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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pilihan nasabah
menabung di bank syariah Madiun dengan menggunakan pendekatan Theory
of Planned Behaviour dan Teory Keynes dengan tambahan peran religiusitas
sebagai variabel moderasi pada sikap dan niat dalam pilihan menabung
nasabah di bank syariah Madiun. Model yang diajukan didalam penelitian ini
adalah modifikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang
diajukan oleh (Lada 2009; Alam 2011; Tea 2014; Souiden 2015). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Teori Keynes, Theory of Planned Behavior
adalah teori yang dipandang untuk mampu menjelaskan niat dan pilihan
menabung di bank syariah Madiun.
Berlandaskan pada hasil penelitian dan juga pembahasan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sikap berpengaruh pada niat nasabah menabung di bank syariah
Madiun
Sikap berpengaruh terhadap niat menabung nasabah. Hal ini
disebabkan karena sikap terhadap sesuatu akan mempengaruhi dan
meningkatkan niat pada diri seseorang untuk melakukan tindakan atau
perilaku dalam hal ini perilaku menabung. Sikap merupakan salah satu
faktor utama dalam niat nasabah menabung.

Sikap seseorang mampu
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menjadi kontrol yang tepat pada perilaku menabung (Dhaemesta, 1998)
serta akan mempengaruhi pola pikir seseorang didalam pengambilan
sebuah keputusan. Sikap juga menentukan cara berperilaku seseorang pada
obyek tertentu.
2. Norma Subjektif berpengaruh pada niat nasabah menabung di bank
syariah Madiun
Norma subjektif juga berpengaruh pada niat menabung nasabah di
Madiun secara langsung. Sehingga semakin seseorang individu merasa
pemikiran dan peranan orang lain penting terhadap dirinya, misalnya
dalam hal bertindak atau bertindak yang sesuai dengan aturan agama,
maka semakin dia mengevaliasi dirinya sesuai dengan lingkungan
sekitarnya, sehingga dengan senang hati akan termotivasi untuk memilih
dimana menempatkan dananya di bank.
3. Kontrol Keperilakuan mempengaruhi niat nasabah menabung di
bank syariah Madiun
Kontrol keperilakuan pada nasabah merupakan sesuatu

yang

penting didalam menentukan niat nasabah untuk menabung, semakin
nasabah merasa memiliki sumber daya, kemampuan, kemauan, kesadaran
dan keinginan untuk menabung, maka semakin besar kemungkinan
seorang individu tersebut akan berniat menabung di perbankkan syariah
atau dibank konvensional. Hal itu juga tidak kalah pentingnya dengan
interaksi seseorang terhadap orang lain yang memiliki tabungan di bank
syariah, merasa seseorang akan tertarik untuk mencari informasi yang
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lebih intens tentang perbankan syariah yang akan membuat seseorang
individu semakin banyak mengetahui mengenai perbankan syariah maka
semakin besar kemungkinan seseorang untuk berniat menabung di bank
syariah karena banyaknya informasi yang didapatkan dalam memahami
tentang perbankan syariah.
4. Religiusitas memperkuat sikap pada niat nasabah menabung di di
bank syariah Madiun
Sikap perpengaruh pada niat nasabah menabung nasabah dengan
religiusitas sebagai variabel moderasi yang artinya religiusitas seseorang
memperkuat hubungan sikap pada niat nasabah untuk menabung.
Pengaruh religiusitas yang memperkuat sikap pada niat menabung di bank
syariah yang yang tergambarkan dalam penelitian ini menunjukkan pola
pikir idiologis emosional dibandingkan pemikiran rasional ekonomi yang
dialami oleh nasabah yang hanya menabung hanya pada bank syariah
tanpa memiliki tabungan di bank konvensional.
Temuan dalam desertasi ini bila dicermati dari analisis deskriptif
religiusitas mean terendah pada dimensi ritual dan praktik hal ini
menunjukkan bahwa nasabah perbankan syariah di Madiun dalam
melaksanakan ritual dan praktek ajaran agama yang dianutnya masih
tergolong rendah. Hal ini menguatkan bahwa agama/religiusitas secara
keseluruhan bukanlah faktor utama seorang nasabah muslim menabung di
bank syariah namun masih dipengaruhi oleh biaya administrasi,
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keuntungan yang diperoleh, demografi seseorang serta alternatif dari
institusi keuangan yang ada di sekelilingnya.
Apabila dihubungkan melalui model desertasi ini mayoritas
nasabah yang berpenghasilan menengah atas akan memilih menabung di
bank konvensional atau memiliki akun di bank konvensional dan bank
syariah bisa dijelaskan bahwa pola pikir rasional (karena profitabilitas
ekonomi) nasabah. Latar belakang ekonomi merupakan faktor dominan
pada seseorang yang memilih bank syariah atau konvensional sebagai
tempat menabung dikarenakan keunggulan profitabilitas, pricing, dan
demografis.
5. Niat mempengaruhi pilihan nasabah menabung di bank syariah
Madiun
Ajzen (1991); Taylor dan Tood (1995) menyebutkan bahwa Niat
perilaku (behavior intention) akan menggambarkan keputusan seseorang
didalam mengambil sebuah tindakan tertentu. Sehingga niat ini akan
mendorong seberapa kuat seseorang tersebut untuk melakukan tindakan
atau perilaku tertentu yang diinginkan.
6. Pendapatan mempengaruhi pilihan nasabah menabung di bank
syariah Madiun
Perilaku menabung nasabah dipengaruhi oleh oleh pendapatan
seseorang semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula
probabilitas perilaku menabung seseorang kondisi ini menegaskan bahwa
tingkat pendapatan seseorang akan sangat mempengaruhi pada perilaku
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menabung seseorang tersebut. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa
perilaku menabung di bank syariah didominasi oleh nasabah yang
mempunyai pendapatan menengah ke bawah sedangkan nasabah yang
mempunyai pendapatan menengah keatas cenderung menabung di
perbankan konvensional atau menabung di kedua bank yaitu bank
konvensional dan bank syariah.
Fakta

ini

telah

menunjukkan

bahwa

seseorang didalam

perilakunya menabung bukan merupakan sisa dari pendapatan yang
diperolehnya namun menyisihkan pendapatan untuk ditabung dan sisanya
dikonsumsi. Selain itu perilaku menabung di bank syariah didominasi oleh
nasabah yang berpenghasilan menengah bawah daripada perbankan
konvensial hal ini menunjukkan bahwa hasil desertasi ini mengokohkan
asumsi adanya pola pikir rasional-ekonomis seseorang lebih banyak
daripada pola pikir ideologis-emosional.
Penelitian disertasi ini juga

memperlihatkan seakan akan

seseorang yang menabung hanya di bank konvensional beriorientasi hanya
pada rasional ekonomi yang diperoleh, disisi lain ketika menyinggung
hipotesis akan religiusitas maka seakan – akan seseorang yang menabung
di bank syariah didominasi oleh pola pikir emosional idiologis. Sehingga
dapat dipahami bahwa seseorang yang menabung hanya di bank syariah
ataupun menabung secara dual banking mereka tidak hanya memandang
secara ekonomis atau idiologis namun lebih pada kehalalan yang diperoleh
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dari perilaku menabung mereka yaitu bagi hasil yang diperoleh dari
perbankan syariah.
Dengan demikian, perilaku nasabah yang hanya menabung di
bank syariah ini tetap saja berkarakter emosional-ideologis. Hasil analisis
dalam desertasi ini juga menguatkan bahwa hubungan bank syariah
dengan bank konvensional sebagai pilihan substitusi. Sehingga apa bila
nasabah yang memiliki pendapatan menangah kebahwa lebih memilih
perbankan konvensional dapat dipahami secara logis.
Fenomena ini memperkuat temuan, bahwa nasabah yang hanya
menabung di bank konvensional atau kedua-duanya memang memiliki
karakter rasional-ideologis. Sedangkan fakta nasabah bank syariah
didominasi oleh nasabah yang memiliki penghasilan menengah kebawah
merupakan nasabah emosional-ideologis.

B. Implikasi Teoritis
Implikasi teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah . Pertama,
hasil penelitian ini memperkuat Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu
Niat seseorang dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu variable sikap, norma
subjektif, kontrol keperilakuan. Penelitian ini juga menujukkan pilihan
menabung di bank syariah dipengaruhi oleh niat dan pendapatan seseorang
tersebut. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku yang
ditunjukkan oleh seseorang muncul disebabkan adanya niat berperilaku
(behavioral

intention)

(Jogiyanto,

2008).

Sedangkan

pendapatan
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menunjukkan konsistensi dari teori intemporal choice yaitu ketika seseorang
menetapkan berapa banyak pendapatan yang dipergunakan untuk dikonsumsi
dan berapa banyak yang akan ditabung, dia akan mempertimbangkan kondisi
sekarang dan kondisi yang akan datang.
Kedua hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian-penelitian
sebelumnya yang menunjukkan pengaruh kontrol keperilakuan yang lebih
besar terhadap niat dibandingkan pengaruh sikap dan norma subyektif (Ajzen,
1991). Penelitian ini juga menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel
moderasi hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas terbukti
secara signifikan menjadi variabel moderator atas sikap kepada niat
menabung di perbankan syariah berdasarkan kerangka TPB.

C. Implikasi Praktis
Berdasarkan hasil penelitian variabel sikap, norma subyektif, dan
kontrol keperilakuan berpengaruh positif dan signifikan pada niat menabung
di bank syariah. Maka implikasi penelitian ini adalah :
1. Sikap dapat digunakan untuk meningkatkan niat nasabah untuk menabung
di bank syariah.
2. Norma subyektif dapat digunakan untuk meningkatkan niat nasabah
menabung di bank syariah.
3. Kontrol keperilakuan dapat digunakan untuk meningkatkan niat nasabah
menabung di bank syariah.
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4. Religiusitas dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan sikap kepada
niat menabung di bank syariah.
5. Niat dapat digunakan untuk meningkatkan pilihan nasabah menabung di
bank syariah.
6. Pendapatan dapat digunakan untuk meningkatkan pilihan nasabah
menabung di bank syariah.

D. Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap, norma
subyektif, dan kontrol keperilakuan berpengaruh signifikan pada niat
menabung di bank syariah, sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya
perbankan syariah di madiun lebih gencar untuk selalu meningkatkan
publikasi dan sosialisais produk perbankan syariah terhadap masyarakat dan
calon nasabah yang yang potensial dengan tetap memperhatikan faktor dari
sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan.
Ketiga faktor tersebut mempengaruhi niat seseorang didalam
menabung di bank syariah selain tentunya religiusitas yang akan menguatkan
sikap seseorang pada niat menabung di bank syariah. Strategi yang bisa
dipakai oleh bank syariah adalah dengan lebih menonjolkan konsekwensi –
konsekwensi positif apabila seseorang menempatkan dananya di perbankan
syariah dan tunya juga meningkatkan pelayanan yang diberikan dan
menambah layayan yang ada.
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Bisa juga dengan mengajak kerjasama dengan tokoh agama maupun
ilmuwan agar tercipta sebuah integrasi yang sama diantara bank suariah dan
seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memicu masyarakat
untuk lebih yakin terhadap kinerja perbankan syariah dan berwujud pada niat
yang tinggi untuk menabung di bank syariah, karena tokoh agama dan
ilmuwan seringkali dijadikan panutan masyarakat.
E. Keterbatasan Penelitian
1.

Kesimpulan disertasi ini hanya berlaku bagi perilaku nasabah di bank
umum syariah di Madiun, ataupun wilayah lain yang memiliki
karakteristik yang sama.

2.

Responden penelitian ini belum dikelompokkan berdasar wilayah
teritorial dengan atribut aliran keagamaan masyarakat.

F. Rekomendasi Penelitian Lanjutan
1.

Dapat diteliti lebih lanjut tentang perilaku menabung di bank syariah
yang dilandaskan akan perbedaan aliran kegamaan misalkan perilaku
menabung masyrakat NU dan Muhammadiyah, atau didasarkan pada
perbedaan ekonomi, budaya yang ada dimasyarakat.

2.

Sangat terbuka luas untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap
responden yang dipilah berdasar wilayah teritorial dengan atribut
keagamaan masing-masing.

