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BAB II
TELAAH PUSTAKA

A. Perilaku Konsumen
1. Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen berdasarkan (Keller 2008) “Perilaku konsumen
adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih,
membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau
pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka”.
Kemudian, Kanuk (2008) menyebutkan perilaku konsumen sebagai “cara
individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka
yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang
berhubungan dengan konsumsi”.
Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perilaku konsumen
merupakan sebuah kegiatan baik secara fisik dan dan proses seseorang
didalam

memenuhi

kebutuhan

mereka

dengan

mengoptimalkan

sumberdaya yang terbatas atau yang mereka miliki.

2. Model Perilaku Konsumen
Memahami bagaimana perilaku konsumen sangat penting, hal ini
dikarenakan perilaku konsumen merupakan sesuatu yang sangat kompleks
yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kebudayaan, faktor
sosial dan faktor keperibadian.
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Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen yang paling
mendalam karena budaya merupakan determinasi dasar keinginan da
perilaku seseorang didalam mengkonsumsi suatu barang. Budaya disini
terdiri atas sub – sub budaya yang lebih kecil yang menunjukkan
identifikasi dan sosialisai spesifik bagi seseorang aau individu yang
meliputi kebangsaan, ras, agama dan wilayah geografi. Semuanya
mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku didalam pembeliannya
misalkan dalam cara berbakaian dan bagaimana tingkat konsumsi
seseorang tersebut.
Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku konsumen selain faktor
budaya seperti keluarga, referensi kelompok, dan juga status seseorang.
Selain itu keputusan didalam pembelian yang dilakukan oleh seseorang
juga dipengaruhi sebuah nilai - nilai inti, kepercayan yang mendasari sikap
dan perilaku seseorang. Sehingga guna meahami perilaku konsumen perlu
memahami model rangsangan seperti gambar 2.1 (Keller 2008)
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Sumber: Keller (2008)
Gambar 2.1. Model Perilaku Konsumen
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Rangsangan dari lingkungan akan masuk kedalam kesadaran
konsumen yaitu sebuah rangkaian dari proses psikologi dan karakteristik
konsumen tertentu yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah proses
pengambilan keputusan konsumen.

3. Evaluasi alternatif dan keputusan didalam pembelian
Didalam fase evaluasi alternatif, seorang konsumen akan mulai
merespon informasi – informasi sebagai altertatif pilihan yang akan
diambil dan melakukan penilaian akhir karena dalam proses ini
memerlukan proses yang komplekas dalam situasi pembelian yang dialami
oleh konsumen. Ada beberapa proses model konsumen membetuk
sebagian besar penilaian baik secara sadar dan rasional
Ada dua faktor yany mengintervensi antara niat dan keputusan
pembelian yaitu sikap orang lain dan faktor situasi yang tidak
terantitisipasi. seperti pada gambar 2.2.

Sikap Orang lain

Evaluasi Alternatif

Keputusan
Pembelian

Niat Pembelian
Faktor situasi yang
tidak terantisipasi

Sumber : Keller (2008)
Gambar 2.2. Tahap Antara Evaluasi Alternatif dan Keputusan Pembelian
Faktor pertama adalah sikap dari orang lain. Sikap seseorang pada
preferensi sebuah alternatif tergantung pada dua hal 1) intensitas negatif
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seseorang 2) motivasi kita didalam memenuhi kehendak orang lain.
Kemudian faktor kedua adalah faktor situasi yang mungkin tidak
terantisipasi dan dapat mengubah keputusan pembeliannya.
B. Teori Pengeluaran Konsumsi
1. Teori Irving Fisher
Gagasan Irving Fisher yang kemudian dikenal dengan nama
(intemporal choice) menyatakan bahwa manusia akan selalu dihadapkan pada
pilihan – pilihan disetiap waktu tentang berapa dana yang akan dihabiskan
untuk konsumsi saat ini dan berapa banyak dana yang digunakan untuk
ditabung guna kebutuhan dimasa depan. (Mankiw 2004)
Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh seseorang memaksanya
untuk meghadapi pilihan pendapatan yang dimilikinya dihabiskan untuk
konsumsi saat ini atau di sisihkan ditabung untuk konsumsi dimasa yang akan
datang atau yang lebih dikenal dengan (The Intertemporal Budget Constraint)
Guna menyederhanakannya dimisalkan seseorang dihadapkan pada
dua periode waktu yang mana pada periode awal tabungan merupakan
pendapatan dikurang dengan jumlah komsumsi kita notasikan sebagai
berikut:
S = Y1– C1
Pada periode berikutnya konsumsi merupakan akumulasi dari
tabungan yaitu pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan pada periode
berikutnya yang dinotasikan sebagai berikut :
C2 = (1 + r ) S + Y2
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Dimana
S

= Tabungan

Y1

= Pendapatan Pertama

Y2

= Pedapatan Kedua

C1

= Konsumsi Pertama

C2

= Konsumsi Kedua

r

= Suku Bunga.

Dari notasi rumus diatas dapat dijelaskan bahwa apabila konsumsi
seseorang lebih kecil dari pendapatan yang dia peroleh maka dia bisa
untuk menabung sehingga S lebih besar dari nol.

Gambar 2.3. Anggaran Konsumsi
Anggaran Konsumsi seperti pada Gambar 2.3 menggambarkan
sebuah situasi dari kombinasi pilihan yang dapat dipilih oleh seseorang
didalam konsumsi. Apapbila seseorang memilih titik diantara F dan E,
seseorang tersebut akan mengkonsumsi kurang dari pendapatannya pada

library.uns.ac.id

25
digilib.uns.ac.id

periode pertama dan menyimpan sisanya untuk periode kedua. Jika dia
memilih poin antara A dan G, dia mengkonsumsi lebih dari pendapatannya
di periode pertama dan meminjam untuk membuat perbedaan

2. Teori Pilihan Konsumen
Teori pilihan konsumen memaparkan tentang bagaimanakah seseorang
mengalokasian pendapatan yang diperoleh untuk konsumsi guna memenuhi
kepuasannya dalam garis anggarannya. Crouch (1972) mengemukakan
bahwa seseorang akan selalu dihadapkan pada pilihan yaitu berapa besar
pendapatan

yang diperoleh

digunakan untuk

memenuhi

kebutuhan

konsumsinya dan berikutnya adalah berapa besar pendapatan yang
digunakannya utuk ditabung.
Dengan demikian seseorang akan selalu dihadapkan pada Trade Off
misalkan seseorang akan menghabiskan seluruh pendatannya untuk
kepuasannya saat ini maka seseorang tersebut akan cenderung sedikit
menabung dimasa mudanya dan mungkin juga akan lebih sedikit untuk
konsumsi dimasa tuanya kelak. Hal tersebut seperti digambarkan pada
gambar 2.4 yang menunjukkan batasa anggaran seseorang yang memutuskan
berapa banyak uang yang harus digunakan pada dua eriode kehidupannya,
kurva

indiverent

yang

mempresentasikan

optimumnya (Mankiw, 2004).

preferensinya

serta

titik
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Gambar 2.4. Preferensi antara Konsumsi dan Menabung
Gambar 2.4. menunjukkan adanya budget constraint yang
dihadapi

seseorang.

Apabila

seseorang

mengkonsumsi

seluruh

pendapatannya pada masa muda maka dia akan ada pada titik B namun dia
tidak akan mengkonsumsi apapun di masa tuanya. Dan sebaliknya apabila
seseorang menabung seluruh pendapatannya dia akan memiliki kekayaan
pada masa tuanya yaitu titik A akan tetapi dia tidak melakukan konsumsi
sama sekali pada masa mudanya. Hal ini menunjukkan adanya sebuah
batasan anggaran yang dapat dipilih oleh seseorang dalam mengalokasikan
pendapatan yang dipelolehnya.
Kurva indeferen dipergunakan untuk menggambarkan sebuah
preferensi konsumsi pada kedua periode sehingga titik tertinggi pada kurva
indiferen cenderung akan lebih disukai. Seseorang akan berusaha sekuat
tenaga untuk memilih kombinasi yang bisa memberikan kepuasan optimal
pada kedua periode pada titik batas anggaran yang dimiliki. Titik E
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merupakan titik dimana seseorang akan mengkonsumsi sebanyak B1 pada
masa mudanya dan titik A1 pada masa tuanya.
3. Pengaruh Pendapatan terhadap Perilaku Menabung
Konsumsi sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan
yang diperoleh. Keduanya memiliki hubungan positif yang artinya apabila
semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula
tingkat konsumsinya dan sebaliknya. Hal ini sesuai yang diutarakan
keynes yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat tabungan
seseorang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh atau
pendapatan disposible.
Apabila dirumuskan sebagai berikut. C = f (Yd); hal ini berarti
bahwa pengeluaran konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan
disposible, karena fungsi ini sendiri menunjukkan hubungan atara tingkat
konsumsi dan tingkat pendapatan.
Fungsi konsumsi sering dituliskan dengan suatu fungsi linier yaitu
C = Co + bYd, sedangkan tabungan juga dipengaruhi oleh besarnya
pendapatan yang dirumuskan sebagai S = f(Yd) karena tabungan
merupakan pendapatan yang tidak dikonsumsi pada saat ini. Secara
matematis bisa dituliskan sebagai berikut :
Yd = C + S
S = Yd – C
Tabungan bukan merupakan sisa konsumsi namun seseorang akan
cenderung menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan
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pergunakan pada masa yang akan datang. Yang secara linier bisa
dituliskan sebagai berikut :
S = - c0 + (1 – b)Yd
co : tabungan negatif memiliki arti bahwa pada waktu Yd = 0
maka seseorang harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya
saat ini. Sedangkan rata – rata hasrat menabung dinotasikan
APS = S/Yd
Besarnya APS tergantung dari basarnya APC karena
APS = 1 – APC
Sedangkan konsep MPS merupakan hubugan antara perubahan
simpanan yang diinginkan dengan pendapatan yang diperoleh :
MPS = ∆S/∆Y
Banyak penelitian yang mendukung gagasan Keynes seperti Wai
(1972) yang menyatakan, bahwa keputusan menabung dipengaruhi oleh
kemauan,

kemampuan,

dan

kesempatan.

Dadzie

(2003)

dalam

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sistem Keyakinan Sosial Normatif
dan Kepuasan Nasabah terhadap Program Tabungan Pedesaan di Ghana”
juga menunjukkan bahwa pendapatan mempengaruhi tabungan. Kemudian
Kim (2010) juga melakukan penelitian dengan data time series di Amerika
kesimpulan dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa endapatan
seseorang mempengaruhi perilaku tabungan.
Disisi yang lain pendapatan tidak mempengaruhi perilaku
tabungan seperti yang diungkapkan oleh Sumastuti (2008) yang
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menyatakan bahwa pendapatan perkapita tidak mempengaruhi perilaku
tabungan namun semata – mata masyarakat berusaha untuk menyisihkan
pendapatannya untuk ditabung. Hal senada juga diungkapkan oleh
Samavati (2013) melakukan penelitian pengaruh pendapatan dan
sukubunga terhadap perilaku menabung rumah tangga di Amerika Serikat.
Salah satu kesimpulannya adalah bahwa pendapatan tidak begitu
berpengaruh pada tingkat tabungan rumah tangga.

4.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Niat Menabung
a. Definisi Religiusitas
Religiusitas menurut Nashori, (2002) adalah seberapa jauh
seseorang memahai menghayati dan melaksanakan seluruh ajaran
agamanya. Hal senada juga disampaikan oleh Hawari (1996) yang
menyatakan bahwa religiusitas merupakan tingkat penghayatan agama
yang dekpresikan melaui ibadan, berdoa dan memabaca kitab suci
agama tersebut. Sedangkan Ancok (2001) mendefinisikan religiusitas
merupakan

sebuah

keberagaman

dari

berbaagai

macam

sisi

peribadantan dan seluruh kegiatan aktifitas sehari – hari yag didorong
oleh kekuatan supra natural dari dalam diri. Ketergantungan dalam
setiap aktifitasnya kepada Tuhan dan menjauhi segala aktifitas yang
dilarang
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b. Pengaruh Religiusitas Pada Niat Menabung Nasabah
Weber (1969) menyebutkan bahwa manusia memiliki
perilaku rasional sehingga semua tindakanya akan dipengaruhi oeh
keyakinan nilai – nilai tertentu seperti nilai religiusitas, etika dan
estetika yang diyakininya.
Terdapat kesimpulan yang menarik mengenai perilaku
ekonomi dan keyakinan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh
Omer, (1992) yang berpendapat bahwa salah satu penentu perilaku
ekonomi adalah tingkat keimanan dari seseorang tersebut yang
kemudian akan membantuk perilaku konsumsi.
Hassan, (2007).

Dalam penelitiannya menyebutkan tiga

karakteristik keimanan seseorang yakni:
a) Pada saat tingkat keimanan seseorang ditingkatan yang cukup
baik, maka seseorang dalam perilaku ekonominya didominasi
oleh motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban yang
kemudia dia sebut muslim yang taat.
b) Pada saat keimanan ditingkat yang kurang baik, maka dalam
motif ekonominya dipengaruhi oleh kemaslahatan, kebutuhan ,
kewajiban, ego, rasionalisme, dan individualisme, maka dikatakan
muslim yang kurang taat.
c) Pada saat keimanan ditingkat yang rendah, maka motif
ekonominya hanya berdasarkan ego dan individualisme dan
dikatakan muslim yang tidak taat.
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Untuk mendukung kondisi yang ideal diperlukan agama sebagai
panduan seseorang dalam melaksanakan semua aktifitasnya yang tertuju
pada Tuhan yang mendatangnkan nilai ibadah baik secara mahdhoh dan
ghoirum mahdoh (Hassan, 2007). Religiusitas harus tercermin dalam tiap
aspek kehidupan baik berhubunga dengan sesamamnya dalam aktifitas
ekonomi namun juga dengan Tuhan sebagai pencipta (Abdullah 2000).
Nasution (1973) menyatakan bahwa hal tersebut sebagai
internalisasi dari nilai - nilai agama yang diimplementasikan kedalam
kehidupan bermasyarakat. Stark, (1968) membagi religiusitas kedalam
lima dimensi, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktik, dimensi
pengalaman, dimensi pengetahuan, dan dimensi konsekuensi. Rakhmat,
(2005)

mendefinisikan

religiusitas

sebagai

integraslisasi

atara

pengetahuan, tindakan yang dilandaskan keagamaan didalam aktifitasnya
sehari – hari.

C. Teori Planned Behavior
Theory of Planned Behavior (TPB) merupaka salah satu teori
keperilakuan yang sudah diakui secara luas untuk menjelaskan perilaku
seseorang yang di pengaruhi oleh variabel seperti sikap, norma subyektif,
kontrol keperilakuan dan niat. Pada mulanya Fishbein (1975) membuat
sebuah kajian tentang hubungan niat dan perilaku seseorang dengan
menggunakan Theory of Reasoned Action (TRA). Kemudian Ajzen (1980)
membuat penyempurnaan pada dengan menambahkan variabel kontrol
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keperilakuan yang kemudian dikenal dengan Theory of Planned Behavior
(TPB).
Ada perbedaan diantara TRA dan TPB yaitu terletak pada penentu
niat seseorang bukan hanya disebabkan oleh sikap dan norma subyektif saja
tetapi juga oleh kontrol keperilakuan. Niat dalam hal ini merupakan posisi
seseorang yang melibatkan probabilitas subyektif yang melibatkan hubungan
dirinya dan perilaku yang akan dialakukan. Bisa dikatakan bahwa niat juga
merupakan motivasi seseorang untuk berperilaku
Sikap didefinisikan sebagai seberapa jauh seseorang memiliki
evaluasi yang manfaat yang akan dia peroleh dari perilaku yang ditunjukkan.
(Ajzen, 1991), Norma subyektif berkaian dengan persepsi seseorang yang
didorong dari normatif sosial dalam hal ini sebagai contohnya adalah anggota
keluarga, teman, kolega, guru, dan masyarakat yang mendorong seseorang
untuk berperilaku atau tidak tergantung pada dorongan dari kelompok
tersebut. Sedangkan kontrol keperilakuan merujuk pada persepsi seseorang
tentang kemudahan atau kesulitan melakukan sebuah perilaku yang
dinginkannya. Sebagai contoh kontrol keperilakuan ini berkaitan dengan
keputusan mengenai menabung di bank syariah itu sesuatu yang mudah yang
menggiringnya untuk menguatkan niatnya memilih bank syariah dalam
meabung (Ajzen, 1991)
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D. TELAAH PENELITIAN TERDAHULU
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
No
1

2

Peneliti/judul

Permasalahan

Moslem
Community
Behavior in The
Conduct
of
Islamic
BankThe
Moderation
Role
of
Knowledge and
Pricing
(Wahyuni 2012)

Masih rendahnya
partisipasi muslim
dalam menggunakan
jasa layanan perbankan
syariah di Surkarta
dibandingkan dengan
perbankan konvensional
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi
masyarakat muslim di
Surakarta dalam
menggunakan
perbankan syariah

The Factors
Inﬂuencing
Saving in a
Matched
Savings
Program:
Goals,
Knowledge of
Payment
Instruments,

Program tabungan telah
dikembangkan di
berbagai negara seperti
di amerika dan autralia
dengan program
menabung untuk
rumahtangga yang
berpenghasilan rendah.
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor

Var Independen
1.
2.

Attitude,
Social influences

Var
Mediating
Intention

Var
Moderating
1.

2.

1.
2.
3.

Knowledge,
goal setting,
education, ﬁnancial

Knowledge
of Islamic
banking
products
Islamic
banking
product
pricing

Var Dependen

Alat
Statistik

Usage behavior of
Islamic bank
products

Multivariat
data
analisis

Saving bihaviour

Hasil Penelitian
Sikap berpengaruh
positif pada Niat,
pengaruh
social
berpengaruh positif
namun
ketika
pengetahuan
dan
pricing memoderasi,
pengaruh sosial tidak
berpengaruh..
Pengetahuan
dan
pricing
tidak
memoderasi
sikap
dan pengaruh social
pada niat
Pengetahuan
berpengaruh
pada
penggunaan
perbankan
syariah
secara langsung
Hasil dari penelitian
ini
bahwa
pengetahuan
dan
tujuan, pendidikan,
serta sasaran dan
juga
kemampuan
finansial
berpengaruh potitif
pada
perilaku
menabung
rumah

library.uns.ac.id

No

3

4

Peneliti/judul

Permasalahan

and
Other
Behavior
R. L. Fry, Sandra
Mihajilo, Roslyn
Russell, Robert
Brooks
2008
Empirical
Analysis of the
Saving Rate in
the United
States
Samavati. H
2013

apasaja yang
mempengaruhi perilaku
menabung rumah tangga
dengan penghasilan
rendah.

Malaysian
consumers’
preferences for
Islamic banking
attributes
Abdelghani
Echchabi and
Oladokun Naﬁu
Olaniyi 2012
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Ada dua perilaku dari
tabungan rumahtanga
yaitu tabungan jangka
pendek yang
berimplikasi untuk
bisnis dan tabungan
jangka panjang dengan
implikasi untuk
pertumbuhan ekonomi.
Ironisnya ketika terjadi
resesi seseorang yang
mengalami penurunan
pendapatan malah
meningkatkan untuk
menabung. Penelitian
ini berusaha untuk
meneliti faktor yang
mempengaruhi perilaku
menabung rumahtangga
Didalam Tantangan
Nasional Dan Global
Perbankan Bersaing
Untuk Merebut Hati
Konsumen. Lalu apakah
ada perbedaan persepsi
pelanggan tentang
atribut perbankan
syariah
Dan apakah atribut

Var Independen

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
tangga
yang
berpenghasian
rendah

1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Income
Interes rate

Islamic reputation
Quality of service
Islamic working
environment
Competent and
knowledgeable
personnel
Financial reputation
and image
Convenience

Saving

Penurunan
pendapatan
berpengaruh
terhadap
peningkatan
tabungan seseorang
dan
bunga
berpengaruh negatif
terhadap tabungan

Preference for
Islamic banking

Dengan melakukan
pendekatan
kuantitatif
menghasilkan
temuan
bahwa
preferensi
atribut
perbankan Islam di
Malaysia
adalah
kombinasi
dari
kualitas
layanan
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No

Peneliti/judul

Permasalahan
utama yang
mempengaruhi
pelanggan dalam
memilik perbankan
syariah

Var Independen
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5

Determinants of
bank selection
in
the United Arab
Emirates
Hameedah
Sayani 2013
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Persaingan perbankan di
UEA sangat kompetitif
baik bank nasional
maupun bank asing serta
perbankan syariah
maupun konvensional,
sehingga perlu untuk
mengetahui faktor –
faktor yang
mempengaruhi
keputusan konsumen
dalam memilih
perbankan syariah
ataupun bank
konvensional

1.
2.

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Credibility
Professional advice
Inspiring conﬁdence
in customers
Bank’s network
Social responsibility
Friendly personnel
Products’ price
Variety of products
offered
Transaction fees
Proﬁt on deposits
Credit availability
Location
Advertisement
Reception
Prestige
Size of the bank
Recommendation from
a third party

Profit;
Recommendation by
relatives;
3. Recommendation by
friends;
4. Location of branches;
5. Cost of services;
6. Confidentiality;
7. Efficiency in carrying
out transactions;
8. Facilities provided by
the bank;
9. Good advice provided
by bank personnel;
10. Reputation of the

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
yang
ditawarkan
oleh bank syariah,
serta yang berkaitan
dengan kenyamanan.
Di sisi lain, dengan
menggunakan
pendekatan kualitatif
mengungkapkan
bahwa memilih bank
syariah
terutama
disebabkan motivasi
agama
dari
pelanggan

Consumers
determinants of
bank selection.

Studi
ini
menyimpulkan
bahwa reputasi dan
keuntungan
yang
diperoleh
bukan
merupakan penentu
konsumen
dalam
memilih perbankan
konvensional
ataupun
bank
syariah,
namun
preferensi
agama
merupakan
pertimbangan
penting
bagi
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No

Peneliti/judul

6

An empirical
survey of
individual
consumer,
business ﬁrm
and
ﬁnancial
institution
attitudes
towards Islamic
methods
of ﬁnance
Alsadek Gait
2008

7

Customer
switching
behaviour in
the Chinese
retail banking
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Permasalahan

Perbankan syariah telah
berkembang pesat di
berbagai negara baik
negara dengan
mayoritas Islam dan
negara dengan
mayoritas penduduknya
non muslim. Sehingga
persaingan perbankan
syariah dan
komvensional semakin
kompetitif..sehingga
perlu dipelajari faktor
yang mempengaruhi
konsumen perorangan
ataupun institusi dalam
penggunaan produk
perbankan syariah
Munculnya berbagai
layanan perbankan
secara online dan
memungkinkan
penggunaan layanan

Var Independen
bank;
11. Management of the
bank;
12. Board of directors;
and
13. Friendly and
courteous personnel.
Sedangkan untuk bank
syariah ditambahkan
dengan variabel
14. religion;
15. shariah advisory
board
1. Perceptions and
2. Islamic financial
products and services
3. Bank reputation,
4. Service quality and
5. Pricing

1.
2.
3.
4.

Price,
Reputation,
Service quality,
Effective advertising
competition,

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
konsumen
untuk
memilih perbankan
konvensional
atau
bank syariah

Attitude towards
Islamic finance

Agama dan reputasi
bank
memaikan
peranan
penting
dalam penggunaan
bank syariah untuk
konsumen
perorangan, namun
untuk institusi lebih
menekankan fakto –
faktor yang lebih
konservatif seperti
biaya
transaksi,
bunga, produk yang
disediakan bank.

Bank Switching
Behaviour Of
Customers.

Seluruh
variabel
berpengaruh positif
pada
perilaku
konsumen
beralih
keperbankan
lain.
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No
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Peneliti/judul
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Var Independen

industry
Michael D.
Clemes, 2010

berbagai kebutuhan
konsumen secara
elektronik membawa
dampak rentannya
konsumen beralih ke
perbankan lain

5.
6.
7.
8.
9.

Bank syariah
Potensi
preferensi &
perilaku
masyarakat di
wilayah Jawa
Barat
Dr. Anny
Ratnawati. 2002

Sejarah berdirinya
perbankan dengan
sistem bagi hasil,
didasarkan pada dua
alasan utama yaitu (1)
adanya pandangan
bahwa bunga (interest)
pada bank konvensional
hukumnya haram karena
termasuk dalam kategori
riba yang dilarang
dalam agama, bukan
saja pada agama Islam
tetapi juga oleh agama
samawi lainnya, (2) dari
aspek ekonomi,
penyerahan resiko usaha
terhadap salah satu
pihak dinilai melanggar
norma keadilan. Oleh
karena itu penelitia ini
ingin mengetahui
preferensi dari
masyarakat jawa barat
tentang bank syariah

Varabel demografi
Tingkat pendidikan,
umur,
Jenis kelamin
Variabel ekonomi
Pendapatan keluarga
pengeluaran keluarga jenis
pekerjaan/usaha aksesibilitas
Variabel sosial
Kekosmopolitanan
kedudukan
Sosial
Agama
Keterbukaan terhadap ide.

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Involuntary switching,
Distance,
Switching costs,
Distance, and
Demographic
characteristics

Keputusan
Adopsi menerima
atau menolak

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
Serta menghasilkan
temuan
bahwa
konsumen
yang
memiliki usia muda
dan berpenghasilan
tinggi
juga
berpengaruh
pada
perilaku perpindahan
konsumen dari bank
satu ke bank yang
lainnya
Orang yang memilih
bank
karena
pertimbangan
pelayanan, fasilitas,
kredibilitas,
dan
status
bank,
cenderung tidak mau
menggunakan bank
syariah. Hal ini
menunjukkan bahwa
pelayanan
dan
fasilitas bank syariah
masih
dianggap
kurang dibandingkan
dengan bank bank
konvensional,
dan
masih banyak yang
masih
meragukan
status
dan
kredibilitas
bank
syariah.
Orang-orang
yang
terbuka
terhadap
informasi
dan
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Peneliti/judul
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Var Independen

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
memiliki
aksesibilitas
yang
luas cenderung tidak
meneruskan menjadi
nasabah bank syariah
(bagi yang sudah
mengadopsi)
atau
tidak
mau
mengadopsi
bank
syariah (bagi yang
belum
menjadi
nasabah).

9

Tingkat suku
bunga bank
konvensional
dan komitmen
Nasabah
menabung di
bank syariah
Yahya. M,
Yahya. 2012

Rendahnya preferensi
masyarakat terhadap
perbankan syariah, dan
rendahnya kepercayaan
masyarakat muslim
untuk berinvestasi lewat
perbankan syariah

suku bunga bank
konvensional

Perilaku
menabung di bank
syariah

bahwa nasabah
perbankan syariah
terbagi
menjadi
nasabah
muslim
yang
hanya
menabung di bank
syariah,
yang
bersama – sama di
bank syariah maupun
bank konvensional
keputusan memilih
perbankan
syariah
karena
didorong
rasional ekonomi
Tingkat bunga bank
konvensional
berpengaruh negatif
terhadap probabilitas
nasabah
menabung lebih
besar di bank syariah
dari pada

library.uns.ac.id
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10

Saving behavior
of u.s.
Households: a
prospect theory
approach
Patricia Fisher
2006

Para ekonom menilai
tingkat pendapatan
mempengaruhi tabungan
seseorang. apabila
pendapatan tinggi maka
tabungan juga akan
meningkat dan
sebaliknya. namun
sebenarnya ada
pengaruh lain pada
perilaku menabung
seseorang dipengaruhi
dari hirarkikebutuhan
seseorang tersebut

11

The
hierarchical

Dari sisi psikologi
melihat bahwa

Var Independen
Per-period income
Marital Status
Health
Saving Motives

1.
2.

Autonomy
Money availability

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen
likelihood of
saving

Saving goals

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
di bank konvensional
Pendapatan
berpengaruh
pada
kemungkinan
menabung pada saat
pendapatan normal
namun
saat
pendapatan menurun
kemungkinan
menabung menjadi
berkurang walaupun
kemungkinan masih
memiliki sisa uang
extra.
motif
menabung
berpengaruh negatif
pada
keinginan
menabung
(pendidikan
untuk
diri
sendiri,
pembayaran
DP,
penghematan) dan
hanya positif saat
motif
pendidikan
pada anak ataupun
cucu.
Status penikahan
berpengaruh positif
lebih besar ketika
berumahtangga
daripada masih
singgel. tingkat
kesehatan juga
berpengaruh positif.
Tujuan utama dari
hirarki menabung
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No

Peneliti/judul
structure of
saving motives
Luigina Canova
2005

12

13

Identifikasi
faktor penentu
keputusan
konsumen
Dalam memilih
jasa perbankan:
Bank syariah vs
bank
konvensional
Dr. Harif Amali
Rivai

Empirical
Determinants of
Saving in
the Islamic
Banks:
Evidence from
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Permasalahan
menabung merupakan
hasil dari sebuah
pengambilan keputusan
secara langsung
seseorang untuk
memenuhi
kebutuhannya dimasa
yang akan datang
misalkan pembelian
rumah mobil dan
sebagainya. penelitian
ini bertujuan untuk
menyusun hirarki
keputusan seseorang
untuk menabung.
pengembangan
produk syariah berjalan
lambat dan belum
berkembang
sebagaimana halnya
bank
konvensional.

Var Independen

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Speculation
Purchase
Security
Holidays/hobbies
Projects
Precaution
Saving habit and
money
10. Value
11. Household
12. Self-gratification

Faktor Internal
Persepsi
Biaya dan Manfaat
Agama/keyakinan
Motivasi (Rasional)
Promosi
Gaya Hidup

1.
2.
3.
4.

Investment deposit,
Real interest rate,
Real rate of return,
Number of Islamic
banks’ branches
and

Hasil Penelitian
adalah untuk
kemandirian diri
sendiri, kemudian
untuk tujuan berjagajaga, dan diikuti
variabel lainnya

Keputusan
konsumen
Dalam memilih
jasa perbankan

Faktor external
Personal Selling
Keluarga
Biaya dan Manfaat

Riba sangat dilarang
oleh Islam. didalam
konteks Islam bunga
bank masih menjadi
perdebatan, studi
bertujuan untuk

Alat
Statistik

Saving in
the Islamic Banks:
Evidence from
Indonesia

Faktor internal lebih
dominan dibanding
faktor eksternal bagi
konsumen di dalam
memilih jenis bank
(konvensional versus
syariah)
Konsumen dan calon
konsumen perbankan
relatif
mempunyai
argumentasi rasional,
termasuk
motif
ekonomis di dalam
menentukan pilihan
perbankan
Bagi
hasil
berpengaruh
pada
jumlah
tabungan,
jumlah cabang dan
pendapatan
berpengaruh
pada
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No
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Peneliti/judul
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Indonesia
Rahmatina 2009

mengetahui faktor yang
mempengaruhi
masyarakat indonesia
menggunakan
perbankan syariah
Ketetapan BI Rate yang
diputuskan dalam Rapat
Dewan Gubernur
(RDG) Bank Indonesia
ini, akan mempengaruhi
perkembangan suku
bunga perbankan
konvensional yang
selama ini
menggunakan sistem
bunga.

Pengaruh Bi
Rate dan Uu 21
Tahun 2008
tentang
perbankan
syariah
terhadap
tingkat dana
pihak ketiga
dan
perkembangan
perbankan
syariah
Nikmatul Umroh
dan Kristin 2011
Model
Tabungan
Rumah Tangga
(sintesis life
cyclepermanent
income
hypothesis =
LC-PIH)
EFRIYANI
SUMASTUTI
2008
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Tabungan rumah tangga
sebagai bagian dari
tabungan masyarakat
merupakan
salah satu sumber dana
untuk keperluan
pembangunan dan
investasi. Untuk
keperluan
tersebut perlu dilakukan
mobilisasi agar
pembangunan dan
investasi dapat berjalan
lancar. Perilaku dan
model tabungan rumah
tangga selalu

Var Independen
5.

2.

Var
Moderating

Var Dependen

Real income

BI rate
UU No 21 tahun 2008
tentang perbankan syariah

1.

Var
Mediating

Permanent income
hypothesis
Life Cycle
Hypothesis

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
tabungan
dalam
jangka panjang.

Tingkat
DPK
perbankan
syariah

Perkembangan
Perbankan Syariah

Penerapan BI rate
dan UU no 21 Tahun
2008 berpengaruh
pada tingkat DPK
perbankan syariah

Tabungan

Tabungan rumah
tangga dipengaruhi
secara positif dan
signifikan oleh
pendapatan
permanen,
pendapatan
sementara,
pendidikan kepala
rumah tangga dan
jenis pekerjaan, serta
dipengaruhi secara
negatif dan
signifikan oleh umur
kepala
rumah tangga,
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Var Independen

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

mengalami perubahan
dan
banyak faktor yang
menentukan. Untuk itu
perlu dirumuskan teori
dan model tabungan
yang diikuti untuk
keperluan kebijakan di
masa yang akan datang.

16

Consumer
Criteria for the
Selection of an
Islamic Bank:
Evidence
from Pakistan
Subhani, M.I
Subhani 2012

Industri perbankan
syariah dipakistan
tumbuh sebesar 17.5%
dari aset total perbankan
nasional hal ini
menunjukkan
pertumbuhan yang
signifikan selama 2009
– 2011 sebagai
perbankan alternative
selain perbankan
konvensional

1.
2.
3.
4.
5.

Convenience
Quality of Service
Religious Motives
Availability of ATM
Privacy &
Confidentiality
6. Bank Reputation &
Image
7. Variety of financing
options
8. High profit & Low
service charges
9. Recommendations
from friends/family
10. Friendly & Responsive
attitude of bankingstaff

Islamic Bank
Selection

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
dependency ratio,
kredit dan ekspektasi
rasional. Model
terbaik hasil
analisis adalah
model LC-PIH II.
Model terbaik
berdasarkan pada
jenis pekerjaan
adalah
(1). Buruh dan
angkutan : LC-PIH
III; (2). Pengusaha
dan pedagang : PIH;
(3). PNS,
TNI dan POLRI;
serta (4). Pensiunan
dan lainnya : LCPIH II
Agama dan motif
keuntungan yang
tinggi merupakan
factor utama dalam
menentukan
pemilihan perbankan
syariah
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17

Re-Examining
the Bank
Patronize
Behavior in
Malaysia: A
Logistic
Regression
Approach
Zaidi Zabri and
Muhamad Abduh
2013

PERSAINGAN
PERBANKAN
Malaysia begiu ketat
ditambah masuknya
perbankan asing. Target
perbankan lokal adalah
20% dari total asset
perbankan nasional pada
tahun 2010 namun
kenyataannya sampai
tahun 2013 anya 19%
yang dapat dicapai

1.
2.

Empirical
Determinants of
Saving in
the Islamic
Banks:
Evidence from
Indonesia
Rahmatina A.
Kasri and Salina
Hj. Kassim 2009

Dalam Islam segala
bentuk kelebihan
pengembalian atas
pinjaman ataupun
hadiah dalam perbankan
termasuk riba. Dan hal
ini merupakan hal yang
paling diperdebatkan
dalam Islam

1.

Islamic–bank
selection
criteria in
malaysia:
An ahp
approach
Muhamad Abduh
2012

Sumberdana perbankan
syariah sama dengan
perbankan
konvensional. Untuk
biaya dan pembiayaan.
Bahkan peran deosito
jauh lebih penting
diperbankan syariah
daripada perbankan
konvensional. Sehingga
bank syariah perlu untuk

1.
2.
3.
4.
5.

18

19
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Var Independen

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
3.

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Working environment,
Ease of obtaining
financing,
Confidence in
customers
Transaction fees
Return on deposits,
Extensive branch
network,
Professional advice
and
Asset size

Patronizing a
bank

real rate of return on
Islamic deposit
interest rate on
conventional deposit
real income and
number of Islamic bank
branches

Determining the
level of
savings/investment
in the Islamic
banks

Profitability
Bank reputation
Staff frenship
Facilities provider
Syariah issue

Islamic selection
criteria

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
Hasil yang dicaai
adalah lingkungan
kerja, kemudahan
dalam memperoleh
pembiayaa, tingkat
pengembalian
deosito, unit cabang,
peayanan yang
professional dan
ukuran menjadi
factor penentu
seseorang untuk
menggunakan
perbankan
Dari hasi
perhitungan
menunjukkan hasil
bahwa bunga bank
konvensional
berpengaruh positif
pada jumlah
tabungan di
perbankan syariah

atribut syariah
adalah prioritas
tertinggi sebelum
seorang individu
memutuskan untuk
menggunakan bank
Islam. Prioritas
berikutnya
keuntungan, reputasi
bank, status, fasilitas
dan layanan bank,
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Peneliti/judul
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Var Independen

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

mengetahui factor
apasaja yang
mempengaruhi
seseorang menggunakan
perbankan syariah
20

The effects of
normative social
belief systems
and customer ...
Dadzie, Kofi
Q;Winston,
Evelyn;Afriyie,
Kofi. 2003

21

The
Determinants
Of Personal
Saving In The
U.S.
Kim, Myeong
Hwan.2010

22

Determinants of
Islamic and
conventional

tabungan perorangan
terus mengalami
penurunan sejat
tahu1980 dan
puncaknya 2007. Para
analis percaya bahwa
penuruanan tersebut
akibat menurunnya
investasi asing dan
meningkatnya devisit
anggaran dalam negeri.
Tanpa tabungan
amerika akan terus
tergantung pada
investasi asing yang
akan semakin
memperparah krisis

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
dan keramahan
personil.

1.
2.
3.
4.
5.

Income
Satisfaction
Demografi
Number of children
Formal education

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personal income
Tax
Interest rate
Real estate loan
Social security
Iol price

1.

interest rates on
savings account
(RSCV)

Sosial belive

Saving

Personal saving

Pendapatan
perpengaruh positif
pada menabung.
Kepercayaan
masyarakat tidak
memoderasi
pendapatan dan niat
menabung kemudian
diikuti oleh
demografi, jumlah
anak dan pendidikan
Tabungan
dipengaruhi oleh
pendapatan kemudia
pajak, pinjaman
perumahan
kemudian diikuti
variabel yan lainnya

Agama memainkan
peranan dalam
menentukan

library.uns.ac.id

No

Peneliti/judul
deposits in the
Malaysian
banking system
Sudin Haron and
Wan Nursofiza
Wan Azmi 2008

Permasalahan

Var Independen
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

23

Loss Aversion
and Saving
Behavior:
Evidence from
the 2007 U.S.
Survey of
Consumer
Finances
Patti J. Fisher •
Catherine P.
Montalto 2011
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1.
2.
3.
4.

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

fixed deposit accounts
(ARFDCV),
rates of profit for
Islamic savings
account (RSIS)
Islamic investment
accounts (ARIIS)
base lending rate
(BLR),
Kuala Lumpur
composite index
(KLCI),
consumer price index
(CPI),
money supply (M3) and
GDP
Income compared to
reference level
Income uncertainty
Risk tolerance
Saving horizon

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
tabungan pada bank
konvensional atau
perbankan syariah
serta variabel
ekonomi seperti
BLR, KLCI, CPI,
M3 dan PDB,
memiliki signifikan
dalam jangka
panjang

Loss Aversion and
Saving Behavior

Hasil analisa regresi
mendukung
keberadaan
keengganan
menabung
rumahtangga. Yang
mana apabila meiliki
pendapatan dibawah
tingkat referensi
rumah tangga secara
signifikan
mengurangi
kemungkinan
penghematan, tetapi
memiliki
penghasilan di atas
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Var Independen

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
tingkat referensi
rumah tangga tidak
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap
kemungkinan
tabungan.

24

Bank Patronage
Factors of
Muslim and
Non-Muslim
Customers
Sudin Haron,
Norafifah
Ahmad and
Sandra L.
Planisek 1994

Perubahan pada system
perbankan membawa
dimensi baru pada
industry perbankan.
Perbankan dihadapkan
pada persaingan diluar
system perbankan yang
ada namun juga
menghadapi persaingan
di lever jasa yang sama
yaitu system syariah

Services Utilized
Knowledge of Islamic Bank

25

Interest Free
Banking In
Turkey: A
Study Of
Customer
Satisfaction
And Bank
Selection
H.Saduman
Okumus, Prof.
Dr. 2005

1.
2.

26

People’s

Turki merupakan negara
muslim yang sekuler,
dan melakukan usaha
tertentu sejak awal
1980an untuk
mendorong pemasukan
keuangan mereka dari
MENA, untuk mencapai
hal ini kta gunakan
tingkat sukubunga
keuangan pada asar
keuangan pada tahun
1985 dan fokus pada
sukubunan dan layanan
Pakistan merupakan

Interest Free Banking,
Customer Satisfaction,

Participation
Banks

Agama bukan
merupakan factor
utama dalam
pemilihan perbankan
namun yang lebih
utama adalah tingkat
layanan, jumlah
ATM serta lebih
pada untilitas
ekonomi
Agama berpengaruh
terhadap pemilihan
bank oleh konsumen

Ada

tiga

kategori

library.uns.ac.id

No

27

47

digilib.uns.ac.id

Peneliti/judul

Permasalahan

perceptions
towards the
islamic banking
:
A fieldwork
study on bank
account
holders’
Behaviour in
pakistan
Mehboob ul
Hassan 2007

penduduk yang
mayoritas muslim
namun keberadaannya
dibawah colonial eropa.
Perlu diketahui kenapa
masyarakat Pakistan
memilih perbankan
syariah daripada bank
konvensuional

Attitudes,
behaviour and
patronage
factors of bank
customers
towards islamic
Banks
by Cengiz Erol
and Radi ElBdour (1989)

Perubahan dalam sistem
perbankan telah
menciptakan dimensi
baru dalam industri
perbankan di mana
lembaga-lembaga dalam
sistem perbankan harus
bersaing, tidak hanya
dengan lembaga
keuangan di luar sistem
perbankan, tetapi juga
dengan diri mereka
sendiri untuk tetap
dalam bisnis Penelitian
ini juga akan mengukur
pengetahuan tentang
Muslim dan nonMuslim dari keberadaan
bank syariah dan
persepsi mereka
terhadap bank ini.
Diharapkan bahwa
temuan yang disajikan

Var Independen

1.
2.

Perceived customers.
perceived usefulness

Var
Mediating

Attitude

Var
Moderating

Var Dependen

Choosing
conventional
banks or Islamic
banks will also be
determined.

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
Islam yang taat,
kurang taat, dan
tidak taat dalam
menmandang bunga
bank. tingkat bunga
tidak
menjadi
persoalan
bagi
sebagian umat Islam,
tingkat
return
investasi
yang
dianggap sah.
Agama bukan
merupakan motif
utama dalam
memilih bank
syariah
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dalam artikel ini akan
memberikan beberapa
informasi yang berguna
dan relevan bagi
manajer bank baik
konvensional maupun
syariah dalam
merumuskan strategi
pemasaran mereka

Var Independen

Var
Mediating

Var
Moderating

Var Dependen

Alat
Statistik

Hasil Penelitian
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E. HIPOTESIS
Hipotesis yang dirumuskan didalam penelitian ini yaitu :
1. Pengaruh dari sikap pada niat nasabah menabung di bank syariah
Madiun
Ajzen (1980) menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi niat
seseorang dalam melaksanakan niat tertentu ketiga variabel tersebut adalah
sikap, norma subyektif dan ontrol keperilakuan. Yang merupakan
perluasan dari theory of reasoned action (Fishbein, 1975). Sikap adalah
akibat dari adanya faktor genetika serta sebuah mode belajar yang
berhubungan pada suatu objek tertentu. Kemudian memberikan nilai
kepada objek yang dihadapi tersebut (Dharmmesta, 1999).
Grunert (1995) menyimpulkan bahwa niat mungkin tidak selalu
mengarah pada perilaku yang diinginkan. Namun, beberapa peneliti seperti
Wahyuni (2012) melakukan penelitian masyarakat muslim di Surakarta
yang menggunakan layanan perbankan syariah sebanyak 220 responden
dengan melakukan modifikasi model TPB. Menemukan bahwa perilaku
(Attitude) berpengaruh signifikan pada niat seseorang untuk menggunakan
layanan

perbankan

Syariah.

Amin

(2011)

dalam

kesimpulannya

menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh yang siginifikan pada niat
menggunakan pembiayaan syariah. Dalam penelitiannya sikap juga
dipengaruhi oleh kepuasan, pengetahuan, dan reputasi bank syariah.
Hipotesis yang diuji adalah:
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H1. Terdapat pengaruh signifikan dari sikap terhadap niat nasabah
menabung di bank syariah Madiun.

2. Pengaruh dari kontrol keperilakuan kepada niat nasabah menabung
di bank syariah Madiun
Kontrol keperilakuan adalah penguasaan seseorang didalam
pengendalian pada tindakan yang akan lakukan (planned behavior control).
Persepsi itu disebabkan dari keyakinan yang dimiliki seseorang tersebut
didalam pengendalian faktor-faktor penghambat atau pendorong sebuah
perilaku (Ajzen, 1980).
Pada hakikatnya perilaku manusia merupakan sebuah hasil yang
bisa saja memiliki sifat sederhana atau kompleks. Kontrol keperilakuan
disini adalah kondisi dimana seseorang mempercayai akan suatu tindakan
nya tersebut akan dirasa mudah atau sulit dalam pelaksanaanya
(Dharmmesta, 1999). Grizzell (2003) menyatakan bahwa kontrol
keperilakua sama dengan self efficiency, yang merupakan kemampuan
untuk tindakan atau perilaku. Barnet (2004) menyebutkan bahwa faktor
yang berpengaruh pada niat seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan
adalah kontrol keperilakuan. Hipotesis yang diuji adalah :
H2. Terdapat pengaruh signifikan dari kontrol keperilakuan terhadap niat
nasabah menabung di bank syariah Madiun.
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3. Pengaruh dari norma subjektif pada niat nasabah menabung di bank
syariah Madiun
Norma diartikan sebagai sebuah aturan, baik bersifat eksplisit atau
implisit yang digunakan untuk mengelola pikiran dan perilaku seseorang
(Fransson, 1999). Dalam konteks bank syariah beberapa studi juga
menunjukkan hubungan secara langsung dan siknifikan antara norma
subjektif pada niat menggunakan bank syariah. (Amin, 2011; Jaffar,
2013). Di Malaysia Ramayah (2004), Yulihasri (2004), dan Ramayah
(2008) juga menyimpulkan dalam penelitiannya terdapat pengaruh yang
signifikan antara norma subjektif dan niat.
Disisi lain penelitian tentang norma subjektif tidak berpengaruh
signifikan pada niat hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh
Mathieson (1991), Al-Nahdi (2015) dan Lewis (2003). Hipotesis yang
diuji adalah :
H3. Terdapat pengaruh signifikan dari norma subjektif terhadap niat
nasabah menabung di bank syariah Madiun.

4. Pengaruh dari religiusitas terhadap hubungan sikap terhadap niat
nasabah menabung di bank syariah Madiun
Hassan, 2007) membagi muslim kedalam 3 karakter religiusitas.
Pertama adalah muslim yang taat dia akan secara total menghindari bank
yang berbasis bunga. Kedua muslim yang kurang taat. Grop ini
menggunakan dan memanfaatkan bank syariah dan bank konvensional
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secara bersama-sama. Ketiga, muslim tidak taat, kelompok ini hana
memiliki rekening pada bank konvensional meski ada bank syariah di
wilayah sekitar mereka. Penelitian Omer (1992), Gerrard and Cunningham
(2001), Al-Sultan (1999), UNDIP (2000), Okumus (2005), Hassan (2007).
Alzafiri (2008) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa agama
merupakan faktor penentu dalam memilih perbankan syariah. Disisi lain
Erol (1990), Haron (1994), Ratnawati (2000), Dusuki (2007) dalam hasil
penelitiannya menyebutkan bahwa agama bukan faktor penentu bagi
nasabah untuk menggunakan dan memanfaatkan perbankan syariah tetapi
faktor keuntungan ekonomis memegang peranan utama. Hipotesis yang
diuji adalah :
H4. Faktor religiusitas memperkuat pengaruh dari sikap pada niat nasabah
untuk menabung di bank syariah Madiun.

5. Pengaruh dari niat terhadap pilihan nasabah menabung di bank
syariah Madiun
Niat merupakan motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang.
Disini niat menunjukkan seberapa besar usaha seseorang untuk
menampilkan sebuah perilaku. Apakah dia akan melaksanakan atau tidak
melaksanakan perilaku yang dimaksud. (Ajzen, 1991). Hipotesis yang
diuji adalah :
H5. Terdapat pengaruh signifikan dari niat pada pilihan nasabah menabung
di bank syariah Madiun.
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6. Pengaruh dari tingkat pendapatan terhadap pilihan nasabah
menabung di bank syariah Madiun
Pendapatan memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan
seseorang, semakin tinggi pendapatan seseorang tersebut maka akan
semakin tinggi pula tabunganya. Hal itu dibuktikan melalui kajian empiris
yang dilakukan oleh Suyanto (1998) dan Palar (2000). Namun bila
memasukkan asumsi “altruitas” Sukirno (2000)

melaporkan tabungan

tidak tergantung kepada tinggi atau rendahnya pendapatan seseorang. Hal
senada juga diungkapkan oleh Sumastuti (2008).
H6 : Terdapat pengaruh signifikan dari tingkat pendapatan terhadap pilihan
menabung di bank syariah Madiun.

F. KERANGKA PEMIKIRAN
Pada bab kajian pustaka telah dibahas kajian referensi tentang
tabungan yang berdasarkan mainstream Keynesian. Yang digunakan dalam
perbankan konvensional sedangkan sistem syariah digunakan dalam
perbankan konvensional. Namun dalam kenyataannya, setiap orang
mempunyai perilaku unik masing-masing. Hal ini harus dikaji ulang dengan
menggunakan teori sikap yang salah satunya adalah Theory of Planned
Behavior (TPB). Menurut Grizzell (2003) Theory of Planned Behavior adalah
sebuah teori untuk memprediksi pertimbangan akan perilaku seseorang
(Ajzen, 1991). Wellington (2006) mengemukakan Theory of Planned
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Behavior mampu untuk mengidentifikasikan keyakinan seseorang pada
perilaku, sehingga hal ini akan mampu untuk membedakan antara perilaku
yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.
Model yang digunakan didalam penelitian ini ialah Theory of
Planned Behavior (Ajzen, 1991) dan menggabungkannya dengan teori
Keyness. Model ini digunakan dengan alasan bahwa tabungan belum tentu
dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan namun juga dipengaruhi oleh
faktor budaya dan sub budaya, demografi, kondisi sosial ekonomi yang salah
satu variabelnya adalah pendapatan, serta psikologi.
Variabel Pendapatan dikembangkan dari (Dadzie, 2003), dan
(Isnowati, 2005), (Sumastuti, 2008), (Yahya, 2012) yang meneliti pendapatan
dan tingkat bunga di bank konvensional sedangkan penelitian ini pada bank
syariah. Model penelitian tersebut seperti Gambar 2.6.

Pendapatan
Perilaku Menabung
Bunga Bank
Gambar 2.6. Model Kofi Q. Dadzie, et al. (Ghana, 2003) serta Muchlis (2011)

Di sisi lain, variabel religiusitas dikembangkan dari penelitian Bdour
(1989) (Erol 1990), (Haron 1994), (Hassan 2007), (Rivai 2000), (Kasri 2009), dan
(Abduh 2013)
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Argumentasi religiusitas sebagai variabel moderasi adalah didasarkan
pada penelitian yang dilakukan Aleassa (2011) adanya korelasi antar variabel dan
mampu berfungsi memberikan pengaruh moderasi antar variabel yang perlu diuji
secara empiris, Menurut Willoughby (2009), dalam penelitiannya disebutkan
bahwa religiusitas memilili hubungan yang positif dengan self-control atau
kontrol diri. Desmond (2013) juga menyebutkan religiusitas dapat dapat
meningkatkan kontrol diri seseorang. Jika seseorang menjalankan ajarannya
agamanya secara baik maka dia akan memiliki kontrol diri yang baik pula.
Religiusitas

Attitude
PBC

Intention (Niat)

Bihaviour

Subyek Norm

Gambar 2.7. Model Aleassa H (2011) dan Ajzen (1991)
Sekaran (2010) mengemukakan apabila pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat masih belum memiliki sifat yang konklusif, maka pada peneliti
berikutnya bisa ditempatkan variabel moderasi. Menurut Kenny (1986) variabel
moderasi merupakan variabel yang dapat memperjelas hubungan antar variabel
atau lebih yang nantinya variabel tersebut bisa memperkuat atau memperlemah
pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Model penelitian tersebut
seperti Gambar 2.7.

library.uns.ac.id

56
digilib.uns.ac.id

Berdasar kerangka bangun variabel di atas, maka model perilaku
menabung dalam penelitian ini adalah pada Gambar 2.8:
Religiusitas
 Keyakinan
 Praktek/Ritual
 Pengalama
 Pengetahuan
 Komsekwensi

Pendapatan

Sikap
Kontrol
Keperilakuan

Niat

Pilihan Menabung di
Bank Syariah

Norma Subjektif

Gambar 2.8. Model Konseptual Penelitian Model Kofi Q. Dadzie, et al. (Ghana,
2003) Lada et al., (2009); serta Muchlis (2011) Model Aleassa H (2011) Alam et
al., (2012) dan Ajzen (1991) ; Teah et al., (2014) dan Souiden dan Rani (2015)
serta dikembangkan peneliti (2016)

