankan syariah. Hal ini didapat berdasarkan perhitungan 

Uji T yaitu thitung < ttabel (–0,253 < 2,03011). Dengan nilai signifikansi (0,802 > 

0,05). (4) persepsi (X1), tingkat religiusitas (X2) dan disposable income (X3), 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya yaitu minat 

menabung di perbankan syariah (Y). Hal ini didapatkan berdasarkan pengujian 

perbandingan Fhitung yang lebih besar dari pada Ftabel yaitu Fhitung > Ftabel (13,596 > 

2,88) sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi, tingkat religiusitas dan 

disposable income secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat menabung. Sehingga, ketika perbankan akan meningkatkan minat 

menabung maka ketiga variabel baik persepsi, tingkat religiusitas ataupun 

disposable income harus sama-sama diperhatikan guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Karena ketiganya mempunyai pengaruh masing-masing terhadap 

minat menabung di perbankan syariah. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

                          

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
1
 

 

 

  

                                                             
1 QS. Al-Hasyr (59) : 18 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan 

Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syari’ah”. 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. 

Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

1. Persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, 

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaannya.
2
 

Pengertian lain dari persepsi adalah suatu proses yang memungkinkan kita 

mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan 

sekitar.
3
  

2. Religiusitas merupakan  suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang 

didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.
4
 

Agama Menurut Taib Thahir Abdul Mu‟in adalah suatu peraturan Tuhan yang 

mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan 
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pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan 

hidupnya didunia dan akhirat.
5
 

3. Disposable Income adalah jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan atau 

ditabungkan oleh rumah tangga.
6
 Pendapatan disposable (disposable income) 

adalah sejumlah uang yang sesungguhnya diterima oleh masyarakat rumah 

tangga, yang boleh dibelanjakan oleh para penerimanya untuk membeli barang 

dan jasa sesuai keinginannya.
7
 

4. Menabung adalah kegiatan menyisihkan pendapatan / uang saku kita dengan 

jumlah tergantung kemampuan kita, dan sewaktu-waktu dapat diambil dalam 

keadaan mendesak.
8
 Pengertian menabung menurut Bank Indonesia adalah 

kegiatan menyisihkan uang untuk dikumpulkan guna mencapai target dana 

tertentu agar kelak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan.
9
 

5. Bank Syari’ah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum 

islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak 

membayar bunga kepada nasabah.
10

 Pengertian lain dari bank syariah adalah 

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga 
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keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadist Nabi SAW.
11

 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income  terhadap minat menabung di 

perbankan syariah (Studi Pada Dosen UIN Raden Intan Lampung). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk 

menabung di perbankan syariah yaitu terdapat pada perilaku konsumen itu 

sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen salah satunya 

yaitu persepsi seseorang terhadap perbankan syariah dan tingkat religiusitas 

yang terdapat dalam diri mereka. Selain perilaku konsumen faktor yang 

mempengaruhi minat menabung seseorang juga di pengaruhi oleh faktor yang 

mempengaruhi konsumsi yaitu disposable income.  

Persepsi positif seseorang terhadap perbankan syariah sangat di 

perlukan oleh pemasar dalam mempromosikan produk yang ditawarkan 

sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah. 

Tingkat religiusitas seseorang juga menjadi motivator terpenting untuk 

mendorong seseorang menggunakan jasa perbankan syariah karena semakin 

tinggi tingkat religiusitas seseorang maka mereka akan semakin berhati-hati 
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dalam memutuskan apakah akan menabung di perbankan syariah atau di 

perbankan konvensional. Serta pendapatan yang diterima setiap bulannya juga 

menentukan seseorang untuk memutuskan apakah akan menyisihkan nya 

untuk menabung atau menggunakan nya untuk keperluan lainnya selain untuk 

konsumsi. 

Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti variabel-

variabel tersebut apakah ada pengaruhnya terhadap minat menabung di 

perbankan syariah mengingat banyak nya persaingan yang dilakukan oleh 

keuagan bank maupun non bank baik syariah ataupun konvensional. 

2. Secara Subjektif  

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta di dukung oleh 

tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan. Disamping itu, penelitian 

yang penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
12

 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah.
13

 Salah satu prinsip syari‟ah yang diterapkan oleh 

perbankan syaria‟ah adalah larangan adanya riba dalam berbagai bentuk transaksi. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tedapat pada surat Ali-Imran ayat 

130: 

                        

        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.”
14

 

Dalam ayat ini Allah melarang umat islam untuk memperoleh penghasilan 

atau rizki dengan sistem riba, baik yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat 

ganda. Karena ribawi adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama islam, dan 

berperilaku ekonomi sebagaimana yang telah Allah Syariatkan dalam agama, agar 

kita mendapat dua keberuntungan dunia dan akhirat. 
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Tindakan yang dilakukan perbankan syariah untuk merealisasikan 

larangan riba yaitu dengan memberikan layanan bebas bunga kepada seluruh 

nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk 

transaksi. Hal ini karena bunga bank mempunyai sifat seperti riba. 

Bank Syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yang 

dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Syariah diatur 

secara formal sejak diamandemennya UU No.7 tahun 1992 dengan UU No.10 

tahun 1998 diubah dalam UU No.23 tahun 1999, UU No. 9 tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia dan terakhir diubah dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank 

Syariah.
15

 

Perbankan syariah berkembang dengan sangat pesat, sesuai dengan analisa 

Prof Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, 

hingga akhir 1999 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi 

di seluruh dunia, baik di Negara-Negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, 

Australia dan Amerika.
16

  

Berikut tabel yang menunjukkan perkembangan kelembagaan Bank 

Syariah di Indonesia. 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Lembaga Syariah 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Bank Umum Syariah 11 12 12 113 13 

Unit Usaha Syariah 23 22 22 21 21 

BPRS 163 163 163 166 166 

Sumber: Statistik Perbankan Syari‟ah Januari 2017 
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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat lihat dari semakin 

beragamnya produk-produk perbankan syariah yang mampu membuat konsumen 

tertarik untuk memakai jasa perbankan syariah seperti pada produk penghimpunan 

dana yang akan diturunkan lagi menjadi produk tabungan, giro dan deposito. 

Awalnya perbankan syariah hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat akan 

tetapi dengan terus berkembangnya perbankan syariah sekarang sudah banyak 

masyarakat di pelosok desa yang sudah mengenal perbankan syariah.
17

 

Masalah utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah ini adalah 

bagaimana perusahaan menarik pelanggan dan mempertahankannya agar 

perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

maka diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Karena pemasaran merupakan hal 

yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan konsumen. Agar pemasaran sesuai sasaran maka pemasar harus 

memeperhatikan perilaku konsumen dengan baik. Seperti penciptaan produk, 

penentuan pasar sasaran dan promosi yang tepat sesuai kebutuhan konsumen.  

Sebagai bagian dari pemasaran di dalam lembaga perbankan syariah harus 

dengan tepat mengambil keputusan untuk menghadapi masalah utama yang 

dihadapi perbankan syariah yaitu bagaimana perbankan syariah menarik nasabah 

agar nasabah tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Strategi yang 

diambil oleh pemasar harus melihat faktor yang mempengaruhi periku konsumen. 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor 

kebudayaan, kelas sosial, keluarga, status, kelompok atau komunitas, usia, 
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pekerjaan, gaya hidup dan lain-lain.
18

 Selain faktor tersebut perilaku konsumen 

juga dipengaruhi oleh persepsi yang konsumen miliki. 

Persepsi adalah anggapan langsung atas sesuatu.
19

 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. 

Penumbuhan minat konsumen guna untuk menarik konsumen untuk 

menggunakan jasa yang dipromosikan maka harus bisa menimbulkan persepsi 

yang positif terhadap produk yang ditawarkan. 

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. 

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku konsumen berbeda-beda dalam 

Islam perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah 

SWT. Islam telah mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya yaitu tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.
20

 Sehingga 

setiap manusia harus mampu memutuskan pilihan yang akan diambil tersebut 
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sesuai dengan kebutuhan dan keinginnya dan tentunya tidak menyimpang dari 

ketentuan agama. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dani Panca Setiasih dapat 

disimpulkan bahwa persepsi tidak berpengaruh terhadap perilaku seseorang. 

Dalam penelitian tersebut persepsi yang positif terhadap suatu produk tidak 

menjadi alasan seseorang menggunakan produk tersebut. Seperti disimpulkan dari 

penelitian Dani Panca Setiasih bahwa seseorang mempunyai persepsi positif 

terhadap perbankan syariah tetapi seseorang tersebut tidak menggunakan jasa 

perbankan syariah, persepsi positif tersebut hadir karena informasi yang didapat 

tetapi tidak mempengaruhi perilaku karena berbagai alasan.
21

 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ayu Andriani menyatakan 

bahwa persepsi berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Ayu menyimpulkan 

bahwa semakin tinggi persepsi seseorang terhadap perbankan syariah maka makin 

tinggi minat menabung mereka di perbankan syariah, begitu juga sebaliknya.
22

 

Selain faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk perilaku 

konsumen yang telah disebutkan tadi, sensitifitas religiusitas juga merupakan 

faktor pembentuk perilaku konsumen. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen 

harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT, konsumen muslim 

lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak 

kikir, dan tidak tamak supaya kehidupannya selamat baik di dunia maupun di 

akhirat.  
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 22 Ayu Andriani, Op.Cit. h. 95 



 

Religiusitas adalah suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang 

didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. 

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang 

mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap 

agama.
23

 Religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya. 

Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku 

ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan lain. Bukan hanya berkaitan dengan kegiatan yang tampak dan dapat 

dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi pada diri 

seseorang . berdasarkan sikap ini maka manusia dalam melakukan suatu aktivitas 

sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan perintah tuhannya dengan tujuan 

mendapatkan keridhaan-Nya. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Atik Masruroh, dimana 

meneliti pengaruh antara tingkat religiusitas mahasiswa terhadap minat menabung 

di perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara tingkat religiusitas  mahasiswa terhadap minat menabung. Tingkat 

religiusitas yang tinggi akan meningkatkan minat menabung mahasiswa di 

perbankan syariah. Kepercayaan terhadap agama menjadi motivator terpenting 

untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah.
24

 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hamidi tentang persepsi dan 

sikap masyarakat santri jawa timur terhadap bank syariah. Salah satu 

kesimpulannya menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa bank syariah 
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sama dengan bank konvensional. Responden juga menyatakan bahwa bagi hasil 

sama dengan dengan bunga. Karenanya masyarakat berpersepsi faktor 

pertimbangan keagamaan bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi 

kecenderungan menggunakan jasa perbankan syariah.
25

 

Selain membahas faktor-faktor perilaku konsumen, akan dibahas juga 

faktor yang mempengaruhi konsumsi. Diantaranya Keynes menyatakan bahwa 

konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah 

pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Pendapatan  disposable yang digunakan 

untuk menabung merupakan pendapatan yang tersisa karena tidak habis 

digunakan untuk konsumsi.
26

 Secara tidak langsung tabungan masyarakat 

ditentukan oleh besarnya pendapatan dan juga besarnya konsumsi. Selain itu, 

tabungan juga ditentukan oleh tingkat suku bunga. Disposable income yang ada 

pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran konsumsi dan 

sebagian lain digunakan untuk menabung.
27

 

Dalam Islam, terdapat batasan-batasan konsumsi, salah satunya adalah 

pelanggaran untuk berlebih-lebihan. Perilaku berlebih-lebihan diharamkan 

meskipun komoditas yang dibelanjakan adalah barang yang halal. Namun 

demikian, Islam membolehkan seorang muslim untuk menikmati karunia 

kehidupan, selama itu masih dalam batas kewajaran. 
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Samuelson tahun 1999 dalam  jurnal kajian ekonomi menyatakan bahwa 

faktor-faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan jumlah pengeluaran 

untuk konsumsi adalah pendapatan disposabel sebagai faktor utama, pendapatan 

permanen dan pendapatan menurut daur hidup, kekayaan serta faktor permanen 

lainnya seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi dimasa datang. 

Pendekatan pendapatan permanen dan pendekatan daur hidup mengasumsikan 

bahwa rumah tangga membagi konsumsinya antara masa sekarang dan masa yang 

akan datang berdasarkan perkiraan kemampuan konsumsi dalam jangka panjang. 

Rumah tangga mencoba untuk mempertahankan konsumsi dengan menyimpan 

sebagian pendapatannya untuk masa pensiun. Pendapatan yang disisihkan dalam 

bentuk tabungan atau deposito tercermin pada jumlah uang kuasi yang ada sektor 

perbankan. Selain itu rumah tangga memilih tingkat konsumsinya berdasarkan 

atas kekayaan yang dimiliki.
28

 

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh agama, karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan 

perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang 

tidak diinginkan, dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak 

langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok 

secara lebih baik, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 266: 
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Artinya : Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai 

kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia 

mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, Kemudian 

datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan 

yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang 

mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.
29

 

 

 Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi 

masa depan keturunan, baik secara rohani maupun secara ekonomis harus 

dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaanya 

adalah dengan menabung.  

Al-Imam al-Hasan al-Bashri rahimahullah pernah mengingatkan: 

 
 “Semoga Allah merahmati seseorang yang bekerja untuk mencari harta yang 

halal, kemudian ia membelanjakan hartanya secukupnya dan menyisihkan 

kelebihannya untuk hari miskinnya dan saat membutuhkannya.” (Atsar riwayat 
Ath-Thabari dalam Tahdzibul Atsar: 355 (1/193), 356 (1/194)).

30
 

 

Dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap dosen UIN 

Raden Intan Lampung hanya ada sebagian kecil dosen yang sudah memiliki 

rekening tabungan di bank syariah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

mereka tidak atau belum menjadi nasabah bank syariah. Salah satunya karena gaji 

yang mereka dapat setiap bulannya masih menggunakan jasa perbankan 
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konvensional. Sehingga mereka merasa malas dan merasa tidak praktis jika harus 

membuka rekening baru. Selain itu, alasan lainnya yaitu karena kesulitan akses 

menjangkau. Ada juga alasan lain yang mengatakan bahwa perbankan syariah 

sama dengan perbankan konvensional.
31

 

Berbagai alasan yang memicu dosen enggan membuka rekening bank 

syariah, sebagian merupakan alasan dari dalam diri dan sebagian lagi merupakan 

alasan  dari  luar.  Alasan  dari  dalam  misalnya  persepsi dosen  terhadap  

perbankan syariah dan religiusitas dosen. Dosen merasa malas membuka rekening 

baru karena dinilai tidak praktis, meskipun mereka berminat. Hal ini merupakan 

contoh sikap dosen terhadap perbankan syariah. Kemudian yang berkaitan dengan 

religiusitas dosen yaitu adanya keraguan mengenai praktik  bank syariah apakah 

sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Sedangkan alasan dari luar berasal 

dari perbankan syariah sendiri. Kesulitan akses menjangkau misalnya. Jika 

dibandingkan dengan perbankan konvensional, informasi mengenai perbankan 

syariah memang cenderung lebih terbatas.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk 

menjadikan persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income sebagai variabel 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan dari pemaparan diatas antara 

persepsi dan tingkat religiusitas masing-masing orang tidak sama serta 

pendapatan yang didapat juga berbeda sesuai dengan golongan yang dimiliki. 

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Dan peneliti memilih dosen 

sebagai objek penelitian, karena peneliti merasa meski sama-sama berstatus 
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sebagai dosen tentu mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap sesuatu 

untuk masing-masing orangnya. 

Disini peneliti mengambil objek penelitian di UIN Raden Intan Lampung 

yang sejak berdirinya telah berkembang pesat sampai saat ini. Pemilihan lokasi 

penelitian ini juga didasari bahwa dosen UIN Raden Intan Lampung terdiri dari 

dosen yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, baik pendidikan 

umum maupun pendidikan islam. Sehingga mereka tentunya mempunyai 

pandangan yang berbeda-beda guna menanggapi suatu hal termasuk kehadiran 

perbankan  syariah yang penuh pro dan kontra. Begitu juga dengan tingkat 

religiusitas mereka, masing-masing dosen tentu berbeda dalam mendalami 

agamanya, meskipun status mereka sama-sama dosen.  Dengan berdasarkan hal 

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH 

PERSEPSI, TINGKAT RELIGIUSITAS DAN DISPOSABLE INCOME 

TERHADAP MINAT MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada 

Dosen UIN Raden Intan Lampung)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung 

dosen di perbankan syari‟ah? 

2. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menabung dosen di perbankan syari‟ah? 

3. Apakah disposable income berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung dosen di perbankan syari‟ah? 

4. Apakah persepsi, tingkat religiusitas, dan disposable income secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menabung dosen di perbankan syari‟ah?  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap minat menabung di 

perbankan syari‟ah. 

b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat 

menabung di perbankan syariah. 

c. Untuk mengetahui pengaruh disposable income terhadap minat 

menabung di perbankan syariah. 

d. Untuk mengetahui apakah variabel persepsi, tingkat religiusitas, dan 

disposable income secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat menabung di perbankan syari‟ah. 



 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai 

pengaruh antar variabel yaitu persepsi, religiusitas dan disposable 

income terhadap minat menabung di perbankan syari‟ah dan 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah 

ekonomi islam khusunya dan menambah literature mengenai hal 

tersebut. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

b. Secara praktis  

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dan bahan masukan bagi perbankan syari‟ah. 

2. Bagi akademis, berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain 

yang berkaitan dengan perilaku konsumsi nasabah. Disisi lain, 

penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

3. Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang memungkinkan kita 

mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan 

sekitar.
32

 

Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Orang dapat memiliki 

persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya tiga proses 

persepsi.
33

 

a. Perhatian yang selektif 

b. Gangguan yang selektif 

c. Mengingat kembali yang selektif 

Faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan, dan mengingat kembali 

yang selektif berarti bahwa para pemasar harus bekerja keras agar pesan yang 

disampaikan diterima.  

Sedangkan pengertian lain dari persepsi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa 

hal melalui penginderaannya. Dengan demikian, yang diamksud dengan 
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persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang 

melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu 

pengalaman psikologi. Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses dimana 

individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka 

agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Disamping itu, persepsi 

dapat pula dilihat dari proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam 

memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Selanjutnya dikatakan 

bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan 

bahwa persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi, dan 

bukannya suatu pencatatan yang benar terhada situasi.
34

  

Salah satu firman Allah SWT dalam surah Al-Mu‟min (40) ayat 19 

sebagai dasar untuk memahami persepsi adalah sebagai berikut: 

                

Artinya : Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa  

yang disembunyikan oleh hati (QS Al-Mu‟min: 19)  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi 

seseorang, yaitu:
35

 

a. Psikologi  

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam dunia 

ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. 

b. Family  

Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah keluarganya, orang 

tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam 

memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-

persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. 

c. Kebudayaan  

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah 

satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap nilai dan cara 

seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. 

3. Proses Terbentuknya Persepsi 

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, 

meneyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap 

rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera 

terhadap objek persepsi. Ada dua jenis proses persepsi, yaitu :
36

 

a. Proses fisik 
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Proses persepsi dimulai dari penginderaan yang menimbulkan stimulus 

dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf 

sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan 

proses fisiologis. 

b. Proses psikologis  

Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan 

reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba. 

Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat 

tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk dipersepsikan. Di samping 

itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat 

menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi seseorang 

terhadap lembaga keuangan syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan 

faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-

masing reseptor baik secara behavioristik maupun mekanistik.
37

 

Adapun tahap-tahap dalam pembentukan persepsi konsumen, yaitu:
38

 

a. Sensasi adalah suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk 

yang melibatkan panca indra konsumen (pendengaran, penglihatan, 

penciuman dan peraba). Pada tahap ini, konsumen akan menyerap dan 

menyimpan segala informasi yang diberikan ketika suatu produk 

ditawarkan atau dicoba. 
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b. Organisasi adalah tahap dimana konsumen mengolah informasi yang telah 

ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingan antara 

informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia 

miliki sebelumnya. Kemudian konsumen akan mendapatkan kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki produk tersebut serta nilai tambah yang bisa 

didapat. 

c. Interpretasi adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh 

konsumen terhadap suatu produk. Setelah pada tahap organisasi konsumen 

mendapatkan kelebihan dan kekurangan serta nilai tambah produk, maka 

akan tercipta citra atau makna khas yang melekat pada produk. Dalam 

pemasaran, persepsi itu lebih penting daripada realitas, Karena persepsi 

itulah yang akan mempengaruhi perilaku aktual konsumen. 

4. Persepsi Dalam Islam  

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela 

pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. 

Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalifahan diberikan 

berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi 

persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk 

allah yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur‟an, beberapa proses dan fungsi 

persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, 

disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-

fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga 



 

dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi 

manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan. 

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada 

reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi 

setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan 

fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari 

pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan 

yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.
39

 

Alat indera yang dimilki oleh manusia berjumlah lima macam yang 

bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang 

berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera 

inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna. 

Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada 

reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi 

akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya.
40

 

Kemudian, ada beberapa ayat di bawah ini mewakili tentang panca 

indera yang berperan dalam proses persepsi, antara lain: 
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a. Penglihatan  

                        

                       

                        

         

Artinya : “Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, 

kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya, kemudian 

menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan 

keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-

butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan) awan 

seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) e 

situ kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari 

siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hamper-

hampitr menghilangkan penglihatan.”
41

 

 

Ayat diatas memberikan penejelasan bahwa manusia mengetahui 

mengenai proses terjadinya hujan dengan menggunakan salah satu panca 

inderanya yaitu mata. Hal itu membuktikan bahwa sebelum manusia 

mengetahui proses terjadinya hujan terlebih dahulu terjadi penyerapan 

informasi oleh mata dan diteruskan menjadi sebuah persepsi. 

b. Pendengaran  

                        

                

 

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
42

 (QS. 

An-Nahl:78) 
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Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan 

dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia 

dengan alat Indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasakan atas 

apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan 

mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan 

yang lainnya.dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali 

lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut. 

c. Perasaan  

Perasaan merupakan gejala psikis dengan tiga sifat khas, yaitu: 

1. Dihayati secara subjektif 

2. Pada umumnya berkaitan dengan gejal pengenalan 

3. Dialami oleh individu dengan rasa suka atau tidak suka 

Persepsi dalam pandangan islam adalah suatu proses kognitif yang 

dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, 

seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk 

penciuman, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata 

maupun pemahaman dengan hati dan akal. 

B. Religiusitas  

1. Pengertian Religiusitas  

Menurut Harun Nasution Pengertian agama berasal dari kata, yaitu: al-

Din, religi (relegere, religare) dan agama. Al-Din (semit) berarti undang-

undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari 



 

kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca. 

Kemudian religare berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a = tidak; 

gam = pergi mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi secara 

turun-temurun.
43

 

Religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran agama secara 

menyeluruh. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 208:   

                    

                   

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”.
44

 

2. Pandangan Ahli tentang Religiusitas 

Menurut Elizabet K. Nottingham agama adalah gejala yang begitu 

sering terdapat dimana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita 

untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut Nottingham mengatakan bahwa 

agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya 

makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama 

telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk 

membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama 

dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga 

perasaan takut dan ngeri.
45
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Menurut Taib Thahir Abdul Mu‟in agama adalah suatu peraturan 

Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan 

kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai 

kebahagiaan hidupnya didunia dan akhirat.
46

 

Menurut Harun Nasution agama adalah (1) pengakuan terhadap adanya 

hubugan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi, (2) pengakuan 

terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, (3) mengikatkan diri 

pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber 

yang berada diluar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan 

manusia, (4) kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara 

hidup tertentu, (5) suatu system tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib, 

(6) pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber 

pada kekuatan gaib, (7) pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari 

perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar 

manusia, (8) ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang 

rasul.
47

 

Sedangkan menurut Ghufron & Risnawita dalam Atik Masruroh 

agama menunjukkan pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan 

dan kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek agama yang telah 

dihayati oleh seseorang dalam hati. Ghufron & Risnawita menegaskan lebih 

lanjut, bahwa religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap 

agamanya. Apabila individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran 
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agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan 

pandangan hidupnya.
48

 

3. Dimensi Religiusitas 

Menurut Glock dan Stark mengatakan bahwa terdapat lima dimensi 

dalam religiusitas, yaitu :
49

 

a. Dimensi keyakinan (ideologis) 

Dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang 

menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya, misalnya kepercayaan 

kepada Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Pada dasarnya setiap agama 

juga menginginkan adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. 

Adapun dalam agama yang dianut oleh seseorang, makna yang 

terpenting adalah kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam 

ajaran agama yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan lebih bersifat 

doktriner yang harus ditaati oleh penganut agama. Dengan sendirinya 

dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya praktek-praktek peribadatan 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.   

b. Dimensi praktek agama (ritualistik) 

Dimensi praktik agama yaitu tingkatan sejauh mana seseorang 

mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Unsur yang 

ada dalam dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan, serta hal-hal yang 

lebih menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. 

Wujud dari dimensi ini adalah perilaku masyarakat pengikut agama 
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tertentu dalam menjalankan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama. 

Dimensi praktek dalam agama Islam dapat dilakukan dengan menjalankan 

ibadah shalat, puasa, zakat, haji ataupun praktek muamalah lainnya. 

c. Dimensi pengalaman (eksperiensial)  

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang 

pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, 

merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh 

Tuhan, dan sebagainya.  

d. Dimensi pengetahuan agama (intelektual)  

Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan 

seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, 

terutama yang ada di dalam kitab suci manapun yang lainnya. Paling tidak 

seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai 

dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi ini dalam 

Islam meliputi Pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok-pokok ajaran 

yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam dan pemahaman 

terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi Islam/perbankan syariah.  

e. Dimensi pengamalan (konsekuensi)  

Yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang 

dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial,   

misalnya apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang 

kesulitan, mendermakan hartanya, dan sebagainya. 

 



 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Menurut Thouless dalam Atik Masruroh, membedakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi sikap keagamaan menjadi empat macam, yaitu: 
50

 

1. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial  

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan 

keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, 

tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai 

pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu.  

2. Faktor pengalaman  

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap 

keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral 

dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya berupa 

pengalaman spiritual yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku 

individu.    

3. Faktor kehidupan  

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi empat, 

yaitu: (a) kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, (b) kebutuhan akan 

cinta kasih, (c) kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan (d) kebutuhan 

yang timbul karena adanya ancaman kematian.  

4. Faktor intelektual  

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi.  
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulan bahwa setiap individu 

berbeda-beda tingkat religiusitasnya dan dipengaruhi oleh dua macam faktor 

secara garis besarnya yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat 

mempengaruhi religiusitas seperti adanya pengalaman-pengalaman emosional 

keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi seperti 

kebutuhan akan rasa aman, harga diri, cinta kasih dan sebagainya. Sedangkan 

pengaruh eksternalnya seperti pendidikan formal, pendidikan agama dalam 

keluarga, tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, 

tekanan-tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu. Dari berbagai 

teori tentang religiusitas yang telah diuraikan penelitian ini akan menggunakan 

acuan teori dari Glock dan Stark bahwa terdapat lima dimensi dalam 

religiusitas, yaitu ideologi, intelektual, ritualis, pengalaman keagamaan, dan 

konsekuensi perilaku.   

C. Disposable Income 

1. Pengertian Disposable Income 

Disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau 

ditabungkan oleh rumah tangga.
51

 Pendapatan disposable merupakan faktor 

penentu utama konsumsi dan tabungan. Tabungan merupakan bagian dari 

pendapatan yang tidak dikonsumsi.  

Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap untuk 

dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya 

menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. 
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2. Fungsi Konsumsi 

Fungsi konsumsi, yaitu suatu konsep yang mengkaitkan pengeluaran 

untuk konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable konsumen.
52

 

Menurut teori konsumsi Keynes, konsumsi yang dilakukan saat ini 

sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Jika pendapatan 

disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Selanjutnya 

menurut Keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada 

pendapatan. Artinya tingkat konsumsi itu harus dipenuhi, walaupun tingkat 

pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi 

otonomus.
53

 Apabila dihubungkan dengan pendapatan disposable fungsi 

konsumsi biasanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

 

Dimana:  

a  = konsumsi otonom,   

b  = kecondongan konsumsi marginal   

Yd = pendapatan disposable  

Yang perlu diperhatikan dalam fungsi konsumsi Keynes adalah:  

a. Merupakan variabel riil/nyata, yaitu bahwa fungsi konsumsi menunjukkan 

hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi yang keduanya 
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dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan, bukan hubungan 

antara pendapatan nominal dengan pengeluaran konsumsi nominal.  

b. Merupakan pendapatan yang terjadi, bukan pendapatan yang diperoleh 

sebelumnya, dan bukan pendapatan yang diperkirakan terjadi di masa 

datang.  

c. Merupakan pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau pendapatan 

permanen, sebagaimana dikemukakan oleh ahli ekonomi lainnya.    

3. Hubungan Antara Pendapatan, Konsumsi, dan Tabungan  

Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Diantaranya Keynes 

menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable. 

Pendapatan disposable yang digunakan untuk menabung merupakan 

pendapatan yang tersisa karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Secara 

tidak langsung tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan dan 

juga besarnya konsumsi. Hubungan diantara pendapatan, konsumsi, dan 

tabungan dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut:
54

 

 

Dimana:  

Yd = pendapatan disposebel 

C =  konsumsi rumah tangga   

S =  tabungan rumah tangga  
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4. Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Menabung  

Tidak semua pendapatan yang diperoleh masyarakat dibelanjakan 

untuk barang dan jasa, tetapi sebagian akan ditabungkan. Tingginya tingkat 

tabungan bergantung kepada besar kecilnya pendapatan yang siap 

dibelanjakan. Oleh karena itu hasrat menabung akan meningkat sesuai dengan 

tingkat pendapatan. Sehingga besar kecilnya tabungan dipengaruhi secara 

positif oleh besar kecilnya pendapatan. Menurut mainstream Keynesian 

pendapatan adalah motor penggerak tabungan. Karenanya semakin tinggi 

tingkat pendapatan, maka semakin tinggi jumlah tabungan.
55

  

D. Minat Menabung 

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan.
56

 Minat 

(interest) adalah suatu sikap yang berlangsung terus menerus yang memolakan 

perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek 

minatnya, perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, atau objek 

itu berharga atau berarti bagi individu dan satu keadaan motivasi, atau set 

motivasi, yang menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu.
57

 

Pengertian lain dari minat yaitu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat 
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atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Crow and Crow 

mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 

pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Rumusan lain 

dikemukakan Syaiful Bahri Djamarah, minat dalah kecenderungan yang menetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas.
58

  

Minat bukan istilah yang populer karena ketergantungannya pada faktor-

faktor internal seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan 

kebutuhan. Rangsangan yang diberikan oleh bank untuk menarik minat menabung 

masyarakat terbatas pada rangsangan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh 

nasabah. Nasabah saat ini lebih berhati-hati sebelum memutuskan bank manakah 

yang akan dipilihnya sebagai tempat menginvestasikan dananya. Penilaian 

masyarakat terhadap bank tidak hanya terpaku pada masalah kuantitas seperti 

bunga bank, tetapi sudah berkembang pada persoalan kualitas, baik mengenai 

produk bank maupun layanannya.
59

 

Menabung merupakan suatu aktivitas guna memenuhi suatu kebutuhan 

yaitu jaminan akan materi, menabung merupakan kegiatan aktivitas yang 

memerlukan adanya keinginan dalam diri seseorang untuk menyisihkan dan 

menyimpan uangnya di bank. Menabung memerlukan minat agar perilakunya 

terarah pada aktivitas tersebut (menabung). 

Sedangkan pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
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ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 

itu.
60

 

Dari pengertian tersebut tersirat bahwa orang yang menabung mempunyai 

hak untuk memperoleh kembali tabungannya dengan syarat tertentu. Dengan 

demikian tabungan juga memberikan manfaat fungsional, praktis serta emosional 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.  

Sedangkan menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh agama, karena 

dengan menabung berarti seorang muslim memepersiapkan diri untuk 

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi 

hal-hal yang tidak diinginkan, dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara 

tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari 

esok secara lebih baik, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat  266:
61

 

                      

                       

                    

           

Artinya : “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin 

mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-

buahan, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia 

mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup 

angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu 

memikirkannya”.
62
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Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi 

masa depan keturunan, baik secara rohani maupun secara ekonomi harus 

dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya 

adalah dengan menabung. 

Menurut Crow and Crow yang dikutip dalam bukunya Abdul rahman 

Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:
63

 

1. Faktor dorongan dari dalam  

Artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam 

individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, 

mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga dorongan 

ingin tahu membangkitkan minat untuk mengadakan penelitian dan 

sebagainya.  

2. Faktor motif sosial  

Artinya mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungan agar dapat 

diterima dan diakui oleh oleh lingkungannya atau aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan sosial, seperti bekerja, mendapatkan status, mendapatkan perhatian 

dan penghargaan.  

3. Faktor emosional atau perasaan  

Artinya minat yang erat hubungannya dengan perasaan atau emosi, 

keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh minat akan membawa rasa 

senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan 

mengurangi minat individu tersebut.  
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E. Perbankan Syari’ah 

Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukanya 

UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun, Undang-Undang tersebut belum 

memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas 

mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Landasan yuridis 

yang lebih mantap bagi bank syariah diperoleh setelah disahkanya UU No.10 

tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang 

mengatur bank syariah secara cukup jelas kuat dari segi kelembagaan dan 

operasionalnya. Selanjutnya dengan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Sentral, 

Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah agar dapat memengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank 

syariah.
64

 

Perkembangan bank syariah masih mempunyai banyak problem. Problem 

hukum merupakan salah satu dari beberapa problem yang dihadapi oleh bank 

syariah, disamping problem-problem lain seperti persepsi dan perilaku masyarakat 

yang masih cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. 

Pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas baik sumber daya manusia 

dan teknologi yang masih mengacu pada sistem konvensional dan sebagainya. 

Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 yang mendukung operasional bank syariah, 

bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil namun dengan berjalannya 

perkembangan jaman, sebagian problem hukum bank syariah dapat diatasi. 

Namun, dalam pelaksanaannya nanti masih perlu menelaah beberapa hal yang 
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mengandung potensi adanya problem hukum lain yang perlu mendapat 

pemecahan.
65

 

1. Tujuan dan Fungsi  

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. Adapun fungsi bank syariah yaitu :
66

 

a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

meyalurkan dana masyarakat. 

b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. 

c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

d. Pelaksana fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional 

bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda jika 

dibandingkan dengan bank konvensional. Di sini, bank konvensional 

menerapkan bunga menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, 

sedangkan bank syariah melarang penerapan bunga dalam semua transaksi 
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perbankan. Jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank hukumnya sama 

dengan riba, yakni haram, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-quran 

surat Al-Baqarah ayat 276-278 yang berbunyi:
67

 

                          

                     

                       

               

 

Artinya: 276.  Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan 

Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa. 

277.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati. 

278.  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.
68

 
 

Adapun konsep yang ditawarkan bank syariah adalah penggunaan 

sistem bagi hasil (profit and loss sharing), yaitu pembagian keuntungan atau 

kerugian sesuai dengan persentase (nisbah bagi hasil) yang telah disepakati 

pada awal kontrak antara bank dan nasabah. Prinsip utama yang dianut oleh 

bank syariah adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. 
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Berdasarkan pada rinsip kedua bank itu, maka secara operasional, 

terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara bank syariah dan bank 

konvensional sebagai berikut:
69

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional 

Berdasarkan pada prinsip investasi 

bagi hasil. 

Berdasarkan tujuan membungakan 

uang. 

Menggunakan prinsip jual beli. Menggunakan prinsip pinjam-

meminjam uang. 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan. 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kreditur-debitur. 

Melakukan investasi-investasi yang 

halal saja. 

Investasi yang halal atau yang 

haram. 

Setiap produk dan jasa yang 

diberikan sesuai dengan fatwa 

Dewan Syariah. 

Tidak mengenal dewan sejenis 

seperti Dewan Syariah. 

Dilarangnya gharar dan maysir. Terkadang terlibat dalam 

speculative FOREX dealing. 

Berkontibusi dalam terjadinya 

kesenjangan antara sektor riil 

dengan sektor moneter. 

Menciptakan keserasian diantara 

keduanya. 

Memeberikan peluang yang sangat 

besar untuk sight streaming 

(penyalah gunaan dana pinjaman). 

Tidak memberikan dana secara 

tunai, tetapi memberikan barang 

yang dibutuhkan. 

Rentan terhadap negatitive spread. 

Bagi hasil menyeimbangkan sisi 

liabilitas (harta diam) dan asset 

(harta bergerak). 

 

Sumber: Muhammad Syafi‟I Antonio, (1999) 
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3. Sistem Bagi Hasil Versus Sistem Bunga 

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari keseluruhan ajaran 

Islam khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah. Pemenuhan 

prinsip syariah Islam merupakan hal utama yang harus dipenuhi dalam 

transaksi perbankan syariah. Perbankan syariah harus memenuhi ketentuan 

pokok hokum Islam, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan 

dan universalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, 

riswah, dan objek haram lainnya.
70

 

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi 

islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik 

modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha (deficit 

spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha 

menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha 

menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. System bagi hasil 

menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terekploitasi (didzalimi). 

System bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan 

berbagai variasinya. 

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, fiat money, 

commodity money, fractional reserve system dalam perbankan, dan 

pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan 

tersedotnya uang disektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. 

Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sector riil untuk 
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tujuan produktif sebagian besar lari kesektor moneter dan menghambat 

pertumbuhan bahkan menyusutkan sector riil. Penciptaan uang tanpa adanya 

nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi 

yang menjadi tujuan akan terhambat.
71

 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 

Bunga Bagi Hasil 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi usaha akan 

selalu mengahsilkan keuntungan. 

Penentuan besarnya rasio/nisbah 

bagi hasil disepakati pada waktu 

akad dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

Besarnya persentase didasarkan pada 

jumlah dana/modal yang 

dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil 

didasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

Bunga dapat mengambang/variabel, 

dan besarnya naik turun sesuai 

dengan naik turunnya bunga patokan 

atau kondisi ekonomi. 

Rasio bagi hasil tetap tidak 

berubah selama akad masih 

berlaku, kecuali diubah atas 

kesepakatan bersama. 

Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa pertimbangan 

apakah usaha yang dijalankan 

peminjam untung atau rugi. 

Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan usaha yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, kerugian akan 

ditanggung bersama. 

Jumlah keuntungan bunga tidak 

meningkat sekalipun keuntungan 

naik berlipat ganda. 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan 

keuntungan. 

Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh semua agama. 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

Berlawanan dengan QS. Luqman: 34 Melaksanakan QS. Luqman: 34 

 

Sumber: Antonio, 2001 
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4. Produk-Produk Bank syariah 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya 

di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka 

mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian 

disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), 

dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokan 

menjadi tiga kelompok, yaitu:
72

 

1. Produk Penyaluran Dana 

2. Produk Penghimpunan Dana 

3. Produk Jasa 

Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. 

Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Penyaluran Dana 

a. Prinsip Jual Beli (Ba‟i) 

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan 

barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari 

harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan 

konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:
73

 

1) Ba‟i Al-Murabahah: jual beli dengan harga asal ditambah 

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, 
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dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah 

yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu 

sesuai dengan kesepakatan. 

2) Ba‟i As-salam: dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan 

pemesan memberikan uangnya ditempatkan akad sesuai dengan 

harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan 

sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank 

sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan 

segera. 

3) Ba‟i Al-Istishna: merupakan bagian dari Ba‟i As-salam namun Ba‟i 

al-Istishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh 

ketentuan Ba‟I Al-istishna mengikuti Ba‟I As-salam namun 

pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. 

b. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada 

dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli 

objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya 

adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang 

disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah 

dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan 



 

berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada 

awal perjanjian.
74

 

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu: 

1) Musyarakah: adalah salah satu produk bank syariah yang mana 

terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk 

meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak 

memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang 

bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, 

barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan 

dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam 

menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek. 

2) Mudharabah: mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih 

di mana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. 

Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah 

adalah lontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah 

diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada 

mudharabah modala hanya dimilki satu pihak saja. 
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2. Penghimpunan Dana 

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, 

dan depositi. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:
75

 

a. Prinsip Wadiah 

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad 

dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda 

dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) 

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangka pada wadiah amanah 

harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. 

b. Prinsip Mudharabah 

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak 

sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. 

Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan 

pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk 

pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian 

yang mungkin terjadi. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, 

maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan dan 

deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan 
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dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatan bagi bank untuk 

menggunakan dana yang telah terhimpun. 

2) Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah 

simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat 

khusus yang harus dipatuhi oleh bank. 

3) Mudharabah muqayyadah off balance sheet: yaitu penyaluran dana 

langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara 

pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat 

mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk 

menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya. 

3. Jasa Perbankan 

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, 

bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan 

imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut adalah:
76

 

a. Hawalah 

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang 

lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan 

pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi 

tanggungan muhal „alaih atau orang yang berkewajiban membayar 

utang. 
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b. Kafalah 

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung (makfuul „anhu „ashil). 

c. Wakalah 

Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan 

sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau 

menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang 

lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut 

menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi 

kuasa. 

d. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus 

dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan 

untuk jasa jual beli tersebut. 

e. Ijarah (Sewa) 

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit 

box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal 

ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. 

 

 

 

 

 



 

F. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Atik Masruroh yang berjudul 

Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat 

Menabung Mahasiswa di Perbankan Syari‟ah (Studi Kasus Mahasiswa STAIN 

Salatiga), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa disposible income yang 

dimoderasi oleh tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menabung mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

disposible income maka semakin tinggi pula minat menabung mahasiswa yang 

dimoderasi oleh tingkat religiusitas.
77

 

Persamaan antara penelitian Atik dengan penelitian ini adalah variabel 

bebas dan variabel terikat yang diteliti sama yaitu tingkat religiusitas dan 

disposable income terhadap minat menabung di bank syariah. Perbedaan dari 

penelitian ini dengan penelitian Atik Masruroh adalah penambahan variabel bebas 

yaitu persepsi dan objek yang diteliti yaitu Atik Masruroh memilih objek 

mahasiswa sedangkan peneliti memilih objek dosen. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Musthafiyah Azzahra yang berjudul 

Pengaruh Pengetahuan dan Disposable Income Terhadap Preferensi Menabung di 

Bank Syariah  Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi  (Studi Kasus 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga), Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung  pengetahuan dan disposable 

income berpengaruh signifikan terhadap preferensi menabung di bank syariah 

oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. 
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Religiusitas sebagai variabel moderasi terbukti dapat memperkuat pengaruh 

pengetahuan dan disposable income terhadap preferensi menabung di bank 

syariah.
78

 

Penelitian Musthafiyah Azzahra dengan penelitian ini mempunyai 

persamaan pada variabel bebas (X) disposable Income. Sedangkan letak 

perbedaan dari penelitian Musthafiyah Azzahra dengan penelitian ini adalah 

variabel bebas dan variabel terikat serta objek yang diteliti. Musthafiyah Azzahra 

mengambil variabel bebas (X) pengetahuan dan variabel terikat (Y) preferensi 

menabung serta objek yang diteliti adalah mahasiswa. Sedangkan pada penelitian 

ini mengambil variabel bebas (X) persepsi dan variabel terikat minat menabung 

dan objek yang diteliti adalah dosen. 

Dalam penelitian yang dilakukan Dani Panca Setiasih yang berjudul 

Analisis Persepsi, Preferensi, Sikap dan Perilaku Dosen Terhadap Perbankan 

Syariah (Study Kasus pada Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap sikap, diketahui bahwa nilai  thitung  adalah 

1,534 sedangkan nilai  ttabel adalah 1,692 yang lebih besar dibandingkan dengan 

thitung. Sedangkan variabel preferensi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap sikap hal ini  diketahui bahwa nilai  thitung  adalah 3,307 sedangkan 

nilai  ttabel adalah 1,692 yang lebih kecil dibandingkan dengan thitung dan 

variabel sikap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku diketahui 
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bahwa nilai  thitung  adalah 7,173 sedangkan nilai  ttabel adalah 1,692 yang lebih 

kecil dibandingkan dengan thitung. meskipun persepsi  tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap sikap dosen pada perbankan syariah tetapi secara sistem 

perbankan syariah lebih bagus atau amanah dibandingkan dengan perbankan 

konvensional, dapat dijadikan alternatif untuk bertransaksi sehingga tidak 

bergantung dengan sistem perbankan yang murni konvensional  berbasis bunga.
79

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dani Panca Setiasih terletak 

pada variabel bebas (X) dan objek penelitian, yaitu variabel bebas (X) persepsi 

dan objek penelitian dosen. Perbedaan nya terletak pada variabel terikat (Y). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ebie Fickri yang berjudul Persepsi 

dan Sikap Masyarakat Santri Pondok Pesantren Terhadap Keberadaan Lembaga 

Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan 

lampung, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat santri di 

pondok Pesanten Bumi Sholawat memiliki hubungan yang positif atas prinsip-

prinsip Lembaga Keuangan Syariah.
80

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Ebie Fickri terletak pada variabel bebas (X) yaitu persepsi. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel terikat (Y) dan objek penelitian. 

Dari keseluruhan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan 

oleh peneliti diatas. Penelitian ini mempunyai variabel terikat yaitu minat 

menabung dan variabel bebas yaitu persepsi, tingkat religiusitas dan disposable 

income. Dari ketiga variabel bebas tersebut diteliti masing-masing apakah 
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mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Serta memilih objek penelitian 

dosen UIN Raden Intan Lampung karena walaupun sama-sama dosen namun  

latar belakang pendidikan mereka tidak semua berasal dari universitas islam dan 

pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan syariah khususnya perbankan 

syariah juga masih sangat beragam. 

G. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi, tingkat 

religiusitas dan disposable income terhadap minat menabung di perbankan 

syariah. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran 

terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang 

dikembangkan dalam model ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas, dan Disposable Income 

Terhadap Minat Menabung 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : Hubungan Parsial :  

    Hubungan Simultan : 

Persepsi (X1) 

Tingkat Religiusitas(X2) 

Disposabel Income (X3) 

 

Minat Menabung (Y) 

 

Sumber : konsep yang dikembangkan untuk penelitian 

 



 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

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

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis, juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik.
81

 

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi terhadap minat menabung 

di perbankan syariah. 

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingakt religiusitas terhadap minat 

menabung di perbankan syariah. 

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan disposable income terhadap minat 

menabung di perbankan syariah. 

H4 : Persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan 

analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
82

 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan Penelitian 

secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
83

 Penelitian kali ini adalah tentang pengaruh 

persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income terhadap minat menabung di 

perbankan syari‟ah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.
84
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Berdasarkan sifat Penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriftif analitis yaitu penelitian yang memaparkan data yang didapatkan di 

lapangan dan selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan 

landasan teori yang ada sebagai pijakan dalam menganalisis. Penggambaran 

keadaan atau fenomena dalam penelitian ini adalah persepsi, tingkat religiusitas 

dan disposable income terhadap minat menabung dan proses analisis akan melihat 

pengaruh dari persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income terhadap minat 

menabung di perbankan syari‟ah. 

 

B. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam skripsi ini digolongkan menjadi dua 

kelompok yaitu data primer dan data sekunder.
85

 

1. Data primer yaitu data yang berasal langsung dengan permasalahan yang 

diteliti. Data ini diperoleh dari hasil kuesioner penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada 

dosen UIN Raden Intan Lampung yang termasuk dalam sampel. 

2. Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh 

peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa 

dokumen laporan-laporan, buku, jurnal penelitian dan artikel yang masih 

berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan. 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
86

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah dosen UIN Raden Intan Lampung sebanyak 281 dosen. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian. Adapun rumus yang digunakan 

dalam menetukan besar sampel adalah rumus slovin yaitu:
87

 

𝑛 =
N

  1 + Nd2 
 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

d = tingkat kesalahan 15% = 0,15 (tingkat kepercayaan 85%) 

maka perhitungannya: 

𝑛 =
281

  1+281.0,152 
    𝑛 =

281

7,3225
 

𝑛 = 38,37 / 38 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah 15% atau sebanyak 38 responden. 

Pengambilan sampel dalam penelitian dengan cara stratified random 

sampling yaitu suatu teknik penentuan penelitian dengan menetapkan 

pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan.
88

 

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah dosen UIN Raden Intan Lampung 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1 

Jumlah Dosen 

Fakultas   Pendididkan  

Profesor   S3  S2 S1  Ket  

Tarbiyah  8 39 69 1 117 

Syariah 2 13 35 1 51 

FEBI 1 5 22 - 28 

Ushuludin  2 17 29 - 48 

Dakwah  4 8 25 - 37 

Jumlah  281 

Sumber : Bagian Kepegawaian UIN Raden Intan LampungTahun 2017 

Masing-masing strata ditentukan jumlah sampel sebagai berikut: 

1. Tarbiyah  = 
117

281
× 38 = 15,82 

2. Syariah =  
51

281
× 38 = 6,89 

3. FEBI = 
28

281
× 38 = 3,78 

4. Ushuludin = 
48

281
× 38 = 6,49 

5. Dakwah = 
37

281
× 38 = 5,00 
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Dari perhitungan tersebut akan dibulatkan menjadi 1, sehingga didapatkan 

proporsi sampel sebagai berikut: 

1. Tarbiyah = 16 dosen 

2. Syariah = 7 dosen 

3. FEBI= 4 dosen 

4. Ushuludin = 6 dosen 

5. Dakwah = 5 dosen  

Sedangkan untuk individu yang ditetapkan atau terpilih sebagai sampel 

penelitian dapat digunakan teknik sampling insidental, yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data.
89

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Angket / Kuesioner 

Kuesioner (angket) merupakan penyelidikan mengenai suatu masalah 

yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dengan jalan 

mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada 
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subjek, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respon).
90

 Metode ini 

digunakan untuk mengetahui tanggapan dosen UIN Raden Intan Lampung 

tentang persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income terhadap 

minat menabung di Perbankan Syariah. Bentuk kuesioner yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pertanyaan 

tertutup dimana kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para 

pengisi mengemukakan pendapatnya.  

Metode ini merupakan metode utama dalam mencari dan 

mengumpulkan data yang berkenaan dengan pengaruh persepsi, tingkat 

religiusitas dan disposable income terhadap minat menabung di perbankan 

syari‟ah. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam 

percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan 

buah pikiran atau perannya dengan tepat. Bentuk wawancara yang dipakai 

adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah 

proses wawancara dimana interview tidak secara langsung mengarahkan 

                                                             
90

 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Research Sosial (Bandung: Penerbit Alumni, 

1980), h. 273 



 

Tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian. 

Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara 

bebas dan wawancara terpimpin, jadi wawancara hanya pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi.
91

 Dalam hal ini peneliti mewawancarai 

sebagian dari sampel yaitu dosen UIN Raden Intan Lampung. 

 

E. Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian.
92

 Sesuai dengan judul yang ada maka dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu : 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah persepsi (X1), tingkat religiusitas (X2) dan disposable income 

(X3).    

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang 

digunakan  dalam penelitian ini adalah minat menabung (Y). 
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2. Pengukuran Variabel Penelitian 

Pengukuran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan data 

apa yang ingin diperoleh dari indikator variabel yang telah ditentukan. 

Tabel 3.2 

Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian 

Variabel 
Konsep 

Variabel 

Sumber / 

referensi 

Indikator  Skala 

Ukur 

Persepsi 

(X1) 

persepsi adalah 

proses dimana 

kita memilih, 

mengatur, dan 

menerjemah kan 

masukan 

informasi untuk 

menciptakan 

gambaran dunia 

yang berarti. 

Philip Kotler, 

Kevin Lane 

Keller, 

Manajemen 

Pemasaran 

(Jakarta 

: Erlangga, 2009), 

h.179 

a. Sensasi  

b. Organisasi  

c. Interpretasi  

 

Ordinal 

(skala 

likert) 

Religiusitas 

(X2) 

Religiusitas 

adalah 

kepercayaan 

kepada Tuhan 

disertai dengan 

komitmen untuk 

mengikuti 

prinsip- prinsip 

yang diyakini 

yang ditetapkan 

oleh Allah. 

Atik Masruroh, 

Analisis 

Pengaruh Tingkat 

Religiusitas dan 

Disposable 

Income terhadap 

Minat Menabung 

di Bank Syariah 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

STAIN Salatiga), 

STAIN Salatiga: 

2015 

a. Keyakinan  

b. Praktik agama 

c. Pengalaman 

d. Pengetahuan 

agama 

e. Konsekuensi 

Ordinal 

(Skala 

Likert) 

Disposable 

Income 

(X3) 

Disposable 

Income adalah 

jumlah yang 

tersedia untuk 

dibelanjakan 

atau 

ditabungkan 

oleh rumah 

tangga  

Case E. Karl, Fair 

C. Ray, Case Fair 

: prinsip-prinsip 

Ekonomi (Jakarta: 

Erlangga, 2007), 

h. 31 

 

Pendapatan  Ordinal 

(Skala 

Likert) 



 

Minat 

Menabung 

(Y) 

Minat 

menabung 

adalah kekuatan 

yang mendorong 

individu untuk 

memeberikan 

perhatiannya 

terhadap 

kegiatannya 

menabung di 

bank yang 

dilakukan secara 

sukarela dan 

sadar tanpa 

paksaan dari 

siapapun. 

 

Ayu Andriani, 

Pengaruh 

Persepsi dan 

Religiusitas 

Santri Terhadap 

Minat Menabung 

di Perbankan 

Syariah (studi 

Kasus di Pondok 

Pesantren Al-

Falah Mojo 

Kediri), Tulung 

Agung:IAIN 

Tulung Agung, 

2015),  h. 48 

 

a. Dorongan dari 

dalam diri 

individu 

b. Motif sosial 

c. Faktor emosional 

Ordinal 

(Skala 

Likert) 

F. Metode Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melaui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
93

 

Dalam penelitian ini metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

mengkaji dan mengukur nilai rata-rata dari variabel persepsi, religiusitas, 

disposable income dan minat menabung pada dosen UIN Raden Intan 

Lampung. Untuk mengukurnya dilakukan dengan cara menyebar angket 

serta memberi skor dengan menggunakan skala likert, dengan jawaban 

angket yang diisi oleh dosen UIN Raden Intan Lampung, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. Sangat setuju (SS)   bobot nilai  : 5 

b. Setuju (S)     bobot nilai  : 4 

c. Netral /Ragu-ragu (RR)   bobot nilai  : 3 

d. Tidak setuju (TS)    bobot nilai  : 2 

e. Sangat tidak setuju (STS)  bobot nilai  : 1 

 

2. Analisis Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 

mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya 

rendah maka instrument tersebut kurang valid. Sebuah instrument 

dikatan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti.
94

 

Program SPSS 16 merupakan program yang digunakan untuk 

menguji apakah masing-masing indikator penelitian valid atau tidak, 

dilihat dari tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated 

Item-Total Correlation dengan perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih 

besar dari r tabel maka dapat disimpulkan indicator valid.
95
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b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.
96

 Pengukuran 

reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach, jika (α) > 0,60 

maka reliabilitas pernyataan bisa diterima.
97

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan 

layak digunakan dalam penelitian adalah data yang berdistribusi 

normal. Normalitas data dapat dilihat menggunakan uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov. Dengan pengambilan keputusan :   

1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
98

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Multikolinieritas adalah keadaan jika suatu variabel bebas berkorelasi 
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dengan satu atau lebih variabel bebas yang lainnya. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan problem multikolinieritas.
99

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan keperiode pengamatan yang lain. 

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 

dapat dilihat pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika :
100

 

1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 

0.  

2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 

3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.  

4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.  

Jika hasil output Scatterplot demikian, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.    

4. Uji Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan alat analisis 

regresi berganda. Dalam analisi regresi berganda untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan, dan untuk mengolah dan membahas data yang 

diperoleh. Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti karena 
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peneliti bermaksud menguji bagaimana keadaan naik turunnya variabel 

dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor 

dimanipulasi.
101

 Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

 

Keterangan :  

Y = Variabel Dependen 

a = Intercept (harga konstan) 

b1, b2, & b3 = Koefisien Regresi X1, X2, X3 

X1 X2 & X3 = variabel independen 

e = Standar Eror  

5. Uji Hipotesis 

a. Uji T (Uji Parsial) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05.
102

 

Untuk menguji pengaruh dari variabel masing-masing variabel 

bebas secara persial atau untuk mengetahui variabel mana yang lebih 
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mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah digunakan uji-t, dengan 

kaidah pengambilan kepuitusan sebagi berikut :
103

 

1) Tingkat Signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan 

kriteria jika ttabel > ttabel maka Ha diterima Ho ditolak. 

2) Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α=0,05), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak.  

b. Uji F (Uji Simultan)  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1,X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.  

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1) Jika Fhitung < Ftabel pada tingket kepercayaan 95% (α = 0,05), maka 

dinyatakan bahwa kedua variabel persepsi masyarakat dan produk 

pembiayaan bank secara silmutan tidak mempengaruhi tingkat 

signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah.  

2) Jika Fhitung > Ftabel, maka dinyatakan bahwa kedua variabel persepsi 

masyarakat dan produk pembiayaan bank secara silmutan 

mempengaruhi tingkat signifikan terhadap peningkatan jumlah 

nasabah.  
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c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, atau 

sejauh mana kontribusi variabel mempengaruhi variabel dependen.
104

 

Ciri-ciri nilai R
2 
adalah: 

a) Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1, 

atau (0 ≤ R2 ≤ 1). 

b) Nilai 0 menunjukan tidak adanya hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

c) Nilai 1 menunjukan adanya hubungan yang sempurna antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya UIN Raden Intan Lampung 

IAIN Raden Intan Lampung adalah perguruan tinggi agama Islam tertua 

dan terbesar di Lampung.Dalam lintas perjalanan sejarahnya, IAIN Raden 

Intan Lampung melintasi beragam fase, mulai dari fase rintisan, kemudian 

fase pendirian dan pembangunan, lalu fase pengembangan hingga mencapai 

kemajuan sekarang ini.
105

 

Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973) 

Pada mulanya, IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga 

pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung 

(YKIL). Yayasan yang diketuai Raden Muhammad Sayyid ini berdiri pada 

1961 sebagai yayasan sosial yang bertujuan membangun rumah-rumah 

peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung. 

Untuk merealisir program kerja YKIL tersebut, pada 1963 diadakan 

Musyawarah Alim Ulama se-Lampung di Metro Lampung Tengah dengan 

agenda menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara 

tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. Musyawarah ini antara 

lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 

2 fakultas sekaligus, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari‟ah. 

Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini awalnya dipusatkan di 
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Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang di Lampung 

(UNILA sekarang), sebelum akhirnya pindah ke Masjid Lungsir (sekarang 

Masjid al-Anwar). 

Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung sebagai 

provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah milik 

yayasan ini dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden 

Fatah Palembang di bawah kepemimpinan Syaikh Syamsuddin Abdul 

Mu‟thi. Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PTAIN tersendiri 

di Provinsi Lampung.Dalam rangka tersebut, didirikanlah Fakultas 

Ushuludin pada 1965 dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi. 

Pada 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada dipindahkan ke 

Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama, untuk efektivitas upaya 

penegerian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yaperti) 

Lampung dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi. 

Yaperti bekerja keras membenahi proses administrasi sembari 

menyiapkan proposal penegerian yayasan yang disetujui Menteri Agama 

dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 1967 

tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penegerian dengan 

struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar 

Alam. Sekretaris panitia dipegang Mochtar Hasan, SH yang pada waktu itu 

menjabat sekretaris daerah Propinsi Lampung, sementara Bendahara dijabat 

K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil Yaperti.Adapun anggota-anggotanya 



 

terdiri dari para dekan fakultas yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para 

ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII. 

Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini 

akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 

26 Oktober 1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami‟ah Al-Islamiyah Al-

Hukumiyah Raden Intan”. Pemberian nama “Raden Intan” didasari pada 

pertimbangan bahwa di belakang nama Universitas/Institut biasanya diberi 

label nama kota atau nama pahlawan; dan Raden Intan merupakan pejuang 

bangsa yang menentang penjajahan Belanda, sekaligus penyiar agama Islam 

di Lampung. 

Pada periode pertama, kepemimpinan institut (Rektor) dijabat oleh 

Mochtar Hasan S.H., dibantu M. Djuaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris Al-

Jami'ah (Kepala Biro).Tiga tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh 

Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973). 

Fase pembangunan (1973-1993) 

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Rekor ke-2, Institut mulai 

memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan Rektor ke-3, 

Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini ditandai dengan 

pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu oleh Pemda Dati I 

Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk kegiatan 

administrasi dan akademik. Setelah proses pembangunan gedung dan sarana 

prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan dari Kampus Kaliawi 

ke Kampus Labuhan Ratu. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Rektor 



 

ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-1984). Pada masanya juga, Institut 

mendapat hibah tanah seluas 50 hektar di Sukarame dari Pemda atas 

dukungan Menteri Agama kala itu yang juga putra daerah Lampung, 

Alamsyah Ratu Perwiranegara. 

Di kawasan yang baru ini kemudian didirikan 4 unit gedung 

perkuliahan berlantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas 

Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.Pembangunan ini dimulai pada tahun 

1984 di bawah kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 

(1984-1989). Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang dipandang 

memadai, maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan untuk 

Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara resmi dipindahkan ke 

komplek Kampus Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syari'ah, termasuk 

Rektorat, kegiatannya masih berlangsung di Kampus Labuhan Ratu. 

Pada masa rektor ke-6 yang  dijabat Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni 

(1989-1993), pembangunan fisik terus digalakkan, antara lain dengan 

membangun gedung Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan. Di samping itu, ia 

juga melakukan upaya-upaya penataan administrasi umum, terutama 

administrasi keuangan, serta bidang akademik dan kemahasiswaan. 

Fase Pengembangan (1998-sekarang) 

Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara intensif pada 

masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M Ghozi Badrie (1993-1997), 

ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang telah dirintis sejak tahun 

1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 1993, sehingga 



 

jumlah Fakultas yang ada di lingkungan Institut menjadi empat sebagaimana 

sekarang ini. 

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat rektor 

ke-8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain dimulai 

dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di 

Kampus Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai perpindahan 

secara resmi kegiatan akademik Institut ke Kampus Sukarame. Ia juga 

mengupayakan pembukaan Program S-2 dan Fakultas Adab. Namun 

sayang, karena peminat bidang studi untuk Fakultas Adab sangat minim, 

maka kegiatan Fakultas ini dihentikan. Adapun program S2 terus survive 

diawali dengan pembahasan dalam sidang senat IAIN Raden Intan tanggal 

17 Nopember 1999, yang menyetujui untuk membuka Program Pascasarjana 

(S2) dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 

1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendirian Program 

Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Surat Keputusan 

Rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor 

UNILA dan Ormas Islam Provinsi Lampung sebagai dukungan untuk 

berdirinya Program Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 

Program Pascasarjana IAIN Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah 

mahasiswa awal sebanyak 52 orang.Setahun kemudian, PPs berhasil 

mendapat status negeri berdasarkan SK. Menteri Agama Nomor 186 Tahun 

2002, tepatnya pada masa kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor 

Chozin Sufri (2002-2006). 



 

Upaya pengembangan dilanjutkan rektor ke-10, Prof. DR. KH. Musa 

Sueb, MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu akademik 

mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan 

akademik bahasa asing, dan pembangunan Pesantren Mahasiswa Ma‟had al-

Jami‟ah di lingkungan kampus. Pengembangan prodi-prodi baru pada 

program S1 dan S2 juga dilakukan, di antaranya: Prodi Tadris Matematika, 

Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris Biologi, Prodi Pendidikan Guru 

Raudhatul Athfal (PGRA), pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam 

pada Fakultas Syari‟ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas 

Ushuluddin, dan Prodi Perdata Syari‟ah pada Program Pascasarjana (PPs). 

Musa juga mendorong pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan 

lembaga penunjang akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat 

(LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa 

(PUSBINSA) dan Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di samping 

pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. Pada akhir 

masa jabatannya, Institut ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah 

yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) 

secara penuh berdasakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010. 

Laju pengembangan institut ke arah kemajuan terus digalakkan oleh 

rektor ke-11 saat ini yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-

sekarang) dengan motto: Lebih Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha 

pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus 



 

digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung 

adminitrasi dan sarana akademik  direnovasi dan dibangun untuk 

memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang 

pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: hotspot, 

laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di bawah kepemimpinannya, 

sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional.Tahun 2016 Tahun 2011, 

IAIN Raden Intan Lampung menduduki peringkat pertama se-wilayah 

Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN 2011. Tahun yang sama, 

IAIN Raden Intan Lampung masuk peringkat sepuluh besar PTAIN dari 

segi penyerapan anggaran. Terhitung November 2011, IAIN Raden Intan 

memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal Studi 

Keislaman. Dan awal tahun 2012, Program Pascasarjana membuka Program 

Doktor dengan Konsentrasi Hukum Islam, Manajemen Pendidikan Islam 

dan Pengembangan Masyarakat Islam.Dan masih banyak lagi kemajuan 

yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi sebagai perguruan tinggi 

Islam yang unggul dan kompetitif. 

2. Visi, Misi dan Tujuan 

Visi: 

Menjadi pusat pengembanganilmu-ilmu keislaman integratif-

multidisipliner yang unggul dan kompetitif. 

Misi: 

1. menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman integratif-

multidisipliner yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional; 



 

2. mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan 

3. mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim. 

Tujuan  

 menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki keunggulan akademik dan/atau profesional, integritas iman, 

takwa, dan akhlaqul karimah, serta kemampuan daya saing dalam 

rangka menjawab tantangan global; 

 mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-

nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis; dan 

 menyebarluaskan hasil-hasil riset dan pengembangan ilmu-ilmu 

keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta 

mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

3. Makna Nama dan Lambang 

Makna Nama 

Raden Intan berasal dari nama Raden Inten II , beliau adalah seorang 

pahlawan kemerdekaan yang berjuang untuk membebaskan bangsa 

Indonesia dari kolonial belanda di daerah Lampung. Pengambilan nama 

tersebut sebagai lambang IAIN Lampung merupakan sebagai penghargaan 

atas perjuangannya untuk memberikan pencerahan pada masyarakat 



 

lampung akan arti kebebasan dan pengembangan diri warga guna 

mencapai kesejahteraan dan kecerdasan. 

Makna Lambang  

IAIN Raden Intan Bandar Lampung memiliki lambang yang terdiri 

dari unsur-unsur dengan inti pengertian sebagai berikut : 

1. Bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk lima sudut 

melambangkan sila-sila dari Pancasila 

2. Dua Bulu angsa yang yang pangkalnya berbentuk pena melambangkan 

keilmuan. Konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan 

bulu angsa dan pita melambangkan keislaman 

3. Kitab Al-Qur‟an yang terbuka melambangkan dasar keilmuan Islam. 

4. Garis 17 pada pita, garis 8 pada kitab Al-Qur‟an, dan garis 45 pada 

kedua belah bulu angsa melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. 

5. Tiga Simpul pada pada bulu angsa kesatuan Iman Islam dan Ihsan. 

6. Warna dasar hijau melambangkan kedamaian dan warna kuning 

melambangkan kemulyaan dan kebesaran jiwa. 

7. Gambar siger warna kuning emas yang terletak diantara pangkal bulu 

angsa dan Al-Qur‟an melambangkan ciri daerah Lampung sekaligus 

menggambarkan masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi ajaran 

Islam. 

8. Tulisan IAIN Raden Intan Bandar Lampung berwarna hitam terletak di 

tengah-tengah pita. 

 



 

4. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok 

Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat di bidang Ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait. 

Fungsi  

1. Perumusan Kebijakan dan perumusan program. 

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama 

Islam dan ilmu lain yang terkait untuk kemaslahatan umat manusia. 

3. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam 

dan ilmu lain yang terkait. 

4. Pengabdian pada masyarakat. 

5. Pembinaan kemahasiswaan dan alumni. 

6. Pembinaan Civitas academica dan hubungan dengan lingkungan. 

7. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau dengan 

lembaga lain. 

8. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen. 

9. Pengendalaian dan pengawasan manajemen. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Struktur Organisasi 

  

 

 

 

REKTOR 

Wakil Rektor 
Bid. Akademik dan 

Pengembangan 

Lembaga 

Wakil Rektor 
Bid. Adm Umum, 

Perencanaan dan 

Keuangan 

Wakil Rektor 
Bid. Kemahasiswaan 

dan Kerjasama 

 

Eselonisasi 

a. Kepala Biro AUAK 

b. Kabag 

c. Kasubbag 

Dewan 

Penyantun 

SENAT 

Institut 

Fakultas 

Ushuluddin 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan 

Fakultas 

Syari‟ah 

Fakultas Dakwah 

& Ilmu 

Komunikasi 

Satuan 

Pemeriksaan 

Intern 

Pascasarjana 

BIRO AUAK 

Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Ketua 

Sekretaris 

ketua 

Sekretaris 

Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LP2M) 

Pusat 

Penelitian dan 

penerbitan 

Pusat 

Peabdian kepada 

masyarakat 

Pusat 

Studi Gender 

 dan Anak 

Pusat 

Pengembangan 

Standar Mutu 

Pusat 

Audit dan 

Pengendalian 

Pusat 

Pengembangan 

Bisnis 

Pusat 

Mah‟ad Al-

Jami‟ah 

Pusat 

Pengembangan 

Bahasa 

Pusat 

Tenologi informasi 

dan pankalan data 

Pusat 

Perpustakaan 

Subbagian Tata Usaha 
Subbagian Tata Usaha 

 

 



 

6. Analisis Deskriptif 

Data penelitian dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner 

secara langsung kepada responden yang berhasil ditemui. Kuesioner 

diperoleh dengan cara peneliti menemui langsung respondendan 

memberikan kuesioner untuk diisi oleh para responden yang merupakan 

dosen UIN Raden Intan Lampung. Pengumpulan data secara langsung 

dengan menemui responden, hal ini diharapkan agar lebih efektif untuk 

meningkatkan respon rate responden dalam penelitian ini.Survey dengan 

kuesioner dilakukan mulai tanggal 24 April – 19 Mei 2017 bertempat di 

lingkungan UIN Raden Intan Lampung. 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

dengan menggunakan  teknik Accidental Sampling yaitu pengambilan 

sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai yaitu 15% dari 

jumlah keseluruhan dosen UIN Raden Intan Lampung. Pengambilan 

sampel ini didasarkan pada subjek yang mudah ditemui (asal masih dalam 

populasi) sehingga pengumpulan datanya mudah dan terpenuhinya jumlah 

(quotum) yang telah ditetapkan maka jumlah sampel yang di dapat 

sebanyak  38 sampel. Dengan demikian syarat pengolahan data dengan 

alat analisis SPSS sampel dapat  terpenuhi. 

 

 

 

 



 

a. Deskriptif Data Responden 

1) Jenis Kelamin Responden 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden dosen UIN 

Raden Intan Lampug adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah  Persentase (%) 

1 Laki-laki 26 68,4% 

2 Perempuan 12 31,6% 

Total 38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 diatas, dapat diketahui 

tentang jenis kelamin responden dosen UIN Raden Intan Lampung 

yang diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa 

mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 26 orang, 

sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 12 orang. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari dosen UIN Raden 

Intan Lampung yang diambil sebagai responden adalah laki-laki. 

2) Usia Responden 

Adapun data mengenai usia responden dosen UIN Raden Intan 

Lampung adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 20 – 29 Tahun 5 13,2% 

2 30 – 39 Tahun 17 44,7% 

3 40 – 49 Tahun 13 34,2% 

4 50 Tahun Keatas 3 7,9% 

Total 38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017  



 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 ini memperlihatkan bahwa 

dosen UIN Raden Intan Lampung yang diambil sebagai responden 

sebagian besar berusia 30 – 39 tahun. Berdasarkan tabel tersebut, 

memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia 30 – 39 

tahun sebanyak 17 orang, yang berusia 20 -29 tahun sebanyak 5 

orang, 40 - 49 tahun sebanyak 13 orang, sedangkan yang berusia 50 

tahun keatas sebanyak 3 orang. 

3) Latar Belakang Pendidikan Responden 

Adapun data mengenai latar belakang pendidikan responden 

dosen UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Latar Belakang Pendidikan Responden 

No Pendidikan  Jumlah Persentase (%) 

1 S1 0 0 

2 S2 27 71,1% 

3 S3 10 26,3% 

4 Profesor 1 2,6% 

Total 38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017  

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.3 memperlihatkan bahwa 

dosen UIN Raden Intan Lampung yang diambil sebagai responden 

sebagian besar mempunyai latar belakang pendidikan 

S2.Berdasarkan tabel tersebut, memberikan informasi bahwa 

mayoritas responden mempunyai latar belakang pendidikan S2 

sebanyak 27 orang, sedangkan yang mempunyai latar belakang 

pendidikan S3 sebanyak 10 orang, dan yang mempunyai gelar 

professor 1 orang. 



 

4) Apakah Responden Nasabah Perbankan Syariah 

Adapun data mengenai apakah responden dosen UIN Raden 

Intan Lampung merupakan nasabah perbankan syariah adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Apakah Responden Nasabah Perbankan Syariah 

No Nasabah Perbankan Syariah Jumlah  Persentase (%) 

1 Ya 18 47,4% 

2 Tidak  20 52,6% 

Total 38 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa 

sebagian besar dari dosen UIN Raden Intan Lampung bukan  

merupakan nasabah perbankan syariah  yaitu sebanyak 20 orang 

sedangkan hanya 18 orang yang merupakan nasabah perbankan 

syariah. 

Meski mempunyai pengetahuan tentang perbankan syariah 

tetapi masih lebih banyak dosen yang menggunakan jasa perbankan 

konvensional dalam membantu mereka dalam lalu lintas 

keuangan.Kemunculan perbankan konvensional yang lebih dulu 

daripada perbankan syariah serta pembayaran gaji setiap bulannya 

yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional menjadi 

penyebab mereka memakai jasa perbankan konvensional karena 

lebih dulu mereka kenal dan gunakan jasanya. 

 

 



 

B. Analisis Data 

1. Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan Disposable Income 

Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah 

a. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

1) Variabel X1 (Persepsi) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel persepsi dapat 

dilihat berdasarkan tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Sistem 

Dan Produk-Produk Perbankan Syariah Sudah Sesuai Dengan 

Prinsip-Prinsip Syariah 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 3 7,9% 

Setuju  28 73,7% 

Ragu-Ragu 7 18,4% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 73,7% atau 28 responden 

diikuti dengan 18,4% atau 7 responden menjawab ragu-ragu. Hal ini 

menjelaskan bahwa rata-rata dosen setuju bahwa sistem dan produk-

produk perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan 

Informasi Yang Diterima Dari Promosi Produk Yang Dilakukan 

Oleh Perbankan Syariah Menarik Saya Untuk Menjadi Nasabah 

Di Bank Syariah 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 1 2,6% 

Setuju  33 86,9% 

Ragu-Ragu 4 10,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data di atas, distribusi jawaban terbesar yaitu 86,9% 

atau 33 responden menjawab setuju diukuti dengan 10,5% atau 4 

responden menjawab ragu-ragu. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

informasi yang diterima dari promosi produk yang dilakukan oleh 

perbankan syariah menarik untuk menjadi nasabah di bank syariah. 

Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar responden tertarik untuk 

menabung di perbankan syariah karena promosi produk yang 

dilakukan oleh perbankan syariah. 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Aktifitas 

Operasional Dan Jenis Produk Yang Ada Di Perbankan Syariah 

Berbeda Dengan Yang Ada Di Perbankan Konvensional 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 13 34,2% 

Setuju  23 60,5% 

Ragu-Ragu 2 5,3% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 



 

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden 

menjawab setuju dengan jumlah 60,5% atau 23 responden dikuti 

dengan 34,2% atau 13 responden menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya bahwa 

Aktifitas operasional dan jenis produk yang ada di perbankan syariah 

berbeda dengan yang ada di perbankan konvensional. 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Sistem 

Operasional Secara Syariah Menjadi Faktor Utama Saya 

Menggunakan Jasa Perbankan Syariah 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 6 15,8% 

Setuju  30 78,9% 

Ragu-Ragu 2 5,3% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data pada tabel diatas, distribusi jawaban terbesar 

yaitu 78,9% atau 30 responden menjawab setuju dikuti dengan 15,8% 

atau 6 responden menjawab sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa 

sebagian besar responden setuju bahwa sistem operasional secara 

syariah menjadi faktor utama dalam menggunakan jasa perbankan 

syariah. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Adalah Orang Yang Senantiasa Menggunakan Jasa Perbankan 

Syariah Karena Sesuai Dengan Gaya Hidup Saya yang Menyukai 

Jasa Perbankan Dengan Prinsip Non Riba  

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 5 13,2% 

Setuju  28 73,6% 

Ragu-Ragu 5 13,2% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden 

menjawab setuju dengan jumlah 73,6% atau 28 responden dikuti 

dengan 13,2% atau 5 responden menjawab sangat setuju dan 13,2% 

atau 5 responden menjawab ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menggunakan jasa perbankan syariah karena 

sesuai dengan gaya hidup yang menyukai jasa perbankan dengan 

prinsip non riba. 

2) Variabel X2 (Tingkat Religiusitas) 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Percaya Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Terakhir Yang 

Diutus Oleh Allah 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 37 97,4% 

Setuju  1 2,6% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 



 

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sangat setuju dengan jumlah 97,4% atau 37 responden dan 

2,6% atau 1 responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden percaya bahwa nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang 

diutus oleh Allah. 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Rutin Mengerjakan Shalat 5 Waktu 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 35 92,1% 

Setuju  2 5,3% 

Ragu-Ragu 1 2,6% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data diatas, distribusi jawaban terbesar yaitu 92,1% 

atau 35 responden menjawab sangat setuju dikuti dengan 5,3% atau 2 

responden menjawab setuju dan 2,6% atau 1 responden menjawab 

ragu-ragu. Hal ini menjelaskan bahwa responden sangat setuju bahwa 

mereka rutin mengerjakan shalat 5 waktu. 

Tabel 4.12 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Suka Membaca Buku-Buku Tentang Agama 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 19 50% 

Setuju  15 39,5% 

Ragu-Ragu 4 10,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 



 

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sangat setuju dengan jumlah 50% atau 19 responden dikuti 

dengna 39,5% atau 15 responden menjawab setuju dan 10,5% atau 4 

responden menjawab ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden suka membaca buku-buku tentang agama. 

Tabel 4.13 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Menyisihkan Uang Untuk Bersedekah 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 19 50% 

Setuju  16 42,1% 

Ragu-Ragu 3 7,9% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data diatas, distribusi jawaban terbesar yaitu 50% 

atau 19 responden menjawab sangat setuju dikuti dengan 42,1% atau 

16 responden menjawab setuju dan 7,9% atau 3 responden menjawab 

ragu-ragu. Hal ini menjelaskan bahwa responden sangat setuju bahwa 

mereka menyisihkan uang untuk bersedekah. 

Tabel 4.14 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Merasa Kecewa Saat Meninggalkan Shalat 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 33 86,8% 

Setuju  3 7,9% 

Ragu-Ragu 2 5,3% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 



 

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sangat setuju dengan jumlah 86,8% atau 33 responden diikuti 

dengan 7,9% atau 3 responden menjawab setuju dan 5,3% atau 2 

Responden menjawab ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden sangat setuju bahwa mereka merasa kecewa saat 

meninggalkan shalat. 

3) Variabel X3 (Disposable Income) 

 

Tabel 4.15 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Disposable 

Income 

No Pendapatan Perbulan  Jumlah Persentase (%) 

1 Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 7 18,4% 

2 Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 4 10,5% 

3 Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 7 18,4% 

4 Rp 5.000.000 – Rp 6.000.000 2 5,3% 

5 Rp 6.000.000 – Rp 7.000.000 10 26,3% 

6 Lebih dari Rp 7.000.000 8 21,1% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa dosen UIN 

Raden Intan lampung yang diambil sebagai responden mempunyai 

pendapatan perbulan bervariasi. Berdasarkan tabel tersebut, 

memberikan informasi bahwa responden pendapatan perbulan Rp 

6.000.000 sampai dengan Rp 7.000.000 sebanyak 10 orang, responden 

pendapatan perbulan lebih dari Rp 7.000.000 sebanyak 8 orang, 

responden pendapatan perbulan Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 

3.000.000 sebanyak 7 orang,  responden pendapatan perbulan Rp 

3.000.000 sampai dengan Rp 4.000.000 sebanyak 4 orang sedangkan 

responden pendapatan perbulan Rp 4.000.000 sampai dengan Rp 



 

5.000.000 sebanyak 7 orang, dan responden pendapatan Rp 5.000.000 

sampai dengan Rp 6.000.000 sebanyak 2 orang. 

4) Variabel Y (Minat Menabung) 

Tabel 4.16 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Akan Menabung Di Perbankan Syariah Karena Keingin Diri 

Sendiri 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 17 44,7% 

Setuju  18 47,7% 

Ragu-Ragu 3 7,9% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju dengan jumlah 47,7% atau 18 responden diikuti 

dengan 44,7% atau 17 responden menjawab sangat setuju dan 7,9% 

atau 3 responden menjawab ragu-ragu. Hal ini menjelaskan bahwa 

mereka setuju bahwa mereka menabung di perbankan syariah karena 

keinginan diri sendiri. 

Tabel 4.17 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Akan Menabung Di Perbankan Syariah Karena Bebas Riba 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 8 21,0% 

Setuju  28 73,7% 

Ragu-Ragu 2 5,3% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 



 

Berdasarkan data diatas, distribusi jawaban terbesar yaitu 73,7% 

atau 28 responden diikuti dengan 21,0% atau 8 responden menjawab 

sangat setuju dan 5,3% atau 5 responden menjawab ragu-ragu. Hal ini 

menjelaskan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa mereka 

akan menabung di perbankan syariah karena bebas riba. 

Tabel 4.18 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Akan Menabung Di Perbankan Syariah Karena Ingin 

Mendapatkan Keselamatan Dunia Dan Akhirat 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 9 23,7% 

Setuju  24 63,1% 

Ragu-Ragu 5 13,2% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju dengan jumlah 63,1% atau 24 responden dikuti dengan 

23,7% atau 9 responden menjawab sangat setuju dan 13,2% atau 5 

responden menjawab ragu-ragu. Hal ini menjelaskan bahwa mereka 

setuju bahwa mereka menabung di perbankan syariah karena ingin 

mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. 

Tabel 4.19 

Distribusi Jawaban Responden  

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 7 18,4% 

Setuju  27 71,1% 

Ragu-Ragu 4 10,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 



 

Berdasarkan data diatas, distribusi jawaban terbesar yaitu 71,1% 

atau 27 responden dikuti dengan 18,4% atau 7 responden menjawab 

sangat setuju dan 10,5% atau 4 responden menjawab ragu-ragu. Hal 

ini menjelaskan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa mereka 

akan menabung di perbankan syariah karena ingin mendapatkan 

berkah dan pahala. 

Tabel 4.20 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pernyataan Saya 

Akan Menabung Di Perbankan Syariah Karena Sesuai Dengan 

Ajaran Islam 

Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 9 23,7% 

Setuju  28 73,6% 

Ragu-Ragu 1 2,6% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah  38 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju dengan jumlah 73,6% atau 28 responden diikuti 

dengan 23,7% atau 9 responden menjawab sangat setuju dan 2,6% 

atau 1 responden menjawab ragu-ragu. Hal ini menjelaskan bahwa 

mereka setuju bahwa mereka akan menabung di perbankan syariah 

karena sesuai dengan ajaran islam. 

b. Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Validitas juga merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan dan kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 



 

yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang rendah. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji 

validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji 

validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan r tabel, dimana df = n – 2 

dengan sig 5%. Jika rtabel< rhitung maka valid. Dalam penelitian ini rtabel 

diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,05 atau sig 5% dan N = 80 

sehingga rtabel dalam penelitian ini adalah r = 0,05 (38 – 2 = 36) = 0,3202. 

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan 

terlebih dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 

16.0. Adapun hasil output perhitungan uji validitas dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 

Uji Validitas variabel X1 (Persepsi) 

Item pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan  

Item 1  0,586 0,3202 Valid  

Item 2 0,715 0,3202 Valid  

Item 3 0,556 0,3202 Valid  

Item 4 0,464 0,3202 Valid  

Item 5 0,688 0,3202 Valid  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017  

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan item pertanyaan 

variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan 

memiliki rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu > 0,3202. 

 

 



 

Tabel 4.22 

Uji Validitas Variabel X2 (Tingkat Religiusitas) 

Item pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan  

Item 1  0,453 0,3202 Valid  

Item 2 0,714 0,3202 Valid  

Item 3 0,733 0,3202 Valid  

Item 4 0,813 0,3202 Valid  

Item 5 0,577 0,3202 Valid  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017  

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan item pertanyaan 

variabel X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan 

memiliki rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu > 0,3202. 

Tabel 4.23 

Uji Validitas Variabel Y (Minat Menabung) 

Item pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan  

Item 1  0,527 0,3202 Valid  

Item 2 0,675 0,3202 Valid  

Item 3 0,864 0,3202 Valid  

Item 4 0,816 0,3202 Valid  

Item 5 0,771 0,3202 Valid  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017  

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan item pertanyaan 

variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan 

memiliki rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu > 0,3202. 

Uji reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Penelitian ini menggunakan Cronbach‟s Alpha, dengan kriteria 

bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari kefisien Cronbach‟s 

Alphasebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas 

yang baik. Adapun perhitungan tingkat alpha dilakukan dengan 



 

menggunakan program SPSS 16,0. Adapun hasil perhitungan terlihat 

pada tabel output SPSS dibawah ini. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Reliability 

Coefficients 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Persepsi (X1) 5 item 0,728 Reliabel  

Tingkat Religiusitas (X2) 5 item 0,756 Reliabel  

Minat Menabung (Y) 5 item 0,785 Reliabel  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach 

Alpha dari variabel persepsi (X1), tingkat religiusitas (X2), dan minat 

menabung (Y) lebih besar dari 0,06 sehingga dapat disimpulkan data 

telah reliabel yang berarti bahwa kuesioner dapat digunakan dalam 

penelitian.  

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogrov Smirnov satu arah. Pengambilan 

kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi 

normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika 

signifikannya > 0,05 maka distribusi normal dan sebaliknya jika 

signifikan < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. 

 



 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 38 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.33742954 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .117 

Positive .117 

Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .719 

Asymp. Sig. (2-tailed) .680 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017  

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,680 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang 

diuji berdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen 

akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini 

juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan 

keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang 

dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolerasi. 

 



 

Tabel 4.26 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -4.817 4.215  -1.143 .261   

Persepsi .391 .163 .283 2.396 .022 .958 1.044 

Religiusitas .766 .152 .639 5.052 .000 .835 1.198 

DisposableI

ncome 
-3.366E-8 .000 -.031 -.253 .802 .867 1.153 

a. Dependent Variable: MinatMenabung      

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa model regresi yang 

diteliti tidak terjadi gejala multikolerasi karena hasil VIF yang didapat 

< 10 yaitu variabel X1 sebesar 0,022 < 10,0, variabel X2 sebesar 0,000 

< 10,0 dan variabel X3 sebesar 0,802 < 10,0. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan yang lain. Cara mempridiksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan 

pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, 

titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data 

tidak berpola. 

 



 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

 Pada gambar diatas terlihat bahwa Scatterplottidak membentuk 

suatu pola tertentu serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

d. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

penerapan analisis regresi linier berganda digunakan peneliti untuk 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 

dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainnya), jadi analisis regresi linier berganda 

dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. 



 

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya sebagai 

berikut:
106

 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Dimana: 

Y = minat menabung 

a = konstan 

b1 = koefisien persepsi 

X1 = persepsi  

b2 = koefisien tingkat religiusitas 

X2 = tingkat religiusitas 

b3 = koefisien disposable income 

X3 = disposable income 

 

Tabel 4.27 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.817 4.215  -1.143 .261 

Persepsi .391 .163 .283 2.396 .022 

Religiusitas .766 .152 .639 5.052 .000 

DisposableIncome -3.366E-8 .000 -.031 -.253 .802 

a. Dependent Variable: MinatMenabung      

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Dari analisis regresi linier berganda tersebut diketahui persamaan 

linier berganda sebagai berikut: 

Y = -4,871 + 0,391X1 + 0,766X2 + (-0,00000003366X3) + e 

Berdasarkan regresi diatas terdapat persamaan yang menunjukkan 

koefisien regresi dari ketiga variabel bebas (b1, b2) bertanda positif (+) hal 
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ini berarti bahwa bila variabel persepsi dan tingkat religiusitas terpenuhi 

mengakibatkan minat menabung akan semakin meningkat, dan 

sebaliknya (b3) bertanda negatif (-) hal ini berarti bahwa bila variabel 

disposable income tidak terpenuhi akan mengakibatkan minat menabung 

akan menurun. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

1. Apabila nilai variabel yang terdiri dari persepsi, tingkat religiusitas 

dan disposable incomemempunyai nilai nol, maka variabel minat 

menabung akan tetap sebesar -4,817, karena nilai konstanta 

menunjukkan nilai sebesar -4,817. 

2. Nilai koefisien persepsi (X1) sebesar 0,391 (39,1%) menunjukkan 

bahwa variabel persepsi (X1) berpengaruh positif terhadap minat 

menabung. Artinya semakin besar persepsi dosen UIN Raden Intan 

Lampung, maka minat menabung di perbankan syariah akan 

meningkat. 

3. Nilai koefisien tingkat religiusitas (X2) sebesar 0,766 (76,6%) 

menunjukkan bahwa variabel tingkat religiusitas (X2) berpengaruh 

positif terhadap minat menabung. Artinya semakin besar tingkat 

religiusitas dosen UIN Raden Intan Lampung, maka minat 

menabung di perbankan syariah akan meningkat. 

4. Nilai koefisien disposable income(X3) sebesar -0,00000003366 

(0,000003366%) menunjukkan bahwa variabel disposable income 

(X3) berpengaruh negatif terhadap minat menabung. Artinya 



 

semakin kecildisposable income dosen UIN Raden Intan Lampung, 

maka minat menabung di perbankan syariah akan menurun. 

e. Uji F (Simultan) 

uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

dalam hal ini persepsi (X1), tingkat religiusitas (X2) dan disposable 

income (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu minat menabung (Y). 

Kriteria: 

1. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1diterima. 

2. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan H1ditolak. 

Tabel 4.28 

Hasil Uji F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 79.396 3 26.465 13.596 .000
a
 

Residual 66.183 34 1.947   

Total 145.579 37    

a. Predictors: (Constant), DisposableIncome, Persepsi, Religiusitas  

b. Dependent Variable: MinatMenabung    

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data diatas nilai Fhitung adalah 13,596 sedangkan pada 

Ftabel diperoleh dari df 1(jumlah variabel – 1) atau (4-1) dan df2 (n-k-1) 

atau 38-3-1= 34 dan menghasilkan nilai Ftabel sebesar 2,88. Nilai tersebut 

menjelaskan bahwa nilai Fhitung> Ftabel yaitu 13,596 > 2,88 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa 

persepsi (X1), tingkat religiusitas (X2) dan disposable income (X3), 



 

secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat menabung (Y). 

f. Uji T (Parsial) 

Uji T adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y). 

Tabel 4.29 

Hasil uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.817 4.215  -1.143 .261 

Persepsi .391 .163 .283 2.396 .022 

Religiusitas .766 .152 .639 5.052 .000 

DisposableIncome -3.366E-8 .000 -.031 -.253 .802 

a. Dependent Variable: MinatMenabung      

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, 

terlebih dahulu menentukan ttabel dengan tingkat signifikansi 5% : 2 = 

2,5% (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan (df) n – k – 1 atau 38 – 2 – 1 = 35 

dengan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk ttabel 

sebesar 2,03011. 

1. H1 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi terhadap 

minat menabung di perbankan syariah. Berdasarkan hasil perhitungan 

maka thitung pada variabel persepsi sebesar 2,396 berarti thitung > ttabel 

yaitu 2,396 > 2,03011 dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 



 

H1diterima atau persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menabung. Dengan nilai signifikansi (0,022 < 0,05). 

2. H2 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkatreligiusitas 

terhadap minat menabung di perbankan syariah. Berdasarkan hasil 

perhitungan maka thitung pada variabel tingkat religiusitas sebesar 

5,052 berarti thitung > ttabel yaitu 5,052 > 2,03011 dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak H1 diterima atau tingkat religiusitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung. Dengan nilai 

signifikansi (0,000 < 0,05). 

3. H3 = disposable income tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

nilai thitung sebesar -0,253 berarti thitung < ttabel yaitu –0,253 < 2,03011 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima H1 ditolak atau disposable 

income tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung. Dengan nilai signifikansi (0,802 > 0,05). 

g. Uji Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (goodnes of fit), yang dinotasikan dengan R
2
 

merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinan (R
2
) 

mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah 

untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai R
2 

menunjukkan seberapa besar proporsi dari 

total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel 



 

penjelasnya. Semakin tinggi nilai R
2
 maka besar proporsi dantotal variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Tabel 4.30 

Uji Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary
b
 

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

1 .739
a
 .545 .505 1.395 

a. Predictors: (Constant), DisposableIncome, Persepsi, Religiusitas 

b. Dependent Variable: MinatMenabung  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017  

Berdasarkan hasil uji determinan yang tampak pada tabel diatas, 

besarnya koefisien determinan atau adjusted R
2
 adalah 0,505 hal tersebut 

berarti bahwa 50,5% variabel minat menabung dipengaruhi oleh persepsi, 

tingkat religiusitas dan disposable income sedangkan sisanya (100% - 

50,5%) adalah 49,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan disposable Income 

Terhadap minat menabung di Perbankan syariah 

a. Pengaruh persepsi (X1) terhadap minat menabung (Y) 

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, 

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaannya. 

Dengan demikian, yang diamaksud dengan persepsi adalah proses dari 

seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan 

pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu 

pengalaman psikologi.  

Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses dimana individu-

individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar 

memberi makna kepada lingkungan mereka. Disamping itu, persepsi 

dapat pula dilihat dari proses kognitif yang dialami oleh setiap orang 

dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah 

terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang 

unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar 

terhada situasi. 

Dari hasil pengujian hipotesis 1 menyatakan bahwa persepsi 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap minat menabung dapat 

dilihat dengan pengujian t-hitung yang dihasilkan dalam uji regresi nilai 



 

thitung > ttabel (2,396 > 2,03011) dengan demikian hipotesis ini diterima 

pada tingkat signifikansi 5%.  

Berdasarkan variabel X1 (Persepsi), dengan 5 item pertanyaan 

mengenai persepsi dosen, diketahui bahwa faktor yang paling 

mempengaruhi persepsi dosen adalah informasi yang diterima dari 

promosi produk yang dilakukan perbankan syariah dengan jumlah 

86,9% atau 33 responden menjawab setuju pada item 2. Selanjutnya 

78,9% menjawab setuju pada item 4 dengan pernyataan sistem 

operasional secara syariah menjadi faktor dalam menggunakan jasa 

perbankan syariah. 

Selanjutnya 73,7%  dan 73,6% menjawab setuju pada item 1 dan 5  

dengan pernyataan sistem dan produk perbankan syariah sudah sesuai 

dengan prinsip syariah dan responden menggunakan jasa perbankan 

syariah karena menyukai perbankan dengan prinsip non riba. Terakhir 

pada item 3 60,5% menjawab setuju aktifitas operasional dan jenis 

produk yang ada di perbankan syariah berbeda dengan yang ada di 

perbankan konvensional.  

Hasil tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar responden 

menjawab setuju pada variabel persepsi, yang artinya persepsi dosen 

terhadap perbankan syariah sangat baik yang dapat mendorong minat 

menabung mereka di perbankan syariah, meskipun dalam prakteknya 

masih banyak dosen yang belum menggunakan jasa perbankan syariah 

dikarenakan gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya masih 



 

menggunakan jasa perbankan konvensional. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik persepsi dosen terhadap perbankan 

syariah maka akan mempengaruhi minat menabung di perbankan 

syariah. 

Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu 

oleh Ayu Andriani dalam skripsinya Pengaruh Persepsi Dan 

Religiusitas Santri Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah 

(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri), juga 

memberikan kesimpulan bahwa persepsi berpengaruh signifikan 

terhadap minat menabung santri di perbankan syariah. 

b. Pengaruh religiusitas (X2) terhadap minat menabung (Y) 

Religiusitasmerupakan  suatu sikap atau kesadaran yang muncul 

yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap 

suatu agama.Agama Menurut Taib Thahir Abdul Mu‟in adalah suatu 

peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal 

untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan 

tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya didunia dan akhirat. 

Dari hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat 

religiusitas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap minat 

menabung dapat dilihat dengan pengujian t-hitung yang dihasilkan 

dalam uji regresi nilai thitung > ttabel (5,052 > 2,03011) dengan demikian 

hipotesis ini diterima pada tingkat signifikansi 5%.  



 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar dengan 5 item 

pertanyaan mengenai tingkat religiusitas dosen, diketahui bahwa tingkat 

religiusitas dosen sangat tinggi terbukti dengan hasil jawaban responden 

yang menjawab sangat setuju pada setiap item pertanyaan yang 

diberikan, jawaban paling tinggi terdapat pada item 1 yaitu percaya 

bahwa nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah 

dengan jumlah 97,4% atau 37 responden. 

Berdasarkan data diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka dia akan berhati-hati 

dalam memilih segala segala sesuatu yang akan dia kerjakan sesuai 

dengan ajaran agama islam (tingkah laku). Sama hal nya dengan minat 

menabung pada bank syari‟ah, semakin besar tingkat religiusitas dosen 

UIN Raden Intan Lampung, maka minat menabung pada bank syari‟ah 

akan semakin besar pula karena system perbankan yang sesuai dengan 

ajaran agama islam. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu oleh 

Adinda Padmaninggar dalam skripsinya yang berjudul Analisis 

Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan Dan Jumlah Uang Saku 

Terhadap Minat Menabung Di Bank Umum Syariah (Studi Pada 

Mahasiswa S1 Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Brawijaya), juga memberikan kesimpulan bahwa tingkat 

religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

mahasiswa di perbankan syariah. 



 

c. Pengaruh disposable income (X3) terhadap minat menabung (Y) 

Disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau 

ditabungkan oleh rumah tangga. Pendapatan disposable merupakan 

faktor penentu utama konsumsi dan tabungan.Tabungan merupakan 

bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi.Pendapatan disposable 

adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang 

dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan 

menjadi investasi. 

Dari hasil pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa disposable 

income tidak berpengaruh terhadap minat menabung dapat dilihat 

dengan pengujian t-hitung dalam uji regresi nilai thitung < ttabel (–0,253 < 

2,03011) dengan demikian hipotesis ini ditolak dengan nilai signifikansi 

(0,802 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosen yang 

mempunyai pendapatan banyak maupun sedikit mempunyai peluang 

yang sama dalam berminat menabung di bank syariah. 

Pendapatan merupakan penerimaan yang diperoleh individu dalam 

periode tertentu. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan dapat dirumuskan 

sebagai Y = C + S. Artinya, pendapatan dapat dihitung dengan 

menjumlahkan konsumsi dan tabungan. 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa tabungan 

adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. 

Hal ini dapat diartikan bahwa tabungan merupakan prioritas kedua 



 

setelah konsumsi. Menabung hanya dilakukan jika kebutuhan sudah 

terpenuhi. 

Tidak adanya pengaruh disposable income terhadap minat 

menabung dikarenakan pendapatan yang didapat responden setiap 

bulannya banyak digunakan untuk keperluan konsumsi seperti 

keperluan untuk pendidikan anak. Sehingga kegiatan menabung mereka 

lakukan jika kebutuhan sudah terpenuhi. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Desy Fatmawati dalam skripsinya yang berjudul 

Analisis Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Dan Informasi Terhadap 

Intensi Menabung Di Bank Syariah Pada Kalangan Santri Mahasiswa 

PP. Wahid Hasyim Sleman. Penelitian ini juga memberikan kesimpulan 

bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap intensi menabung santri 

di bank syariah. Dengan demikian banyak sedikitnya yang diterima oleh 

dosen setiap bulannya ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti 

terhadap minat dosen untuk menabung di perbankan syariah. Artinya, 

dosen yang mempunyai pendapatan tinggi maupun rendah mempunyai 

kemungkinan sama dalam berminat menabung di perbankan syariah. 

 

 

 



 

d. Pengaruh persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income 

secara bersama-sama terhadap minat menabung 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 menyatakan bahwa 

persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income secara bersama-

sama berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah, 

dapat dilihat dengan pengujian F hitung menjelaskan bahwa nilai Fhitung 

> Ftabel yaitu 13,596 > 2,88 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa persepsi (X1), tingkat 

religiusitas (X2) dan disposable income (X3), secara bersama-sama 

(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 

menabung (Y). 

Hasil pengujian koefisien determinasi berganda antara variabel 

persepsi (X1), tingkat religiusitas (X2), dan disposable income (X3) 

adalah kuat, karena nilai R lebih dari 0,5 maka dapat dikatakan 

berkorelasi kuat. Dari perhitungan koefisien determinasi berganda 

adjusted R Square adalah 0,505 hal tersebut berarti bahwa 50,5% 

variabel minat menabung dipengaruhi oleh persepsi, tingkat religiusitas 

dan disposable income sedangkan sisanya (100% - 50,5%) adalah 

49,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan tersebut. Variabel 

lain yang bisa mempengaruhi persamaan tersebut juga bisa di pengaruhi 

oleh beberapa faktor perilaku konsumen seperti faktor kebudayaan, 

kelas sosial, keluarga, status, kelompok atau komunitas, usia, pekerjaan 

gaya hidup dan lain-lain. 



 

Besarnya tingkat variabel persepsi dalam mempengaruhi minat 

menabung dosen di perbankan syariah dapat diketahui dalam uji regresi 

linier berganda sebesar 0,391 bernilai positif mempunyai arti bahwa 

setiap kenaikan persepsi dosen terhadap perbankan syariah akan 

meningkatkan minat menabung dosen di perbankan syariah sebesar 

0,391. Semakin baik persepsi dosen terhadap perbankan syariah maka 

minat menabung di perbankan syariah juga akan mengalami kenaikan. 

Begitu juga dengan variabel tingkat religiusitas, dimana besarnya 

variabel religiusitas dalam mempengaruhi minat menabung dosen di 

perbankan syariah dapat diketahui dalam uji regresi linier berganda 

sebesar 0,766 bernilai positif mempunyai arti bahwa setiap kenaikan 

religiusitas dosen akan memberikan peningkatan terhadap minat 

menabung dosen di perbankan syariah sebesar 0,766. Tingkat 

religiusitas dosen yang tinggi akan mendorong dosen untuk memilih 

perbankan syariah dalam membantu setiap kegiatannya. Religiusitas 

dosen yang semakin besar akan mempengaruhi minat menabung dosen 

di perbankan syariah lebih besar juga. 

Sedangkan variabel disposable income mempengaruhi minat 

menabung dosen di perbankan syariah dapat diketahui dalam uji regresi 

linier berganda sebesar -0,00000003366 bernilai negatif artinya 

semakin kecil pendapatan dosen  maka minat menabung di perbankan 

syariah akan menurun. 

 



 

Adapun persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah: 

Y = -4,817 + 0,391X1 + 0,766X2 + (-0,00000003366X3) 

Dimana:  

Y = variabel terikat (minat menabung) 

X1 = variabel bebas (persepsi) 

X2 = variabel bebas (tingkat religiusitas) 

X3 = variabel bebas (disposable income) 

Sehingga, ketika perbankan akan meningkatkan minat menabung 

maka ketiga variabel baik persepsi, tingkat religiusitas ataupun 

disposable income harus sama-sama diperhatikan guna mencapai tujuan 

yang diinginkan. Karena ketiganya mempunyai pengaruh masing-masing 

terhadap minat menabung di perbankan syariah. Selain itu minat 

menabung juga bisa di pengaruhi oleh variabel-variabel lainnya seperti 

kebudayaan, kelas sosial, keluarga, status, kelompok atau komunitas, 

usia, pekerjaan, gaya hidup dan lain-lain. 

 

 

 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis 

analisis dan pembahasan hasil tentang “Pengaruh Persepsi, Tingkat 

Religiusitas Dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung Di 

Perbankan Syariah (Studi Pada Dosen UIN Raden Intan Lampung), maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. Hal ini didapat 

berdasarkan perhitungan Uji T yaitu thitung > ttabel (2,396 > 2,03011) dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak H1 diterima atau persepsi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. 

Dengan nilai signifikansi (0,022 < 0,05). 

2. Tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung di perbankan syariah. Hal ini didapat berdasarkan perhitungan 

Uji T yaitu thitung > ttabel (5,052 > 2,03011) dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak H1 diterima atau tingkat religiusitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. Dengan nilai 

signifikansi (0,000 < 0,05). 

3. Disposable income tidak berpengaruh terhadap minat menabung di 

perbankan syariah. Hal ini didapat berdasarkan perhitungan Uji T yaitu 

thitung < ttabel (–0,253 < 2,03011) dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 



 

H1ditolak atau disposable income tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung di perbankan syariah. Dengan nilai signifikansi 

(0,802 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosen yang 

mempunyai pendapatan banyak maupun sedikit mempuyai peluang yang 

sama dalam berminat menabung di bank syariah. 

4. Jika dilihat secara simultan variabel-variabel independen, yakni persepsi 

(X1), tingkat religiusitas (X2) dan disposable income (X3), berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependennya yaitu minat menabung di 

perbankan syariah (Y). Hal ini didapatkan berdasarkan pengujian 

perbandingan Fhitung yang lebih besar dari pada Ftabel yaitu Fhitung > Ftabel 

(13,596 > 2,88) sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima yang berarti bahwa persepsi, tingkat religiusitas dan disposable 

income secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

minat menabung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Saran  

Ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian tentang 

pengaruh persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income terhadap minat 

menabung di perbankan syariah (studi pada dosen UIN Raden Intan 

Lampung) yaitu sebagai berikut: 

1. Karena persepsi memberikan pengaruh yang positif terhadap minat 

menabung dosen di perbankan syariah, maka persepsi dosen mengenai 

perbankan syariah harus dipertahankan. Untuk terus mempertahankan 

persepsi positif dosen terhadap perbankan syariah, dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, antara lain:  

a. Pihak fakultas/universitas bekerjasama dengan perbankan syariah 

mengadakan upaya-upaya untuk meningkatkan minat dosen terhadap 

perbankan syariah seperti seminar, pengadaan fasilitas berbasis 

syariah di universitas, dan lainnya. 

b. pihak fakultas/universitas perlu menjalin hubungan atau kerjasama 

dengan perbankan syariah, demi terciptanya hubungan yang saling 

menguntungkan. Seperti menjadikan perbankan syariah sebagai bank 

resmi pembayaran administrasi dan gaji dosen. 

2. Karena religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap minat 

menabung dosen di perbankan syariah, maka sebaiknya tingkat 

religiusitas dosen juga harus dipertahankan mengingat sebagian besar 

dosen mempuyai tingkat religiusitas yang tinggi. 



 

3. Karena disposable income tidak berpengaruh terhadap minat menabung 

maka sebaiknya pihak bank syariah memberikan promosi-promosi produk 

yang lebih unggul dan inovatif yang bisa meningkatkan minat menabung 

dosen. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat menabung dosen di perbankan syariah. 

Mengingat dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 faktor saja, yaitu 

persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income. Penambahan variabel 

atau indikator baru perlu dilakukan dalam penelitian yang akan datang 

agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah 

penelitian yang sedang diteliti. 
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