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 Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 

 Tingkat konsumen muslim mau untuk mengganti bank konvensionalnya 

menjadi bank syariah, tidak lepas dari pengaruh penerapan agama dalam hidup 

seorang muslim, tingkat kepuasan dari nasabah akan jasa bank konvensional yang 

digunakanya, dan anggapan bahwa alternatif pengganti (bank syariah) lebih 

menarik atau baik dibandingkan dengan jasa bank konvensional yang digunakannya 

saat ini menjadi penentu kerelaannya untuk meninggalkan bank konvensional yang 

digunakannya saat ini. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana pengaruh dari Customer Satisfaction, Attractiveness of Alternatives, dan 

Religiosity terhadap Switching Intention toward Islamic bank. 

   

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan purposive 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 102 responden yang memiliki akun di 

bank konvensional. Analisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan 

level signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1. 

Attractiveness of Alternatives berpengaruh signifikan positif terhadap Switching 

Intention, 2. Customer Satisfaction berpengaruh signifikan positif terhadap 

Switching Intention 3. Religiosity berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Switching Intention.  

 

Kata Kunci: Switching intention, Customer Satisfaction, Attractiveness of 

Alternatives, Religiosity, Islamic Bank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Religiosity, Attractiveness..., Raihan Rachman, MKPS-IBS, 2018



 

 

xv 

 Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

  Muslim consumers degree of willingness to change their conventional bank 

to Islamic ban is inseparated by the influence of level of religiousness the muslim 

itself, satisfaction level of customer related to services given by their conventional 

bank, and perception of subtitute alternative (Islamic Bank) is more interesting or 

provide better services than their conventional bank become a determinant of their 

willingness to leave conventional bank. Thus, this research aim is to measure how 

far the influence of Customer Satisfaction, Attractiveness of Alternatives, and 

Religiosity to Switching Intention toward Islamic bank. 

   

 Data collection techniques used purposive sampling techinque with a total 

sample of  102 respondent collected who have conventional bank account. Analysis 

used multiple regression method with 5% level of significance. The results of this 

study conluded: 1. Attractiveness of Alternatives  positve significant effect on 

Switching Intention, 2. Customer Satisfaction negatively significant effect on 

Switching Intention 

 

Keyword: Switching intention, Customer Satisfaction, Attractiveness of 

Alternatives, Religiosity, Islamic Bank  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

 Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu peluang baru bagi negara-

negara berkembang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, terlepas negara dengan 

mayoritas penduduk muslim maupun non muslim. Pengeluaran muslim global pada 

makan minuman dan gaya hidup untuk tahun 2016 mencapai $ 2.006 miliar, angka 

tersebut merupakan 11,9% dari pengeluaran global dan diproyeksikan hingga tahun 

2022 sektor ekonomi Islam memiliki Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

mencapai 7,3% dan memiliki Potential Maket Size hingga tahun 2022 mencapai $ 

3.081 miliar, (Thomson Reuters, 2017b). 

 Ekonomi Islam dibagi menjadi 7 sektor, dalam hal moneter sektor yang 

paling besar dalam ekonomi Islam adalah sektor keuangan Islam (Thomson 

Reuters, 2017b). Sektor keuangan Islam global sendiri memiliki aset mencapai $ 

2.202 miliar untuk sektor perbankan Islam mengambil bagian sebesar $ 1.599 miliar 

dengan CAGR 7,3% dan diproyeksikan memiliki Potential Market Size mencapai 

$ 2.439 miliar pada tahun 2022. 

 Perkembangan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah juga dapat 

dilihat di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

mayoritas penganut agama Islam terbanyak. Secara demografi, jumlah penduduk 

Indonesia mencapai angka 237,6 juta jiwa, (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Berdasarkan agama, proporsi umat Islam mencapai angka 87,18 %, Kristen 

Pengaruh Religiosity, Attractiveness..., Raihan Rachman, MKPS-IBS, 2018



2 

 

 

Indonesia Banking School 

Protestan 6,96 %, Kristen Katholik 2,91 %, Hindu 1,69 %, Budha 0,72 %, Kong Hu 

Cu 0,05 %, dan lainnya tidak diketahui, (Badan Pusat Statistik, 2010). Dapat 

dikatakan bahwa di Indonesia memiliki pangsa pasar perbankan syariah yang luas, 

jika dikaitkan dengan jumlah penduduknya yang mayoritas menganut agama Islam. 

Namun, nyatanya dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa Indonesia pada tahun 2016 

hanya menduduki peringkat ke 10 negara dengan aset perbankan terbesar 

dibandingkan dengan 9 negara lainnya yang tidak memiliki penduduk atau pasar 

seluas Indonesia. 

 

Gambar 1.1 10 Negara dengan Aset Perbankan Syariah Terbesar Tahun 

2016 

Sumber : (Thomson Reuters, 2017a) 

 

 Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa market share perbankan syariah di Indonesia 

per Desember tahun 2017 mencapai 5,78 %. Angka tersebut masih jauh jika 

dibandingkan dengan perbankan konvensional yang mencapai 94,22%. Sedangkan, 
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untuk market share Bank Umum Syariah (BUS) mengambil bagian terbesar, yaitu 

66,21% disusul dengan Unit Usaha Syariah (UUS), lalu Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS).  

 

 Gambar 1.2 Market share Perbankan Syariah Indonesia 

 Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017a)  

 

 Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah – Desember 2017, nasabah 

dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan, piutang, dan salam yang ada di BUS dan 

UUS memiliki tren yang  terus meningkat hingga pada bulan desember mencapai 

26.129.651 orang nasabah, (Otoritas Jasa Keuangan, 2017b). Namun, jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa 

yang mayoritas muslim, angka tersebut masih terbilang sedikit. 

 Dalam perspektif Islam segala perbuatan diatur dengan hukum Islam dan 

dimana sumber utama dari hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis diikuti oleh 

ijma lalu qiyas, (Hasan, 2018). Bunga yang ada pada bank konvensional 
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diintrepretasikan sebagai salah satu bentuk dari riba, (Usman, 2015), pelarangan 

riba tertera dalam al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275-281 dan Hadits, salah 

satunya adalah,  

“Rasululah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang 

menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya, dia berkata mereka semua 

sama”. (HR.Muslim No.2995). 

Pelarangan riba di Indonesia merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) No.1 tahun 2004, (Majelis Ulama Indonesia, 2004).  

 Konsumen muslim memiliki sensitifitas sendiri terhadap produk atau jasa 

yang dikonsumsinya terutama terkait dengan halal atau haramnya suatu produk. 

Muslim sadar dan sangat memiliki sikap yang positif terhadap sharia compliance 

product, dan konsumen tidak berfikir panjang untuk switch atau mengganti non 

terhadap sharia compliance product untuk konsumsi (Saeed & Ilhaamie, 2014). 

Dalam sektor perbankan yang ada di Indonesia terdapat dual banking system yaitu, 

perbankan konvensional dan syariah. Pelarangan akan bunga semakin jelas di 

Indonesia yaitu, dengan keluarnya fatwa MUI tentang bunga memberikan dorongan 

yang lebih kuat kepada nasabah untuk switch atau berpindah dari bank 

konvensional ke bank syariah. Switching behavior sendiri diartikan sebagai 

perilaku berpindah jasa, apapun alasannya yang membuat konsumen berhenti 

mengkonsumsi atau menggunakan suatu jasa dan membangun hubungan baru 

dengan penyedia jasa lainnya, (Vyas & Raitani, 2014). Pada akhirnya bank syariah 

menjadi satu-satunya pilihan untuk umat Islam, (Usman, 2015), dimana dalam 

prakteknya riba (bunga) yang ada pada bank konvensional dilarang dalam hukum 
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Islam. Perilaku switch yang dimaksud adalah perpindahan nasabah bank 

konvensional yang berhenti menggunakan jasa bank konvensional lalu menjadi 

menggunakan bank syariah. Hal ini mampu menjadi gambaran penerapan kaffah 

way of life yaitu, suatu praktek penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan 

pada seseorang, (Ayu, 2015). Khususnya tentang seberapa jauh seorang muslim 

mau menerapkan Islam dalam hidupnya yang dapat dilihat dari tendensi seorang 

muslim dalam penggunaan jasa perbankan, dan juga hal ini terkait dengan 

pencapaian tujuan dari pengajaran agama Islam yaitu, untuk pencapaian 

kesejahteraan abadi (falah) dan kehidupan yang baik (hayyatan thayyibah) dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan dalam kehidupan terutama dalam pola konsumsi 

seorang muslim, (Chapra, 2008). 

 Selain dari faktor agama itu sendiri, dari sudut pandang rational perspective 

seseorang mempertimbangkan alternatif penyedia jasa yang tersedia dan kepuasan 

yang diterima konsumen dalam pola konsumsinya dalam hal ini adalah perpindahan 

(switch) penggunaan jasa perbankan, (Solomon, 2017). Sehingga, menjadi penting 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mempengaruhi perilaku switch ini 

pada konsumen muslim bagi perbankan, terutama perbankan syariah dalam hal 

untuk menggambarkan potensi calon nasabah dari umat beragama Islam. 

 

 Ruang lingkup penelitian 

 Penelitian ini berupa modifikasi dari beberapa penelitian tentang switching 

behavior pada penyedia jasa servis. Rujukan daripada penelitian ini adalah 

penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan terkait dengan 
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switching behavior, (Abdullah, Nabihah, & Masron, 2016; Calvo-Porral, Faíña-

Medín, & Nieto-Mengotti, 2016; Mannan, Mohiuddin, Chowdhury, & Sarker, 

2017). 

 Variabel-variabel yang ada merupakan variabel adopsi dari penelitian 

sebelumnya yang terkait erat dengan kondisi dan fenomena yang ada di Indonesia, 

yaitu antara lain swithcing intention, religiosity, attractiveness of alternatives, dan 

customer satisfaction. Termasuk dengan  penggunaan religiosity yang juga 

merupakan saran dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pengaruh customer 

satisfaction dengan switching intention pada nasabah bank yang ada sudah pernah 

diuji sebelumnya di Indonesia, namun berada pada lokasi yang berbeda yaitu di 

Provinsi Banten, (Rama, 2017). Variabel attractiveness of alternatives merupakan 

adopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berada diluar Indonesia, (Calvo-

Porral et al., 2016; Calvo-Porral & Lévy-Mangin, 2015; Mannan et al., 2017). 

 Objek penelitian ini adalah bank syariah untuk menggambarkan fenomena 

switching intention toward islamic bank pada sektor perbankan syariah, dengan 

target responden adalah nasabah bank.Wilayah yang dipilih pada penelitian ini 

berada pada wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Wilayah tersebut 

dipilih untuk mengisi gap-gap yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya, 

yaitu perbedaan wilayah yang diteliti. Walaupun, sebelumnya sudah pernah 

dilakukan penelitian dengan objek dan wilayah yang sama yaitu, penelitian yang 

berlokasi di Jakarta, Bogor dan Depok, (Abduh, Kassim, & Dahari, 2012), namun, 

sesuai dengan penelitian rujukan, menyarankan agar menggunakan lokasi yang 
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berbeda dari penelitiannya dan juga terdapat adanya perbedaan variabel dari 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di wilayah ini. 

  

 Identifikasi Masalah 

 Dilihat dalam cakupan global dapat dikatakan potensi pasar untuk sektor 

keuangan sangatlah luas dalam konteks ini adalah perbankan syariah. Indonesia 

merupakan negara dengan mayoritas penduduknya umat muslim, dimana hal 

tersebut merupakan suatu potensi pasar yang besar untuk sektor perbankan syariah. 

Indonesia masuk kedalam kategori 10 negara dengan aset perbankan syariah 

terbesar. Sepuluh negara tersebut merupakan negara dengan mayoritas penduduk 

penganut agama Islam. Indonesia dapat dikatakan memiliki potensi perbankan 

syariah yang jauh lebih besar dibanding dengan sembilan negara lainnya. Namun, 

pada kenyataannya Indonesia hanya menduduki posisi ke 10 sebagai negara dengan 

aset perbankan syariah terbesar, bahkan, Indonesia masihlah sangat jauh jika 

dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia yang juga merupakan negara 

berkembang yaitu, Malaysia yang menempati posisi ke 3. 

 Sejatinya market share diharuskan untuk terus bertambah positif dalam 

rangka meningkatkan likuiditas dana yang mampu disalurkan oleh perbankan 

syariah. Namun, nyatanya di Indonesia market share dari perbankan syariah 

masihlah sangat kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional jika dikaitkan 

dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas merupakan umat muslim.  

 Mayoritas penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. 

Kemunculan fatwa tentang pelarangan dari bunga yang dikatakan sebagai riba dan 
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sudah jelas bagaimana riba itu dikategorikan sebagai dosa yang berat, seharusnya 

membuat nasabah bank konvensional yang beragama Islam berfikir untuk 

berpindah ke alternatif lain yang memiliki sharia compliance product yaitu, bank 

syariah. Sehingga, jumlah nasabah di bank syariah pun meningkat. Namun, 

kenyataanya jumlah nasabah bank syariah tidak seperti yang diperkirakan hingga 

sampai saat ini. Dan jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia 

yang sejatinya merupakan pangsa pasar bank syariah, jumlahnya masihlah  

terbilang sedikit. Seharusnya, jumlah nasabah bank syariah mampu berimbang 

dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. 

 Menarik untuk diteliti bagaimana pengaruh keteterkaitan agama dalam 

kehidupan seseorang (religiosity level), presepsi tentang adanya bank syariah , dan 

kepuasan akan jasa bank yang digunakan pada nasabah bank konvensional muslim 

terhadap niat mereka untuk berpindah dan menggunakan jasa bank syariah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dibentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh attractiveness of alternatives terhadap switching 

intention? 

2. Bagaimana pengaruh customer satisfaction terhadap switching intention? 

3. Bagaimana pengaruh religiosity terhadap switching intention? 
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 Batasan Masalah 

 Berikut merupakan acuan-acuan batasan untuk memfokuskan penelitian yang 

dilakukan: 

1. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, religiosity, 

menurut Choi, Paulraj, & Shin (2013) religiosity adalah tingkat seberapa besar 

agama dalam mempengaruhi kehidupan nasabah,  (Nimako & Nyame, 2015), 

attractiveness of alternatives yaitu, pandangan atau persepsi dari sisi konsumen 

akan ukuran kompetensi dari alternatif penyedia jasa yang tersedia, (Calvo-

Porral et al., 2016) dan customer satisfaction, yaitu menurut Oliver (1997) 

customer satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen akan jasa yang 

digunakannya dalam hal ini adalah pemakaian jasa bank konvensional, 

(Mannan et al., 2017). Ketiga variabel tersebut merupakan variabel independen 

yang akan diuji pengaruhnya secara langsung terhadap switching intention yang 

diartikan oleh Oyeniyi & Abiodun (2010) yaitu, niat dari nasabah untuk 

berpindah/beralih menggunakan bank syariah dan berhenti menggunakan bank 

konvensional, (Vyas & Raitani, 2014). 

2. Objek dari penelitian ini adalah bank syariah dengan target responden nasabah 

bank yang harus memiliki akun di bank konvensional dan beragama Islam, 

namun tidak menutup kemungkinan untuk nasabah yang memiliki akun di bank 

konvensional dan juga syariah. Objek tersebut dipilih terkait dengan penelitian 

ini dalam menganalisis alasan dari consumer switching intention dari bank 

konvensional ke bank syariah. 
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3. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di wilayah DKI 

Jakarta. 

4. Waktu jalannya penelitian dimulai dari bulan Februari dan diperkirakan hingga 

bulan Agustus 2018. 

 

 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh attractiveness of alternatives terhadap switching 

intention 

2. Menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap switching intention 

3. Menganalisis pengaruh religiosity terhadap switching intention 

 

 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat manfaat 

kepada akademisi, peneliti, maupun perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

1. Manfaat Akademisi 

a) Sebagai bahan wacana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

hubungan antara religiosity, attractiveness of alternatives, dan consumer 

satisfaction kepada switching intention pada nasabah bank. 

b) Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh dari religiosity, attractiveness 

of alternatives, dan consumer satisfaction kepada switching intention pada 

nasabah bank. 
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c) Memberikan landasan basis pengembangan ilmu ekonomi Islam yang ada di 

Indonesia dengan integrasi teori dan ilmu ekonomi statsitik. 

2. Manfaat Praktisi 

a) Bagi penelitian lain 

i) Menambah pengetahuan tentang pengetahuan ilmu marketing dalam hal 

fenomena consumer switching behavior. 

ii) Sebagai pengisi gap-gap pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

b) Bagi perusahaan dan regulator perbankan 

i) Bagi perusahaan khususnya bank syariah, hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai data untuk pengembangan strategi kedepannya. 

ii) Regulator perbankan yaitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat 

menggunakan informasi dari penelitian ini sebagai mapping potensi 

perbankan syariah yang ada di Indonesia kedepannya. 

 

 Sistematika Penulisan 

 Sistematika ini merupakan gambaran umum dari sistematis penelitian ini, 

susunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I : Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang peneliti untuk memilih dan melakukan 

penelitian ini, rumusan masalah, ruang lingkup batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : Tinjauan Pustaka 
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Bab ini berisikan tentang pemahaman teoritis, pemahaman tentang bank dan 

pemahaman dari penelitian penelitian sebelumnya terkait dengan religiosity, 

attractiveness of alternatives, consumer satisfaction, switching intention. Pada bab 

ini juga menjelaskan hipotesis pendukung yang menjelaskan tentang hubungan 

antar variabel tersebut. 

3. BAB III : Metodologi Penelitian 

Berisikan tentang objek kajian dari penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis 

data, metode pengumpulan data, oprasionalisasi variabel, model penelitian, teknik 

pengolahan data, teknik pengujian hipotesis dan pengolahan data menggunakan 

analisis faktor. 

4. BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisikan pemaparan tentang hasil dari pengujian hipotesis yang dibuat dan 

penyajian hasil dari pengujian, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan 

dengan teori yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan hasil dari pengujian pengaruh 

religiosity, attractiveness of alternatives, customer satisfaction terhadap customer 

switching intention berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. 

5. BAB V : Penutup 

Sebagai bab terakhir,bab ini menyajikan pemaparan kesimpulan yang didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga menyajikan saran saran bagi 

pihak pihak yang terkait dengan penelitian ini lebih lanjut. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

 Maqashid al-Syariah 

 Berbicara mengenai aktifitas seorang muslim tidak terlepas dari syariah atau 

hukum Islam yang berlaku termasuk dalam aktifitas dalam menjalankan 

perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian tidak jauh dari pemenuhan 

kebutuhan manusia untuk hidup. Dalam Islam proses pemenuhan kebutuhan ini 

berada dalam ruanglingkup untuk merealisasikan tujuan akhir dari pengajaran 

agama Islam yaitu menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, (Chapra, 2008). 

Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, 

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam” 

Cara untuk merealisasikan tujuan akhir tersebut adalah dengan menciptakan 

kesejahteraan seluruh umat manusia (falah). Kesejahteraan manusia dapat terwujud 

dengan pemenuhan seluruh kebutuhan manusia atau terciptanya kemaslahatan 

umat. Pemenuhan kebutuhan ini terkonsep dalam tujuan syariah yang dikenal 

dengan maqashid (tujuan) al-syariah, Iman al Ghazali mengungkapkan tujuan dari 

syariah adalah mengembangkan kesejahteraan seluruh umat manusia (falah) 

dengan menghormati hak-hak manusia dan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup 

(maslahah), (Chapra, 2008). Artinya kemaslahatan juga merupakan bagian dari 

tujuan syariah yang sejatinya untuk merealisasikan tujuan akhir dari pengajaran
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agama Islam. Maqashid al-syariah  juga diartikan sebagai tujuan dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam, (Effendi, 2015).  

 Maslahah dalam ushul fiqh adalah mengambil manfaat dan menolak 

kemadharatan (berkah), (Endaryono, Paramansyah, & Djuhartono, 2018). 

Maslahah juga diartikan sebagai keseimbangan dari pengambilan manfaat untuk 

pemenuhan kebutuhan duniawi maupun surgawi (spiritual), (Chapra, 2008). Islam 

yang bermaslahat jika memenuhi dua unsur yaitu, kepatuhan akan syariah (halal) 

dan membawa manfaat kebaikan (thayyib) untuk seluruh aspek kehidupan yang 

tidak menimbulkan mudharat dan merugikan aspek manapun, (Darsono et al., 

2015). Al-syatibi membagi kemaslahatan  menjadi 3 tingkatan kebutuhan, yaitu, 

(Effendi, 2015) : 

1. Kebutuhan Dharuriyat 

Kebutuhan Dharuriyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu, 

kebutuhan pokok atau kebutuhan yang primer (al-asliyyah). Kebutuhan ini 

dibagi menjadi 5 kategori pemeliharaan. Iman al Ghazali mengatakan cakupan 

dari pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan tersebut berada 

dalam pemeliharaan agama (din), jiwa (Nafs), akal (‘aql), kehormatan dan 

keturunan (Nasl) ,dan harta (mal). Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan 

mengancam keselamatan umat di dunia maupun akhirat. 
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2. Kebutuhan Hajiyat 

Merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dikategorikan sebagai kebutuhan 

sekunder. Jika, tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, namun 

akan mengalami kesulitan. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan gambaran dari 

keringanan yang diberikan (rukhsah). Contohnya seperti, Kebolehan meng-

qasar shalat. 

3. Kebutuhan Tahsiniyat 

Merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam 

eksistensi dari 5 pokok diatas dan tidak juga akan menimbulkan 

kesulitan.Contohnya, anjuran untuk  memperbanyak ibadah sunnah. 

 

 Bank Syariah 

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

disebutkan perbankan syariah merupakan hal-hal yang menyangkut dengan bank 

syariah maupun unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

tata cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, (Indonesia, 2008). Bank 

syariah diartikan sebagai suatu bank yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya perbankan syariah terbagi menjadi 2 

jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum 

syariah memberikan jasa yang berbeda dengan bank pembiayaan rakyat syariah 

yaitu bank umum syariah memberikan jasa lalu lintas pembayaran.  

Bank syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang lebih dari sekedar 

bank yaitu merupakan bank yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits, yang 
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merujuk kepada prinsip muamalah, yaitu prisip yang menyatakan bahwa dalam 

Islam segala sesuatu boleh dilakukan kecuali ada larangannya didalam Al-Qur’an 

dan Hadits, (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah merupakan salah satu dari bentuk dari sistem perbankan yang ada di 

Indonesia, namun dengan proses bisnisnya dengan berlandaskan hukum Islam 

(sharia compliance).  Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berlandaskan 

dengan hukum positif dan juga sebagai lembaga yang berlandaskan hukum Islam 

(syariah), bank syariah tidak terlepas dari tujuan dari hukum Islam maqashid al-

syariah. Artinya, bank syariah harus turut serta menyediakan pelayanan yang 

mampu menciptakan kemaslahatan umat melalui jalan pemeliharaan agama (din), 

jiwa (Nafs), akal (‘aql), kehormatan dan keturunan (Nasl) ,dan harta (mal), 

(Ascarya, Rahmawati, & Sukmana, 2016).  

 

 Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang memperlihatkan 

konsumen dalam hal pencarian, pembelian, pemakaian, penaksiran, dan 

pembuangan suatu produk atau jasa yang mereka ekspektasikan mampu untuk 

memenuhi kebutuhan mereka, (Schiffman & Kanuk, 2010). Consumer behavior 

adalah suatu proses yang berjalan, tidak hanya sekedar sesuatu yang terjadi disaat 

itu dimana konsumen memberikan uang atau kartu kredit dan imbal baliknya 

mendapatkan suatu barang atau jasa, (Solomon, 2017). Dikemukakan oleh Solomon 

(2017) terdapat 2 aspek yang mempengaruhi consumer behavior, yaitu pengaruh 

internal dan pengaruh eksternal. Pengaruh internal meliputi, perception, learning & 
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memory, the self, attitudes & persuation. Sedangkan untuk pengaruh eksternal 

meliputi, group & situational effects, sex role & subculture, social class & life style 

dan word of mouth, social media & fashion. 

 

Gambar 2.1 Issues Related to Purchase and Postpurchase 

Sumber: Solomon (2017) 

 Penelitian ini terfokus kepada pengaruh eksternal yaitu pada postpurchase 

process dan subcultures (Islamic religion). Penelitian ini terfokus kepada 

postpurchase activities dimana menganalisa issues yang terjadi pada postpurchase 

tersebut. Pada gambar 2.1 memperlihatkan issues yang terjadi dalam proses 

postpurchase, antara lain adalah terkait dengan satisfaction, product/services 

disposal, dan alternative market. Hal tersebut terkait dengan rational perspective 

konsumen dimana dikatakan bahwa konsumen mengumpulkan suatu informasi, 

mempertimbangkan satisfaction dan alternative market yang tersedia dalam 

prosesnya untuk mengambil suatu keputusan dalam hal penggunaan produk 

maupun jasa bank, (Solomon, 2017). Sehingga, dapat dikatakan consumer behavior 

yang terjadi dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana suatu proses dari 

konsumen dalam melakukan disposing of products/services yaitu, dalam 
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penggunaan jasa bank konvensional lalu melakukan switch atau menggantinya 

dengan menggunakan jasa layanan bank syariah sebagai alternatif lain yang tersedia 

di pasar. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2, yaitu 

cognitive decision making-process dimana konsumen dalam prosesnya untuk 

mengambil keputusan dibagi menjadi 5 tahapan yang didalamnya konsumen 

mengukur informasi (produk/servis), kepercayaannya tentang opsi yang ada, dan 

menggunakan kriteria untuk memilih opsi yang ada, (Solomon, 2017). 

 

Gambar 2.2 Cognitive Decision Making Process 

Sumber: Solomon (2017) 

Hal, ini juga dapat dikaitkan dengan bagaimana kemampuan bank konvensional 

sebagai penyedia jasa mampu mengidentifikasi motivasi nasabah untuk 

memastikan jasa yang diberikan akan memuaskan nasabah, (Solomon, 2017). 

Menurut Whitheley (1991) hal tersebut dilakukan sehingga, bank konvensional 

mampu menjaga agar nasabahnya tidak melakukan switch ke bank syariah 

dikarenakan servis yang tidak mampu memuaskan nasabah, (Jabeen, Hamid, & 

Rehman, 2015). 

 

2.3.1 Perilaku Konsumen Syariah 

 Konsep perilaku sendiri dalam ajaran agama Islam merujuk kepada pola 

perilaku panutan umat Islam yaitu, nabi Muhammad. Perilaku muslim juga harus 

mampu mencerminkan akhlak yang baik seperti dicontohkan nabi dalam hubungan 

antar sosial atau dalam bermasyarakat. Pola perilaku muslim juga terkait dengan 
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bagaimana seorang muslim sebagai khalifah di muka bumi dan juga pola perilaku 

tersebut harus sejalan dengan target dari ajaran Islam yaitu, sebagai syafaat atau 

rahmat untuk umat manusia. Salah satu cara yang harus dilakukan untuk 

merealisasikan target tersebut adalah dengan membentuk atau mengembangkan 

kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di muka bumi (falah), 

(Chapra, 2008). 

 Perilaku konsumsi yang diajarkan oleh agama Islam tidak semata hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan, atau sebatas hanya untuk kepuasan secara fisik semata, 

namun juga terdapat fungsi ibadah di dalamnya, (Hakim, 2012) . Barang atau harta 

yang didapat untuk konsumsi pun tidak lepas dari seperangkat aturan-aturan mulai 

dari cara mendapatkan barang hingga cara konsumsinya, (Rivai, 2012). Cara 

mendapatkan barang untuk dikonsumsi tersebut pun harus melaui usaha yang halal 

(permissible conduct), yaitu usaha yang seluruh aktifitasnya lepas dari perilaku 

seperti praktek riba, perjudian (maysir), spekulasi, ataupun aktifitas lain yang 

dilarang oleh ajaran agama Islam, (Darsono, Darwis, Sakti, Suryanti, & Astiyah, 

2017).  

 Konsumen muslim perlu mengetahui asal dari harta yang didapatkan 

barangkali barang yang dihasilkan oleh produsen yang dimaksud terdapat aktifitas 

haram didalamnya, haram hukumnya jika seseorang bermuamalah atau melakukan 

aktifitas perniagaan dengan orang yang sudah jelas melakukan praktek yang 

dilarang agama dalam bisnisnya, (Tarmizi, 2017).  Bukan hanya barang kehalalan 

suatu barang menjadi pertimbangan konsumen muslim, akan tetapi juga termasuk 

asal barang tersebut menjadi pertimbangan,  apakah ada proses yang dilarang oleh 
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agama Islam dalam produksinya, walaupun barang tersebut merupakan barang yang 

halal. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisaa’ (4:161), yang artinya,  

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 

dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 

jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara 

mereka itu sikssa yang pedih”.  

Dapat dikatakan konsumen muslim dituntut untuk bukan hanya meninggalkan 

barang haram, akan tetapi juga menjauhi barang yang didapat melalui aktifitas yang 

dilarang oleh ajaran agama Islam.  

 Perilaku dari konsumen muslim tidak terlepas dari bagaimana agama 

mempengaruhinya dan juga terkait erat dengan imbasnya terhadap masyarakat, 

karena barang yang dikonsumsinya merupakan rizki dari Allah, dan manusia harus 

mampu mensyukuri dan berlaku adil dalam mengkonsumsinya. Berikut merupakan 

aspek-aspek utama yang mampu mempengaruhi pola perilaku konsumen dalam 

ajaran agama Islam, (Rivai, 2012): 

1. Permintaan kebutuhan hanya sebatas pada barang yang penggunaannya tidak 

dilarang dalam syariat atau ajaran Islam. 

2. Cara hidup yang tidak boros. 

3. Pemerataan pemenuhan kebutuhan umat. 

4. Tidak berpandangan materialis. 

5. Memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. 

6. Konsumen harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan pemerintah 
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 Switching Behavior 

  Customer switching  adalah aksi dimana loyal pada suatu servis, namun 

melakukan switch dari satu penyedia jasa ke penyedia jasa lainnya, akibat dari 

ketidakpuasan ataupun masalah terkait lainnya, (Keaveney & Parthasarathy, 2001). 

Bansal & Taylor (1999) menjabarkan bahwa switching behavior adalah suatu 

perpindahan jasa dimana suatu konsumen berpindah dari satu penyedia jasa ke 

penyedia jasa yang lain, (Vyas & Raitani, 2014). Menurut Oyeniyi & Abiodun 

(2010) customer switching terjadi ketika pembeli berhenti bertransaksi dengan 

suatu bisnis dan menginisiasi hubungan baru dengan bisnis yang lain, (Vyas & 

Raitani, 2014). Banyak penulis yang medefinisikan brand switching, dikonotasikan 

juga sebagai customer switching, namun pada penerapannya memiliki pemahaman 

yang sama dimana konsumen melakukan perilaku switch dikarenakan beberapa 

faktor terkait dengan hubungan internal maupun eksternal dalam berbisnis.  

 Switching intention dengan actual switching behavior merupakan hal yang 

berbeda, (Wirtz, Xiao, Chiang, & Malhotra, 2014). Switching intent 

menggambarkan dari sisi kemungkinan konsumen untuk memutuskan hubungan 

dengan suatu penyedia jasa servis saat ini, sedangkan actual switching behavior 

aksi yang nyata secara objektif dari perpindahan kepada penyedia jasa lain.  

 Dalam Push-Pull-Mooring Theory faktor-faktor yang mempengaruhi 

switching intention menjadi terbagi menjadi 3 kategori, (Bansal, Taylor, & James, 

2005): 

1. Push effect 
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Adalah faktor yang memotivasi orang untuk meninggalkan asalnya. Contoh dari 

Push effect adalah quality, satisfaction, value, trust, commitment, price 

perception. 

2. Pull effect 

Adalah faktor positif yang menarik calon orang yang ingin berpindah ke tujuan 

perpindahan. Contoh dari Pull effect adalah alternative attractiveness. 

3. Mooring effect 

Mooring effect yang ada pada switching adalah switching costs, subjective 

norms, attitudes toward switching, past behaviors, dan variety-seeking 

tendencies. 

 Dalam ajaran Islam baik amal perbuatan dinilai dari bagaimana niat 

seseorang, sejalan dengan hadits,  

“Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang orang 

(tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang 

ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka 

hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”. (HR.Bukhari No.1) 

 Hal ini menggambarkan bahwa besarnya nilai dari sebuah niat dari perspektif 

ajaran agama Islam, dan menurut Ajzen & Fishbein (1980) niat itu sendiri juga 

digambarkan mampu memprediksi perilaku yang sebenarnya dalam hal ini adalah 

actual switching behavior ,(Kaur Sahi, Sambyal, & Sekhon, 2016). Niat dalam hal 

ini adalah niat untuk berpindah (switching intention), mampu menggambarkan niat 

seseorang untuk berpindah ke bank syariah sebagai suatu jalan untuk mendapatkan 

amal dan keberkahan, dimana perilaku ini dapat diartikan sebagai suatu jalan untuk 
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menghindari perbuatan yang haram atau bisnis yang dikategorikan adanya unsur 

keharaman didalamnya (bunga).  

 Dalam konteks perbankan, kemunculan alternatif baru (bank syariah) yang 

ada di Indonesia menjadi suatu pilihan jasa perbankan yang menarik atau pull effect 

(attractiveness of alternatives). Adapun jika nasabah selama ini tidak puas (terkait 

dengan sharia compliance) dengan jasa yang ada di bank konvensional, hal ini juga 

mampu menjadi push effect (customer satisfaction) atau faktor yang mendorong 

switching intention nasabah bank konvensional, (Bansal et al., 2005). Switching 

intention pada nasabah bank konvensional juga dapat terjadi pada kelompok 

subcultural yang ada, yaitu umat beragama khususnya umat beragama Islam. Hal 

ini dapat disebabkan oleh keterkaitan agama yang kuat pada nasabah, dimana 

menurut Alam, Mohd, & Hisham (2011) agama Islam mengarahkan umat muslim 

dalam tiap aspek kehidupan, Termasuk dalam pemilihan jasa perbankan yang 

digunakan, (Abdullah et al., 2016). Dalam kata lain switching intention dapat 

muncul dikarenakan ajaran agama Islam yang melarang konsumsi produk yang 

dikategorikan haram yaitu riba (bunga). Namun, hal ini  juga terkait dengan tingkat 

seberapa jauh Islam mempengaruhi perilaku nasabah tersebut (religiosity level), 

(Abdullah et al., 2016). 

 

 Religiosity 

 Religi didefinisikan sebagai kumpulan kepercayaan dimana orang-orang 

memahami akan suatu pengetahuan yang terkait dengan boleh atau tidaknya suatu 

perilaku dilakukan terkait dengan religi tersebut, (Saeed & Ilhaamie, 2014). 
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Menurut Choi et al., (2013), religiosity  adalah suatu kepercayaan agama atau 

pentingnya akan agama dalam hidup seseorang yang dapat  mempengaruhi 

kehidupan orang tersebut, (Nimako & Nyame, 2015). Religi sendiri merupakan 

salah satu faktor eksternal yaitu, dalam kategori subculture yang mampu 

mempengaruhi consumer behavior, (Solomon, 2017). Islam sejatinya memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap kepercayaan, identitas personal, dan nilai suatu 

sistem, (Abdullah et al., 2016). Dalam sudut pandang marketing, religi (Islam) 

mempengaruhi kebiasaan dalam penggunaan dan pemilihan suatu jasa dalam hal 

ini adalah termasuk pemilihan dari jasa servis perbankan yang dipilih nasabah, 

(Saeed & Ilhaamie, 2014).  

 Dalam agama Islam dikatakan bahwa seluruh aktifitas manusia yang ada, 

merupakan bentuk dari penyerahan diri kepada Allah yang artinya harus tunduk 

kepada segala perintah dan larangan Allah, sesuai pada al-Quran surah al-An’ām 

(6:162) yang artinya,  

“Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah 

untuk Allah Rabb semesta alam”.  

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana agama Islam mempengaruhi 

kehidupan seseorang bukan hanya dalam ruang lingkup spiritual, namun agama 

Islam juga mengatur bagaimana manusia dalam berperilaku sebagai makhluk sosial 

yang baik (ahlakul kariim), dan juga secara khusus termasuk dalam bermuamalah, 

(Hakim, 2012). Ajaran agama Islam sendiri bertujuan untuk mencapai falah, oleh 

karena itu penerapan penghidupan yang berbasis holistik menjadi penting bagi umat 

beragama Islam, (Endaryono et al., 2018). 
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 Dalam kaitannya dengan perbankan adalah dimana adanya larangan dari riba 

(bunga) yang ada pada perbankan konvensional. Riba sendiri dikategorikan sebagai 

kejahatan yang berat atau haram hukumnya menurut al-Quran, tertera pada surah 

al-Baqarah ayat 275 yang artinya,  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) 

bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”.  

Hal tersebut mampu mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen, terutama 

konsumen muslim dalam memilih jasa perbankan yang akan digunakannya. 

Namun, hal ini kembali lagi kepada tingkat religiusitas konsumen akan seberapa 

jauh konsumen mau menerapkan agama dalam kehidupan mereka, (Abdullah et al., 

2016). 

 

 Attractiveness of alternatives 

 Menurut Kim, Park, & Jeong (2004), Attractiveness of alternatives adalah 

image, reputasi dan bentuk dari service quality suatu perusahaan yang dijadikan 

sebagai pengganti yang diharapkan memiliki servis yang lebih superior 
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dibandingkan dengan perusahaan atau penyedia jasa yang digunakan saat ini, 

(Calvo-Porral & Lévy-Mangin, 2015).  Attractiveness of alternatives adalah 

persepsi konsumen akan sejauh mana suatu alternatif akan suatu jasa yang 

digunakan tersedia di pasar, (Calvo-Porral et al., 2016). Dari pernyataan tersebut 

diketahui bahwa Attractiveness of alternatives merupakan pandangan atau persepsi 

dari sisi konsumen akan ukuran kompetensi dari alternatif penyedia jasa yang 

tersedia.  

Pada kasusnya, kemunculan bank syariah menimbulkan pilihan atau 

alternatif baru pada sektor perbankan, sehingga saat ini terdapat dual banking 

system berdiri di Indonesia. Kemunculan pilihan atau alternatif baru ini 

memberikan nasabah pilihan akan bentuk fasilitas perbankan yang dapat 

digunakan. Perbedaan yang mendasar dari syariah dan konvensional adalah 

implikasi dari agama terhadap sistem pada perbankan syariah. Hal ini menjadi 

pembeda dan merupakan daya tarik tersendiri yang dimiliki bank syariah. Dalam 

kata lain bank syariah memiliki produk yang tidak dimiliki bank konvensional yaitu 

sharia compliance product, (Indonesia, 2008). Disebutkan dalam ayat Ali Imran 

130 yang artinya,  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan”, 

ayat tersebut menjelaskan haramnya akan riba (bunga) yang ada pada bank 

konvensional. Oleh karena itu bagi umat muslim bank syariah bukanlah merupakan 

pilihan opsional, (Usman, 2015), atau memang seseorang yang beragama Islam 
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harus menggunakan atau mengkonsumsi produk yang sesuai dengan syariat (halal) 

dalam hal ini adalah produk-produk bank syariah (sharia compliance product), 

(Saeed & Ilhaamie, 2014). Jika hal tersebut membuat nasabah mempresepsikan 

bahwa bank syariah memiliki pelayanan, fasilitas, produk yang lebih superior 

dibanding dengan bank konvensional, maka akan meningkatkan kemungkinan 

nasabah untuk melakukan switch, (Calvo-Porral et al., 2016). 

 

 Customer Satisfaction 

 Menurut Oliver (1997), secara general customer satisfaction  merujuk kepada 

respon dari konsumen yang mengarah kepada suatu level kepuasan dan merupakan 

penilaian hal tersebut saat menyadari manfaat dari produk ataupun jasa yang 

digunakan berdasarkan kriteria yang dianggap penting oleh konsumen, (Mannan et 

al., 2017). Diungkapkan oleh Aydin & Özer (2005), Customer satisfaction  adalah 

rata-rata dari evaluasi dari pengalaman mengonsumsi suatu produk atau jasa 

berdasarkan dan total pembelian, (Rama, 2017).  

 Pada umumnya konsep customer satisfaction  konsumen bersifat 

memaksimalkan kepuasannya namun, dalam konteks ajaran agama Islam kepuasan 

konsumen diartikan bukan sebagai kepuasan yang bebas atau tiada habisnya, tetapi 

merupakan kepuasan yang mengacu kepada ajaran agama Islam, (Rivai, 2012). 

Parameter kepuasan dalam Islam dikatakan tidak hanya sebatas kepuasan dalam 

hitungan materi, melainkan terdapat kepuasan akan amal saleh, (Darsono et al., 

2017). Atau dalam ajaran Islam pememenuhan kebutuhan dalam pengambilan 

manfaat suatu barang untuk kepuasan harus adanya unsur keberkahan didalamnya 
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yaitu, konsep ukuran kemaslahatan dalam aktifitas konsumsinya, (Endaryono et al., 

2018). 

 Pada ekonomi Islam, ekonomi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan 

(needs), bukan untuk memuaskan keinginan (wants), (Darsono et al., 2017).  

Artinya, pada dasarnya konsep kepuasan dalam ajaran agama Islam, harus dikaitkan 

dengan bagaimana tingkat seseorang membutuhkan barang yang diinginkan 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan, dalam ajaran agama Islam seseorang diajarkan 

untuk tidak berperilaku berlebih lebihan, atau berperilaku boros (mubazir), 

sebagaimana pada Al-Quran surah Al-Israa’ (17:27) yang artinya,  

“(Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan) 

artinya berjalan pada jalan setan (dan setan itu adalah sangat ingkar kepada 

Rabbnya) sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh-Nya, maka 

demikian pula saudara setan yaitu orang yang pemboros”. 

Dapat diartikan Islam mengajarkan bagaimana manusia untuk hidup berkecukupan 

atau sederhana dan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah 

(qana’ah), dengan mengkonsumsi hanya barang-barang yang dibutuhkannya saja. 

Hal ini sejalan dengan maqashid al-syariah, dimana konsep kepuasan dalam Islam 

diukur dengan tingkat pemenuhan kebutuhan primer manusia dengan pengambilan 

manfaat dan meninggalkan kemadharatan (berkah) termasuk perilaku boros atau 

berlebih-lebihan. Sehingga, suatu aktifitas konsumsi muslim  tidak lepas dari 

pemeliharaan agama (din), jiwa (Nafs), akal (‘aql) dan harta (mal) untuk 

mendapatkan maslahat maksimal, (Endaryono et al., 2018). Artinya, kebutuhan 

untuk pencapai kepuasan dalam konsep Islam sendiri tidak hanya sebatas 
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memenuhi kebutuhan materiil, namun juga adanya kebutuhan secara spiritual yang 

harus dipenuhi, (Chapra, 2008). 

Dalam konteks penelitian ini customer satisfaction dapat dikaitkan dengan 

keseluruhan akan evaluasi atau penilaian yang diberikan oleh nasabah akan 

pelayanan yang diberikan oleh bank konvensional. Penilaian yang buruk akan 

pelayanan yang diberikan oleh bank konvensional dan ketidaksusaian akan 

kebutuhan nasabah muslim (ketersediaan sharia compliance product) dapat 

menyebabkan ketidakpuasan yang dapat mengarah kepada switching intention, 

(Rama, 2017).  

 

 Penelitian Terdahulu 

 Banyak penelitian mengenai switching behavior, seperti penelitian 

belakangan ini mengidentifikasi bagaimana pengaruh dari Service quality, 

corporate image, Sector knowledge, attractiveness of alternatives, customer 

satisfaction, switching costs, dan lain-lain terhadap pengaruhnya pada switching 

intention yang dilakukan pada sektor jasa servis seluler di berbagai lokasi, (Calvo-

Porral et al., 2016; Calvo-Porral & Lévy-Mangin, 2015; Mannan et al., 2017; Sun 

et al., 2017). Namun, belum banyak penelitian tentang switching intention pada 

sektor perbankan dengan analisisnya dalam niat untuk berpindah menggunakan 

bank syariah.. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saeed & Ilhaamie (2014) 

mengkonfirmasi pengaruh dari Islamic marketing, Islamic branding, religion 

terhadap switching behavior dengan indentifikasi yang dilakukan adalah sektor 

yang berbeda yaitu, konsumen muslim di Pakistan pada sektor minuman. 
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 Adapun penelitian serupa yang dilakukan pada sektor perbankan seperti 

yang dilakukan oleh (Rama, 2017) dengan variabel yaitu, customer satisfaction, 

service quality, shariah compliance, prices, involuntary switching, dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap switching intention. Penelitian lain pada sektor perbankan 

juga dilakukan oleh (Pirzada, Nawaz, Usama Javed, & Zulqarnain Asab, 2014) 

dengan perbedaan variabel yaitu, bank branches, religious belief, advertisement, 

service quality, dan profit & interest rate. Penelitian yang dilakukan pada sektor 

perbankan namun lebih fokus kepada tipe akun dan objeknya yaitu, penelitian yang 

dilakukan oleh (Abdullah et al., 2016), dengan identifikasi pengaruh dari variabel 

attitude, subjective norm, muslim religiosity  terhadap switching intention pada 

depositor muslim dengam tipe akun deposito syariah. Adapun penelitian serupa 

dengan penelitian ini namun menggunakan metode kualitatif mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mampu mempengaruhi niat nasabah untuk berpindah ke bank 

syariah dan mengidentifikasi bahwa faktor yang paling penting dalam memotivasi 

nasabah bank di Oman untuk melakukan switch antara lain religious reasons, low 

loan interest rates (need of Islamic bank), dan better customer service, (KA & EM, 

2017) 

 Penelitian-penelitian tentang  switching tersebut kebanyakan tidak berlokasi 

di Indonesia. Adapun penelitian terkait dengan perbankan yang dilakukan di 

Indonesia yaitu  oleh (Abduh et al., 2012) dengan cakupan daerah Jakarta, Bogor 

dan Depok. Penelitian yang dilakukan pun merupakan analisa dari dimensi dalam 

customer satisfaction terhadap customer intention to switch. Penelitian lain yang 

dilakukan di Indonesia tepatnya di Yogyakarta yaitu penelitian oleh (Wahyudi, 
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2017), penelitian yang dilakukan menggunakan variabel berbeda yang berfokus 

pada attribut bank dan faktor psikologis konsumen. Lalu, penelitian lainnya yang 

juga berada di Indonesia yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2017) dimana 

dilakukan di Provinsi Banten dengan lima variabel seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya dan berbeda pula dengan penelitian-penelitian lain yang ada di 

Indonesia.   

 Customer satisfaction dikonfirmasi oleh banyak peneliti berpengaruh 

signifikan negatif terhadap switching intention, (Calvo-Porral et al., 2016; Mannan 

et al., 2017; Rama, 2017; Sun et al., 2017; Vyas & Raitani, 2014). Attractiveness of 

alternatives dikonfirmasi berpengaruh signifikan positif oleh (Calvo-Porral & 

Lévy-Mangin, 2015; Mannan et al., 2017), namun ditemukan tidak signifikan pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Sun et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh 

(Abdullah et al., 2016) mengkonfirmasi adanya pengaruh positif dari muslim 

religiosity secara langsung terhadap switching intention pada muslim depositors, 

namun ada gap yang terlihat yaitu adanya penelitian lain yang menghubungkan 

langsung antara religiosity kepada switching behavior, seperti pada penelitian 

(Nimako & Nyame, 2015). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Pirzada et al., 

2014) yang menemukan insignifikansi dari religious belief terhadap switching 

intention. 

 Dapat dilihat dapi paparan diatas masih banyak gap-gap pada penelitian 

terkait dengan consumer switching intention. Oleh karena itu berdasarkan paparan 

tersebut untuk mengisi gap-gap dan memfokuskan penelitian maka, penelitian ini 

fokus pada faktor eksternal yaitu, menggunakan reliogiosity,  attractiveness of 
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alternatives dan customer satisfaction sebagai variabel independen dalam analisa 

hubungannya langsung dengan switching intention toward islamic bank dan 

penelitian akan dilakukan di wilayah DKI Jakarta. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 

Mannan et al, (2017) 

Customer satisfaction, switching 

intentions, perceived switching 

costs, and perceived 

alternative attractiveness in 

Bangladesh mobile 

telecommunications market 

Variabel Dependen: 

Switching intentions 

 

Variabel Independen: 

1.Customer satisfaction 

2.Perceived switching 

costs 

3.Perceived alternative 

attractivenes 

Studinya menemukan 

variabel lain selain 

perceived 

alternative attractiveness 

berpengaruh signifikan 

terhadap switching 

intention. Namun, 

perceived 

alternative attractiveness 

berpengaruh langsung 

maupun tidak langsung 

kepada customer 

satisfaction.  

2 

Abdullah, Hassan & Masron, 

(2016) 

SWITCHING INTENTION OF 

MUSLIM DEPOSITORS IN 

ISLAMIC DEPOSIT ACCOUNT 

Variabel Dependen: 

Switching intention 

 

Variabel Independen: 

1.Attitude 

2.Subjective norms 

3.Muslim Religiosity 

Studinya menemukan 

bahwa walaupun return 

tidak dijanjikan namun, 

religiusitas merupakan 

faktor yang mempengaruhi 

perpindahan dari satu akun 

deposit ke akun yang lain. 

3 

Porral, Medin & Mengotti, (2016) 

Satisfaction and switching 

intention in mobile services: 

Comparing lock-in and free 

contracts in the Spanish market 

3.Service quality 

4.Corporate image 

5.Sector knowledge 

6.Attractiveness of 

alternatives 

7.Customer satisfaction 

Studinya menemukan 

bahwa variabel service 

quality merupakan penentu 

utama dari satisfaction dan 

ketersediaan attractive 

alternatives merupakan 

switching barrier  utama. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

4 

Rama, (2017) 

AN EXPLORATION OF 

CUSTOMERS’ SWITCHING 

BEHAVIOR IN ISLAMIC 

BANKING INDUSTRY 

Variabel Dependen: 

Switching intention 

 

Variabel Independen: 

1.Customer satisfaction 

2.Service quality 

3Shariah compliance, 

4.Prices 

5.Involuntary switching 

Studinya menemukan bahwa 

customer satisfaction, service 

quality, shariah compliance, 

prices and involuntary 

switching berpengaruh 

signifikan terhadap switching 

intention. 

5 

Saeed & lhaamie, (2014) 

Religion and Brand 

Switching Behavior of 

Muslim Consumer 

Variabel Dependen: 

Switching intention 

 

Variabel Independen: 

1.Brand switching 

behavior 

2.Islamic marketing 

3.Islamic branding 

4.Religion 

Studi empiris yang dilakukan 

membuktikan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan 

antara variabel yang ada (brand 

switching behavior,Islamic 

marketing,Islamic branding 

dan religion). 
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 Kerangka Konseptual 

2.9.1 H1: Religiosity berpengaruh terhadap switching intention 

 Religi atau agama diperhitungkan sebagai core level  dari pembentukan dan 

pengambilan keputusan, (Zafar, Altaf, Bagram, & Hussain, 2012). Khususnya 

agama Islam yang mempunyai aturan-aturan, termasuk dalam hal aturan tatacara 

berperilaku. Dalam konsumsinya konsumen muslim dikatakan tidak ragu untuk 

mengganti produk yang dikonsumsinya dengan sharia compliance product, (Saeed 

& Ilhaamie, 2014). Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya faktor spiritual 

yang  mampu mempengaruhi konsumen muslim. Menurut Lotfizadeh (2013)  

semakin tinggi religious level atau pentingnya agama dalam hidup seseorang, maka 

semakin besar pula dampaknya pada perilakunya, (Abdullah et al., 2016). Muslim 

religiosity sendiri juga dikonfimasi memiliki pengaruh yang positif secara langsung 

terhadap switching intention pada muslim depositors, (Abdullah et al., 2016). 

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dibentuk hipotesis: 

Ha : Religiosity berpengaruh terhadap switching intention 

 

2.9.2 H2: Attractiveness of alternatives berpengaruh terhadap switching 

intention 

 Ketersediaan akan alternatif suatu jasa yang lebih baik mampu mendorong 

seseorang untuk beralih kepada jasa alternatif lain tersebut. Hal ini terkait dengan 

bagaimana presepsi konsumen akan adanya alternatif lain yang lebih menarik atau 

memiliki kelebihan lain daripada jasa yang digunakan saat ini, (Sun et al., 2017). 

Konsumen dengan awarness lebih terhadap alternatif jasa lain yang lebih baik, 
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dapat meningkatkan switching intention pada konsumen, (Calvo-Porral et al., 

2016). Attractiveness of alternatives juga dikonfirmasi berpengaruh positif 

signifikan mempengaruhi niat konsumen untuk melakukan switch, (Calvo-Porral et 

al., 2016; Calvo-Porral & Lévy-Mangin, 2015; Mannan et al., 2017). Sesuai dengan 

uraian tersebut, maka dibentuk hipotesis: 

Ha : Attractiveness of alternatives berpengaruh terhadap switching intention 

 

2.9.3 H3: Customer satisfaction berpengaruh terhadap switching intention 

 Menurut Oliver (1997) Customer satisfaction diartikan sebagai tingkat 

kepuasan konsumen berdasarkan pengalaman konsumen tersebut dalam memakai 

suatu produk atau jasa selama pemakaiannya, dan kepuasan tersebut yang diukur 

dengan kriteria dan preferensi konsumen tersebut, (Mannan et al., 2017). Semakin 

besar satisfaction  konsumen terhadap suatu barang atau jasa semakin kecil 

peluangnya untuk beralih ke produk atau jasa lain, (Calvo-Porral et al., 2016). 

Diungkapkan oleh Hsu (2014), satisfaction merpakan suatu hal yang sudah lama 

diakui sebagai crucial predictor variabel endogen dari switching seperti repurchase 

intentions, switching intentions, and behavioral intentions, (Mannan et al., 2017). 

Customer satisfaction juga dikonfirmasi oleh banyak peneliti berpengaruh 

signifikan negatif terhadap switching intention (Calvo-Porral et al., 2016; Rama, 

2017; Sun et al., 2017; Vyas & Raitani, 2014). Sesuai dengan uraian tersebut, maka 

dibentuk hipotesis: 

Ha : Customer satisfaction berpengaruh terhadap switching intention.  
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 Model penelitian 

 Berdasarkan teori dan uraian diatas, terdapat tiga variabel yang 

mempengaruhi switching intention toward islamic bank, yaitu religiosity, 

attractivenss of alternatives dan customer satisfaction. Berikut merupakan gambar 

model penelitian yang dibentuk:  

 

Gambar 2.3 Model Penelitian 

 

 

 

Switching 
intention

Religiosity

Attractiveness 
of alternatives

Customer 
satisfaction
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Objek penelitian 

 Objek penelitian ini adalah bank syariah dangan target responden adalah 

nasabah yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dari penelitian 

tersebut yaitu, beragama Islam, merupakan nasabah bank yang memiliki akun di 

bank konvensional, dan yang terakhir adalah nasabah bank yang memiliki akun di 

bank konvensional dan syariah. 

 Cakupan penelitian ini mencangkup wilayah di DKI Jakarta. Jangka waktu 

penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2018 dan diperkirakan sampai dengan 

bulan Agustus 2018. Sifat dari penelitian ini berbentuk studi kasus yang dilakukan 

di wilayah DKI Jakarta. 

 

 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu 

penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer yang dikuantitatifkan. 

Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang menggambarkan 

karakteristik atau fungsi dari pasar, (Malhotra, 2010). Sedangkan penelitian 

kuantitatif (primary data) adalah suatu metode penelitian dengan mengukur data 

dan menerapkan analisa statistik didalamnya, (Malhotra, 2010). Data primer adalah 

data yang berasal langsung dari peneliti secara spesifik diperuntukan untuk 

mengatasi masalah penelitian, (Malhotra, 2010). Data primer ini didapatkan melalui 
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metode survei yaitu pengambilan informasi spesifik mengenai tanggapan 

responden tentang switching intention, religiosity, attractiveness of laternatives, 

dan customer satisfaction dengan memberikan kuesioner kepada responden, 

(Malhotra, 2010). Kuesioner yang dibentuk adalah kuesioner online yang akan 

disebar melalui internet. 

Desain penelitian ini adalah cross sectional dimana jenis rancangan riset 

terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi 

hanya sekali. Cross sectional yang dipilih adalah single cross sectional dimana 

suatu respon sampel diambil dari target populasi dan informasi diperoleh dari 

sampel tersebut hanya satu kali, (Malhotra, 2010). 

 

 Metode Pengambilan Sampel 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik convenience 

sampling yaitu, pemilihan sampel berdasarkan kemudahan akses dari anggota 

populasi yang akan diambil informasinya, (Schiffman & Kanuk, 2010). Teknik ini 

dipilih untuk memudahkan pengambilan data yang sesuai dengan kriteria target 

sampel. 

 Menurut Malhotra (2010) populasi adalah agregat dari seluruh elemen yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama untuk tujuan penelitian. Populasi juga 

dapat diartikan sebagai objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2017). Sesuai dengan lokasi penelitian, populasi yang diambil adalah 

penduduk DKI Jakarta yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  
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 Menurut Malhotra (2010) sampel adalah subgrup dari suatu elemen populasi 

yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian atau studi. Sampel adalah bagian 

dari populasi yang digunakan untuk mengukur karakteristik populasi, . (Schiffman 

& Kanuk, 2010). Untuk mendapatkan jumlah sampel berdasarkan pedoman ukuran 

sampel dengan menggunakan pola yang bergantung pada jumlah indikator variabel, 

setiap indikator sebaiknya diuji sebanyak minimal 5 kali hingga mencapai 10 

observasi (memungkinkan untuk lebih), (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Berdasarkan pola tersebut, maka dapat ditentukan jumlah sampel dengan 

mengalikan indikator variabel yang digunakan dengan jumlah observasi yang 

digunakan. Pada penelitian ini ditentukan jumlah observasi sebanyak 6 kali, 

sehingga ditemukan jumlah sampel sebagai berikut:  

 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 = 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒙 𝟔 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 = 𝟏𝟕 𝒙 𝟔 = 𝟏𝟎𝟐 
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 Variabel dan Operasional Variabel 

 Berikut merupakan penjabaran seluruh variabel yang diteliti beserta definisi 

dan pengukuran yang digunakan, dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

Switching 

Intention (SI) 

 

Niat konsumen 

untuk beralih atau 

berpindah 

menggunakan jasa 

lain dan berhenti 

menggunakan jasa 

yang sebelumnya 

digunakan, (Ping, 

1994) dalam 

Mannan et al 

(2017) 

1. Saya mempunyai niat untuk 

beralih/berpindah/mengganti bank 

konvensional saya ke bank syariah. 

(Calvo-Porral et al., 2016) 

2. Saya mungkin akan 

beralih/berpindah/mengganti bank 

konvensional saya ke bank syariah. 

3. Kemungkinan peralihan saya ke 

bank syariah tinggi. 

4. Saya pasti akan 

beralih/berpindah/mengganti bank 

konvensional saya ke bank syariah. 

(Mannan et al., 2017) 

Likert scale 1-5 

Religiosity (R)  

 

Suatu 

kepercayaan 

agama atau 

pentingnya akan 

agama dalam 

hidup seseorang 

yang dapat  

mempengaruhi 

kehidupan orang 

tersebut, (Choi et 

al., 2013) 

1. Islam merupakan suatu dasar 

keseluruhan pendekatan untuk 

kehidupan saya. 

2. Islam mempengaruhi banyak 

aspek dalam kehidupan saya. 

3. Saya berusaha keras membawa 

Islam dalam urusan kehidupan saya. 

4. Islam sangat penting bagi saya. 

(Choi et al., 2013) 

Likert scale 1-5 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Attractiveness 

of Alternatives 

(AA) 

 

Presepsi 

konsumen akan 

ketersediaan 

alternatif jasa 

yang lebih baik 

(Kim et al, 2004) 

dalam Porral & 

Mangin (2015) 

1. Bank syariah menyediakan servis 

yang lebih baik daripada bank 

konvensional yang saya gunakan. 

2. Bank syariah mampu memenuhi 

kebutuhan saya lebih baik. 

3. Servis yang disediakan bank 

syariah sangatlah menarik. 

(Mannan et al., 2017) 

4. Jika saya butuh untuk mengganti 

bank konvensional saya, terdapat 

alternatif lain (Bank syariah) yang 

lebih baik.  

5. Saya akan sama puasnya, jika saya 

menggunakan jasa bank lain (bank 

syariah). 

(Jones, Mothersbaugh, & Beatty, 

2000) 

Likert scale 1-5 

Customer 

Satisfaction 

(CS) 

 

Evaluasi 

menyeluruh dari 

pengalaman 

pembelian dan 

konsumsi 

konsumen, 

(Johnson & 

Fornell, 1991) 

dalam Porral, 

Medin & 

Mengotti (2016) 

1. Saya merasa puas dengan servis 

yang diberikan bank konvensional. 

2. Saya merasa sejauh ini bank 

konvensional sesuai dengan 

ekspektasi saya. 

(Kuo, Tsai, Lu, & Chang, 2002), 

3. Saya merasa bank konvensional 

mampu memenuhi semua kebutuhan 

saya. 

(Mannan et al., 2017) 

4. Saya merasa menggunakan bank 

konvensional merupakan keputusan 

yang bijak. 

(Burnham, T.A., Frels, J.K. & 

Mahajan, 2003) 

Likert scale 1-5 

Sumber: Data Sekunder, (diolah) 
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 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1 Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan dari suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner akan dinyatakan valid apabila pertanyaan – pertanyaan didalam 

kuesioner tersebut dapat menggambarkan suatu hal yang akan diukur, (Ghozali, 

2016). Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan membandingkan hasil 

korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skornya. Terdapat beberapa 

metode untuk mengukur korelasi tersebut, yang pertama dengan membandingkan 

nilai rtabel dengan rhitung. Berikut merupakan beberapa kriterianya, yaitu: 

1. Jika rhitung > rtabel dan bernilai positif, variabel tersebut valid; 

2. Jika rhitung < rtabel, maka variabel tersebut tidak valid; 

Nilai rtabel dapat didapatkan pada tabel r (lampiran 5) dengan melihat nilai alpha 

yang digunakan dan nilai degree of freedom (df)= n( jumlah sampel) – 2. Atau dapat 

menggunakan metode pengukuran nilai factor loading, yaitu merupakan nilai 

korelasi antara variabel dengan faktornya, (Hair et al., 2010). Untuk melakukan 

pengujian dengan faktor loading perlu dilakukan uji kecocokan terlebih dahulu 

dengan beberapa metode, (Hair et al., 2010): 

a) Barlett test of sphericity, merupakan test secara statistik untuk menguji 

signifikansi menyeluruh dari seluruh korelasi diantara variabel yang ada 

(correlation matrix). Hasil dianggap cocok jika nilai barlett test of 

sphericity < 0,05 atau signifikan. 
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b) Measure of Sampling Adequacy (MSA), merupakan mengukuran 

kuantitatif (0-1) dari taraf interkorelasi diantara variabel dan kecocokan 

faktor analysis. Taraf minimun dari MSA untuk dikategorikan dapat 

diterima adalah >0,5. 

Setelah lolos pengujian kecocokan tersebut, dapat dilanjutkan kepada tahap 

selanjutnya yaitu, interpretasi nilai signifikansi dari factor loading. Nilai factor 

loading dikatakan sebagai Well-defined Structure jika memiliki nilai sebesar  >0,7 

yang artinya indikator yang digunakan sudah mampu menjelaskan 50% dari variasi 

suatu variabel, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator sudah cukup mampu 

menggambarkan variabel yang ingin diukur atau indikator disimpulkan valid, (Hair 

et al., 2010). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat ukur kuesioner yang menjadi alat ukur atau 

indikator variabel atau konstruk, (Ghozali, 2016). Kusioner dikatakan reliabel jika  

jawaban responden konsisten dari satu waktu ke waktu. Cara yang digunakan dalam 

pengukuran reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach Alpha, yaitu suatu 

variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70, (Hair et 

al., 2010). 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah didalam model regresi variabel 

residual terdistribusi  normal atau tidak. Hal ini terkait dengan asumsi pada uji F 

dan uji t bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika pengujian statistik 

menjadi tidak valid jika asumsi tersebut dilanggar, berlaku pada jumlah sampel 

yang kecil (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi normalitas dapat menggunakan uji 

kolmogorov – smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal. 

Ha : Data residual berdistribusi tidak normal. 

Jika hasil uji statistik K-S lebih besar daripada nilai Ztabel atau nilai 

probabilitas (p-value) lebih kecil dari derajat kepercayaan atau alpha yang 

digunakan maka H0 ditolak, (Gujarati, 2010). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa data residual model regresi tersebut tidak terdistribusi normal, (Ghozali, 

2016). 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara 

variabel independen dengan variabel independen lainnya. Korelasi tersebut 

seharusnya tidak terjadi diantara variabel-variabel tersebut. Jika ada variabel 

independen yang saling berkorelasi, maka variabel – variabel tersebut dapat 

dikatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 
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memiliki nilai korelasi sama dengan nol (Ghozali, 2016). Terdapat beberapa cara 

untuk mendeteksi multikolineritas, yaitu: 

A. Nilai R2 dari suatu persamaan regresi sangat tinggi, namun masing – masing 

dari variabel independen yang dimiliki tidak menunjukan signifikansi yang 

tinggi bahkan pengaruhnya tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

B. Dengan menganalisis matriks korelasi variabel – variabel independen yaitu jika 

diantara variabel independen ada yang memiliki korelasi yang tinggi 

(umumnya diatas 0,90), maka hal tersebut mengindikasikan adanya 

multikolinertias. 

C. Melihat nilai tolerance dan Varian Inflation Factor (VIF). apabila nilai 

tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolineritas, namun apabila nilai 

tolerance kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan terjadi multikolineritas. Lalu, 

jika nilai VIF-nya kurang dari 10,00 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolineritas, dan ataupun sebaliknya. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat adanya 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 

suatu model regresi. Model regresi dapat dikategorikan baik apabila terjadi 

homoskedastisitas, homoskedastisitas dikatakan sebagai suatu kejadian dimana 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model 

regresi itu sama (Ghozali, 2016). Terdapat beberapa metode untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas, antara lain: 
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1. Uji Park, mengemukakan metode bahwa variance (s2) merupakan sebuah fungsi 

dari variabel independen yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:  

σ2
i = αXi

β            (3.1) 

 Persamaan tersebut diubah menjadi linier dalam bentuk persamaan logaritma 

sehingga menjadi:  

Ln σ2
i = α + β Ln Xi + Vi                            (3.2) 

 karena σ2
i umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan 

μt sebagai proksi sehingga menjadi: 

LinU2i = α + β Ln Xi + Vi                            (3.3) 

 Apabila koefisien parameter β dari persamaan regresi tersebut signifikan secara 

statistik, dapat disimpulkan bahwa didalam data model empiris terdapat 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Glejser, uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap 

variabel independen dengan menggunakan persamaan: 

|Ut| = α + βXt + vt                                               (3.4) 

 Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka dapat disimpulkan bahwa adanya heteroskedastisitas dalam 

model. Suatu variabel dikatakan signifikan secara statistik jika memenuhi 

kriteria, yaitu p-value lebih kecil dari alpha, (Gujarati, 2010). Berikut merupakan 

hipotesis yang dibentuk untuk pengujian ini: 

H0 : Tidak ada heteroskedastisitas. 

Ha : Ada heteroskedastisitas. 
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3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengetahui nilai variabel 

independen (Religiosity, Attractiveness of alternatives, Customer satisfaction) 

terhadap variabel dependen yaitu, Switching intention. Berikut merupakan model 

matematika yang dibentuk dari penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅 + 𝛽2𝐴𝐴 − 𝛽3𝐶𝑆 + 𝜀                    (3.5)  

Keterangan: 

Y = Estimasi variabel dependen, Switching Intention 

β0 = Konstanta dari persamaan regresi 

β1,2,3 = Koefisien dari variabel independen  

R        = Variabel independen, Religiosity 

AA = Variabel independen, Attractiveness of Alternatives 

CS = Variabel independen, Customer Satisfaction 

ε = Residual atau prediction error 

 

3.5.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

1. Uji R2 (koefisien determinasi) 

 Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen dengan menunjukan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X1,2,3,…), atau 

sejauh mana variabel independen (X1,2,3,…) dapat mempengaruhi variabel dependen 

(Y), (Ghozali, 2016). Nilai R2 berada di rentang 0 sampai 1, jika nilai R2 kecil dapat 
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dikatakan hal tersebut menunjukan kemapuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai R2 mendekati 1 maka 

dapat dikatakan variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang 

dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen. Pada penelitian ini 

menggunakan nilai adjusted R2 untuk mengevaluasi model, karena R2 dianggap 

memiliki kelemahan yaitu adanya bias terhadap jumlah dari variabel independen 

yang dimasukan kedalam suatu model, (Ghozali, 2016) 

2. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Keseluruhan Sampel) 

 Uji F dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel 

independen (X1,2,3,…) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama – sama atau 

secara simultan (Ghozali, 2016). Uji ini menguji joint hipotesia dengan asumsi 

setiap koefisien (β1,2,3 ) tidak sama dengan nol: 

 H0 : 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0 

 HA : 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 0 

 Berikut merupakan kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan 

statistik F: 

A. Quick Look: jika nilai Fhitung lebih besar dari 4 maka H0 dapat ditolak dengan 

derajat kepercayaan 5%; yang berarti menerima HA, dan hal tersebut 

menyatakan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi 

variabel dependen. 

B. Melihat perbandingan antara nilai Fhitung dengan Ftabel pada tabel ANOVA. Bila 

nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel  atau dapat dikatakan bahwa p-value  lebih 

kecil dari alpha maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, (Gujarati, 2010). 
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3. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Individual) 

 Uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menjelaskan atau menerangkan hubungannya terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji t dapat dibuktikan dengan cara sebagai 

berikut: 

A. Quick Look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 akan ditolak jika memenuhi syarat 

yaitu, apabila nilai t lebih besar daripada 2. Dengan kata lain, menyatakan 

bahwa suatu variabel secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

B. Membandingkan thitung pada tabel coefficients dengan ttabel. Jika, hasil dari thitung 

besar daripada ttabel atau p-value lebih kecil dari alpha, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak, (Gujarati, 2010). 
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 Alur Penelitian 

 Alur penelitian digambarkan untuk menggambarkan tahapan proses 

penelitian. Berikut merupakan gambaran flowchart  alur tersebut : 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Wilayah yang menjadi lokasi penelitian berlokasi di DKI Jakarta. Luas 

wilayah DKI Jakarta seluas kurang lebih 661,52 km2. DKI Jakarta memiliki 

cakupan wilayah yang dibatasi antara lain: sebelah utata berbatasan dengan Laut 

Jawa, sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan dengan provinsi jawa barat ,dan 

sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Hingga sampai tahun 2015 

tercatat jumlah penduduk di DKI Jakarta mencapai angka 10,1 juta jiwa dan  ±70% 

dari total penduduknya adalah termasuk kedalam generasi Y dan Z (0-40 tahun), 

(Badan Pusat Statistik, 2017). Berdasarkan agama, komposisi penduduk DKI 

Jakarta didominasi oleh muslim, tercatat kurang lebih mencapai 83% dari total 

penduduk, (Katadata, 2016).  

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah. Bank syariah 

adalah lembaga yang memiliki fungsi sama seperti bank konvensional namun, 

dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah harus sesuai dengan prinsip 

syariah. Berdasarkan Tabel 4.1 bahwa hingga sampai desember 2017 jumlah BUS 

yang ada di Indonesia tercatat sebanyak 13 BUS dengan total jaringan kantor 

sebanyak 1825 kantor dengan 251 kantor terletak di DKI Jakarta, (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2017b). 
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Tabel 4.1 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah (BUS) 

No Nama Bank Jumlah Kantor 

1 PT. Bank Aceh Syariah 132 

2 PT. Bank Muamalat Indonesia 296 

3 PT. Bank Victoria Syariah 14 

4 PT. Bank BRISyariah 270 

5 PT. Bank Jabar Banten Syariah 66 

6 PT. Bank BNI Syariah 261 

7 PT. Bank Syariah Mandiri 621 

8 PT. Bank Mega Syariah 61 

9 PT. Bank Panin Dubai Syariah 23 

10 PT. Bank Syariah Bukopin 24 

11 PT. BCA Syariah 29 

12 PT. Maybank Syariah Indonesia 1 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 27 

Total 13 1825 

Sumber:(Otoritas Jasa Keuangan, 2017a), (diolah) 

 

 Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa aset BUS tahun 2017 tercatat mencapai 288,02 

triliun, total pembiayaan yang disalurkan (PYD) 189,79 triliun, dan total dana pihak 

ketiga (DPK) sebesar 238,22 triliun. Keseluruhan aset BUS mengambil bagian 

terbesar dari total asset perbankan syariah nasional dibanding dengan UUS dan 

BPRS, yaitu sebesar 66,21%, (Otoritas Jasa Keuangan, 2017a). 

Tabel 4.2 Perkembangan Bank Umun Syariah Nasional 2017 

No Kategori Bank Umum Syariah 

1 Aset (dalam triliun rupiah) 288,02 

2 PYD (dalam triliun rupiah) 
 

189,79 

3 DPK (dalam triliun rupiah) 238,22 

4 
Market share(dari total aset 

perbankan nasional) 
0,6621 

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017a) 

 

Pengaruh Religiosity, Attractiveness..., Raihan Rachman, MKPS-IBS, 2018



53 

 

 

Indonesia Banking School 

 Dapat dilihat pada Tabel 4.3 menunjukkan 5 provinsi dengan aset perbankan 

syariah terbesar. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa DKI Jakarta paling 

besar menyumbang aset perbankan syariah hingga mencapai 54,87%, jauh 

dibanding dengan wilayah lainnya yang bahkan untuk nomer 2 terbesar yaitu 

Provinsi Jawa Barat mencapai 9,33%. 

 

Tabel 4.3 5 Provinsi dengan Aset Perbankan Syariah Terbesar 

No Provinsi Presentase 

1 DKI Jakarta 54,87% 

2 Jawa Barat 9,33% 

3 Jawa Timur 6,34% 

4 Nangroe Aceh Darussalam 5,11% 

5 Jawa Tengah 4,74% 

 Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017a) 

 

 Profil Responden 

 Pada subbab ini menerangkan profil dari responden yang sekiranya 

dibutuhkan untuk analisis penelitian, yaitu tercangkup dalam informasi usia, jenis 

kelamin, dan kepemilikan akun bank syariah responden. Termasuk, pertanyaan 

screening terkait dengan kriteria responden yang dibutuhkan, yaitu pertanyaan 

tentang agama yang dianut, dan status kepemilikan akun bank konvensional. 

Tabel 4.4 Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang diterima 108 

Kuesioner yang digugurkan 6 

Kuesioner yang digunakan 102 

Sumber: Data Primer,(diolah) 

 Total kuesioner yang diterima sebanyak 108 kuesioner, dan digugurkan 

sebanyak 6 kuesioner. 4 dari 6 kuesioner yang digugurkan dikarenakan tidak 
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lengkap dan sisanya yaitu, 2 kuesioner digugurkan karena tidak lolos pertanyaan 

screening. 

1. Usia Responden  

Tabel 4.5 Usia 

No Usia Jumlah Presentase 

1 17 - 25 Tahun 80 78% 

2 26 - 35 Tahun 8 8% 

3 36 - 45 Tahun 9 9% 

4 46 - 55 Tahun 5 5% 

Jumlah 102 100% 

Sumber: Data Primer, (Diolah) 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan jumlah responden berdasarkan kategori kelompok 

usia. Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas dari responden berusia 

diantara rentang 17 sampai 25 tahun, yaitu berjumlah 80 orang ,78% dari total 

responden. Rentang usia 17 sampai 25 tahun termasuk dalam kelompok generasi Y 

dan Z atau disebut juga sebagai millenials, (Pekerti & Arli, 2017). Dominasi 

generasi Y dan Z dari responden dapat dikarenakan oleh penyebaran kuesioner yang 

dilakukan melalui media elektronik yaitu internet. Generasi ini dikatakan memiliki 

karakteristik yang dekat dengan teknologi atau dikategorikan sebagai “the most 

electronically connected generation” atau generasi yang memiliki pemakaian 

komunikasi melewati media elektronik (internet) yang tinggi, (C, 2017; Samodra & 

Mariani, 2015). Sehingga, penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan media 

elektronik pun akhirnya didominasi oleh kedua kelompok generasi ini.  
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 Responden dari kelompok generasi Y dan Z juga dianggap mampu 

memberikan gambaran dari penduduk di DKI Jakarta, karena penduduk di DKI 

Jakarta juga memiliki sebaran penduduk yang mayoritas dalam rentang usia kedua 

kelompok ini. Tercatat penduduk DKI Jakarta dengan rentang usia 0 sampai 40 

tahun, yaitu yang termasuk dalam kelompok generasi Y dan Z mencapai sebesar 

±70% dari total penduduk, (Badan Pusat Statistik, 2017). 

2. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.6 Jenis Kelamin 

No 
Jenis 

Kelamin 
Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 31 30% 

2 Perempuan 71 70% 

Jumlah 102 100% 

Sumber: Data Primer, (Diolah) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa mayoritas dari responden adalah 

berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 71 orang, 70% 

dari total responden. Lalu, jumlah sisanya yaitu 31 orang (30%) adalah berjenis 

kelamin laki-laki. Hal ini dapat dikarenakan oleh penyebaran kuesioner dengan 

media elektronik (internet). Penyebaran kuesioner dengan media elektronik 

(internet) cenderung untuk lebih mudah diakses melalui mobile device, sehingga 

responden dapat didominasi oleh perempuan yang memiliki kecenderungan lebih 

tinggi dalam penggunaan mobile device dibanding laki-laki, (Pratama, 2018). 
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3. Kepemilikan Akun Bank Syariah 

Tabel 4.7 Kepemilikan Akun Bank Syariah 

No 
Memiliki Akun 

Bank Syariah 
Jumlah Presentase 

1 Ya 32 31% 

2 Tidak 70 69% 

Jumlah 102 100% 

Sumber: Data Primer, (Diolah) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa dari keseluruhan responden yang mengisi 

kuesioner, sebanyak 32 orang (31%) sudah memiliki akun di bank syariah dan 

sisanya sebanyak 70 orang (69%) tidak memiliki akun dibank syariah. Hal ini 

menggambarkan bahwa dari responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh 

orang-orang yang tidak memiliki bank syariah, artinya hasil dari penelitian ini lebih 

cenderung menggambarkan dari sudut pandang potensi calon nasabah dari orang-

orang yang tidak memiliki akun di bank syariah. 

 

 Analisis Deskriptif 

 Merupakan gambaran dari karakteristik responden terkait dengan switching 

intention, customer satisfaction, attractiveness of alternatives, dan religiosity. Hal 

ini dapat digambarkan melalui hasil jawaban responden terkait dengan variabel-

variabel tersebut. Pada Tabel 4.8 menujukkan hasil analisis deskriptif dari data 

responden dengan jumlah n (sampel) sebesar 102. 
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Tabel 4.8 Analisis Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean 

SI1 2 5 3,83 

SI2 2 5 3,72 

SI3 1 5 3,59 

SI4 1 5 3,52 

Average 3,66 

CS1 2 5 3,68 

CS2 1 5 3,45 

CS3 1 5 3,42 

CS4 1 5 3,08 

Average 3,41 

AA1 2 5 3,49 

AA2 2 5 3,48 

AA3 2 5 3,60 

AA4 2 5 3,84 

AA5 1 5 3,72 

Average 3,63 

R1 2 5 4,54 

R2 2 5 4,59 

R3 2 5 4,49 

R4 2 5 4,74 

Average 4,59 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, (diolah) 

  

 Untuk membentuk penggambaran karakteristik responden yang lebih 

komprehensif dan memudahkan penyajian data maka, dibentuk indeks kategori 

nilai. Indeks nilai tersebut dibentuk bedasarkan nilai interval setiap kategori dengan 

rumusan, (Supardi, 2012): 

𝑃 =
𝑅

𝐾
             (4.1) 

P= Interval 

R= Rentang Kelas (data tertinggi – data terendah) 

K= Jumlah kelas 

Ditentukan jumlah kelas secara judgement yaitu sebanyak 5 kelas, sehingga 

didapatkan kategori nilai yang terbagi menjadi 5 indeks kategori nilai pada Tabel 

4.9 sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Indeks Kategori Nilai 

No Rentang Nilai Indeks Kategori Nilai 

1 1,0 - 1,7 Sangat rendah 

2 1,8 - 2,5 Rendah 

3 2,6 - 3,3 Cukup 

4 3,4 - 4,1 Tinggi 

5 4,2 - 5,0 Sangat Tinggi 

 Sumber: Data Primer, (diolah) 

 

𝑃 =
5−1

5
= 0,8           (4.3)                                                              

Data tertinggi= 5 

Data terendah= 1 

Jumlah kelas = 5 

 

1.  Analisis Deskriptif Switching Intention 

 Merupakan gambaran dari tendensi niat responden untuk mengganti bank 

konvensionalnya ke bank syariah. Gambaran ini terlihat dari hasil jawaban 

responden terkait dengan pernyataan tentang switching intention pada kuesioner. 

Terlihat pada Tabel 4.10 nilai rata-rata dari switching inteniton dan setiap 

indikatornya. 

Tabel 4.10 Average Value Switching Intention 

Variabel 
Average 

Value 

Variable Average 

Value  

Saya mempunyai niat untuk 

beralih/berpindah/mengganti bank konvensional saya 

ke bank syariah. (SI1) 

3,83 

3,66 

Saya mungkin akan beralih/berpindah/mengganti bank 

konvensional saya ke bank syariah. (SI2) 
3,72 

Kemungkinan peralihan saya ke bank syariah tinggi. 

(SI3) 
3,59 

Saya pasti akan beralih/berpindah/mengganti bank 

konvensional saya ke bank syariah. (SI4) 
3,52 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, (diolah) 
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 Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dari switching intention adalah 3,66 yang 

artinya responden memiliki gambaran niat untuk melakukan switch ke bank syariah 

tinggi. Indikator yang memiliki nilai rerata tertinggi adalah SI1, artinya responden 

yang merupakan masyarakat DKI Jakarta memiliki niat yang tinggi untuk 

mengganti bank konvensionalnya ke bank syariah. 

2.  Analisis Deskriptif Customer Satisfaction 

 Merupakan gambaran dari keseluruhan rata-rata kepuasan responden akan 

jasa bank konvensional yang mereka gunakan. Hal tersebut tergambarkan dalam 

hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden terkait dengan customer 

satisfaction. Pada Tabel 4.11 menunjukkan hasil dari jawaban responden terkait 

customer satisfaction. 

Tabel 4.11 Average Value Customer Satisfaction 

Variabel 
Average 

Value 

Variable Average 

Value  

Saya merasa puas dengan servis yang diberikan bank 

konvensional. (CS1) 
3,68 

3,41 

Saya merasa sejauh ini bank konvensional sesuai 

dengan ekspektasi saya.(CS2) 
3,45 

Saya merasa bank konvensional mampu memenuhi 

semua kebutuhan saya.(CS3) 
3,42 

Saya merasa menggunakan bank konvensional 

merupakan keputusan yang bijak.(CS3) 
3,08 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, (diolah) 

 Hasil jawaban responden mengarah kepada angka rata-rata 3,41 artinya, 

masyarakat DKI Jakarta memiliki kepuasan yang tinggi akan bank konvensional 

yang digunakannya. Terlihat pada indikator CS1 yang memiliki nilai rerata tertinggi 

dari indikator lainnya, yaitu sebesar 3,68. Hal ini mengindikasikan bahwa 
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masyarakat DKI Jakarta secara umum servis yang diberikan oleh bank 

konvensional dapat memberikan kepuasan yang tinggi. 

3.  Analisis Deskriptif Attractiveness of Alternatives 

 Merupakan gambaran potensi alternatif (bank syariah) yang dianggap mampu 

memberikan servis yang lebih baik dibandingkan bank konvensional yang 

digunakannya saat ini. Hal tersebut tergambarkan dalam hasil pengisian kuesioner 

yang diberikan kepada responden terkait dengan attractiveness of alternatives. Pada 

Tabel 4.12 menunjukkan hasil dari jawaban responden terkait dengan hal tersebut. 

Tabel 4.12 Average Value Attractiveness of Alternatives 

Variabel Average value 
Variable Average 

Value 

Bank syariah menyediakan servis yang lebih baik 

daripada bank konvensional.(AA1) 
3,49 

3,63 

Bank syariah mampu memenuhi kebutuhan saya lebih 

baik.(AA2) 
3,48 

Servis yang disediakan bank syariah sangatlah 

menarik.(AA3) 
3,60 

Jika saya butuh untuk mengganti bank konvensional 

saya, terdapat alternatif lain (Bank syariah) yang lebih 

baik.(AA4) 

3,84 

Saya akan sama puasnya, jika saya menggunakan jasa 

bank lain (bank syariah).(AA5) 
3,72 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, (diolah) 

 Rerata nilai attractiveness of alternatives yang diberikan responden sebesar 

3,63. Artinya, masyarakat DKI Jakarta menganggap bahwa bank syariah memiliki 

daya tarik yang tinggi. Atau, jika dilihat pada nilai tertinggi terlihat pada indikator 

AA4, yang menandakan presepsi bahwa adanya alternatif jasa bank yang lebih baik 

(bank syariah), jika masyarakat DKI Jakarta membutuhkan untuk mengganti bank 

konvensionalnya. 
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4.  Analisis Deskriptif Religiosity 

 Merupakan degree of religiousness yang dimiliki oleh responden. 

Tergambarkan melalui kuesioner yang diisi oleh responden terkait dengan 

religiosity. Pada Tabel 4.13 menerangkan keseluruhan nilai rerata dari variabel 

maupun tiap indikator dari religiosity. 

Tabel 4.13 Average Value Religiosity 

Variabel Average value Variable Average Value 

Islam merupakan suatu dasar keseluruhan pendekatan 

untuk kehidupan saya. (R1) 
4,54 

4,59 

Islam mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan 

saya. (R2) 
4,59 

Saya berusaha keras membawa Islam dalam urusan 

kehidupan saya. (R3) 
4,49 

Islam sangat penting bagi saya. (R4) 4,74 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, (diolah) 

Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variable average value dari religiosity 

mencapai angka 4,59. Hal ini menandakan bahwa masyarakat DKI Jakarta 

menganggap bahwa mereka adalah seorang yang memiliki tingkat teligiusitas yang 

sangat tinggi. Dilihat dari R4, dengan nilai tertinggi yaitu mencapai 4,74 yang 

artinya masyarakat DKI Jakarta menganggap bahwa Islam sangatlah penting bagi 

mereka. 
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 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pretest) 

 Pengujian ini merupakan pengukuran validitas dan reliabilitas indikator 

sebelum menyebarkan kuesioner lebih lanjut. Pretest ini dilakukan untuk 

mendeteksi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul pada kuesioner 

yang dibentuk. Dibutuhkan sekitar 15-30 responden untuk pretest ini, (Malhotra, 

2010). Dalam pengujian ini dilakukan dengan menganalisis 30 responden awal 

dengan menggunakan software SPSS 21, berikut merupakan hasil pengujiannya: 

1. Uji Validitas (Pretest) 

Pengujian ini bertujuan untuk menilai kebasahan dari suatu kuesioner. Suatu 

indikator variabel dikatakan valid jika nilai pearson correlation atau rhitung 

lebih dari nilai rtabel, (Ghozali, 2016). Berdasarkan Tabel 4.14 dapat 

disimpulkan bahwa setiap indikator variabel dikategorikan sebagai indikator 

variabel yang 

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas (Pretest) 

Variabel Indikator r hitung 
Kriteria 

Prasyarat Valid  >0,3610  

Switching Intention 

SI1 0,825 Valid 

SI2 0,909 Valid 

SI3 0,945 Valid 

SI4 0,929 Valid 

Customer Satisfaction 

CS1 0,844 Valid 

CS2 0,906 Valid 

CS3 0,731 Valid 

CS4 0,881 Valid 

Attractiveness of 

Alternatives 

AA1 0,852 Valid 

AA2 0,824 Valid 

AA3 0,820 Valid 

AA4 0,728 Valid 

AA5 0,758 Valid 

Religiosity 

R1 0,905 Valid 

R2 0,928 Valid 

R3 0,868 Valid 

R4 0,565 Valid 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21 
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valid, karena dari hasil pengujian seluruh nilai rhitung dari tiap indikator variabel 

melebihi nilai rtabel, yaitu pada alpha 0,05 dan n (jumlah sampel) = 30 

ditemukan pada tabel r (lampiran 5) sebesar 0,3610. 

2. Uji Reliabilitas (Pre test) 

Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas (Pretest) 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha Kriteria 

Prasyarat Reliabel  >0,70 

Switching Intention 0,916 Reliabel 

Customer Satisfaction 0,856 Reliabel 

Attractiveness of 

Alternatives 0,852 
Reliabel 

Religiosity 0,843 Reliabel 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur suatu alat ukur penelitian yaitu 

kuesioner. Kriteria suatu indikator variabel dikatakan reliabel atau jawaban 

responden dikatakan konsisten jika nilai cronbach’s alpha dari tiap indikator 

lebih dari 0,70, (Hair et al., 2010). Nilai cronbach’s alpha dari hasil pengujian 

dapat dilihat pada Tabel 4.15, dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa 

setiap indikator variabel reliabel atau konsisten, karena keseluruhan nilai 

cronbach alpha melebihi 0,70 sesuai dengan kriteria yang disyaratkan.  
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 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Barlett 

Sig. 
MSA 

Factor 

Loading Kriteria 

Cronbach's 

Alpha Kriteria 

Prasyarat  <0,05 >0,5 >0,7  >0,70 

Switching 

Intention 

SI1 

0,000 

0,855 0,911 Valid 

0,943 

Reliabel 

SI2 0,830 0,942 Valid Reliabel 

SI3 0,822 0,945 Valid Reliabel 

SI4 0,853 0,909 Valid Reliabel 

Customer 

Satisfaction 

CS1 

0,000 

0,837 0,911 Valid 

0,869 

Reliabel 

CS2 0,784 0,942 Valid Reliabel 

CS3 0,836 0,945 Valid Reliabel 

CS4 0,871 0,909 Valid Reliabel 

Attractiveness 

of 

Alternatives 

AA1 

0,000 

0,842 0,852 Valid 

0,895 

Reliabel 

AA2 0,777 0,889 Valid Reliabel 

AA3 0,858 0,786 Valid Reliabel 

AA4 0,846 0,846 Valid Reliabel 

AA5 0,833 0,823 Valid Reliabel 

Religiosity 

R1 

0,000 

0,827 0,931 Valid 

0,926 

Reliabel 

R2 0,812 0,937 Valid Reliabel 

R3 0,883 0,891 Valid Reliabel 

R4 0,908 0,865 Valid Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

 

 Pada Tabel 4.16 memperlihatkan hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas 

dengan seluruh data yang terkumpul yaitu 102 data responden. Berikut merupakan 

hasil analisis dari pengujian validitas dan reliabilitas: 

1. Uji Validitas 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel 

dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Factor loading setiap 

indikator variabel melebihi 0,7 (Well-defined Structure) atau indikator sudah 

mampu menjelaskan lebih dari 50% variasi dari variabel yang diukur, maka 

dapat disimpulkan setiap indikator variabel valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Suatu konstruk atau indikator variabel dinyatakan reliabel jika dari hasil 

pengujian memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,70. Berdasarkan Tabel 

4.16 dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel dinyatakan reliabel, 

karena seluruh nilai cronbach’s alpha dari setiap indikator variabel melebihi 

0,70. 

 

 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 4.17 Summary Hasil Asumsi Klasik 

Uji Hasil 

Normalitas Residual Terdistribusi Normal 

Multikolinieritas Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Heteroskedastisitas Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

 

 Pada tabel 4.17 menujukkan kesimpulan dari seluruh hasil pengujian asumsi 

klasik yang dilakukan, yaitu hasil dari uji normalitas, heteroskedastisitas, dan 

multikolinieritas. Hasil pengujian tersebut didapat dengan menganalisis data 

menggunakan software SPSS 21. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai analisis 

dari uji asumsi klasik tersebut:  

1. Uji Normalitas 

Tabel 4.18  Hasil Uji Normalitas 

Kategori Prasyarat Kolmogorov-Smirnov Z 

Z hitung <1,96 0,835 

Kesimpulan Residual Terdistribusi Normal 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat 

pada Tabel 4.18 menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,835. 
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Alpha yang digunakan sebesar 0,05, maka ditemukan nilai Ztabel sebesar 1,96. 

Asumsi menyatakan nilai residual dinilai tidak terdistibusi normal jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z atau Zhitung lebih besar dari Ztabel, . Hasil pengujian yang 

dilakukan Zhitung kurang dari Ztabel yaitu, 0,835<1,96 maka, disimpulkan bahwa 

H0 tidak ditolak atau nilai residual dinyatakan terdistribusi normal.  

2.  Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Independen Prasyarat Sig. 

Customer Satisfaction 

>0,05 

0,892 

Attractiveness of 

Alternatives 
0,921 

Religiosity 0,113 

Kesimpulan Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan kesamaan variance 

antara pengujian satu ke pengujian lainnya atau dikatakan hasil uji 

memperlihatnya terjadinya homoskedastisitas. Artinya model regresi 

dikategorikan sebagai model yang baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.19 

bahwa nilai sig. atau p-value dari customer satisfaction, attractiveness of 

alternatives dan religiosity terhadap nilai absolut residual ,yaitu secara berturut 

sebesar 0,892, 0,921 dan 0,113, yang artinya niali tersebut melebihi dari alpha 

yang digunakan dalam pengujian ini yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak atau tidak signifikan secara statistik, sesuai 

dengan metode Glejser dengan asumsi jika seluruh variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual maka, dapat disimpulkan 

bahwa di dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengaruh Religiosity, Attractiveness..., Raihan Rachman, MKPS-IBS, 2018



67 

 

 

Indonesia Banking School 

3. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Independen 

Coefficient Correlation Collinearity Statistic 

Customer 

Satisfaction 

Attractiveness 

of 

Alternatives 

Religiosity Tolerance VIF 

Prasyarat <0,9 >0,1 <10 

Customer 

Satisfaction 
N/A 0,077 0,022 0,991 1,009 

Attractiveness 

of 

Alternatives 

0,077 N/A -0,339 0,878 1,139 

Religiosity 0,022 -0,339 N/A 0,883 1,133 

Kesimpulan Tidak Terjadi Multikolinieritas 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

 

Nilai korelasi antar variabel dapat dilihat pada Tabel 4.20. Adanya 

multikolinieritas dalam suatu model yaitu terdeteksi bahwa adanay korelasi 

yang tinggi antar variabel independen. Asumsi menyatakan terdapat 

multikolinieritas atau memiliki korelasi antar variabel independen tinggi jika 

korelasi antar variabel independen melebihi 0,9. Pada Tabel 4.20 menunjukkan 

bahwa korelasi antara customer satisfaction, attractiveness of alternatives dan 

religiosity tidak melebihi 0,9 (R dengan CS = 0,022, R dengan AA = -0,339, 

CS dengan AA = 0,077). Selain itu multikolinieritas dapat dilihat juga melalui 

nilai tolerance dan VIF pada Tabel 4.19. Nilai tolerance disyaratkan untuk 

melebihi 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 untuk dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil menunjukkan seluruh nilai tolerance dan VIF customer 

satisfaction, attractiveness of alternatives dan religiosity secara berturut-turut 

(0,991, 0,878, 0,883) dan (1,009, 1,139, 1,133) yang artinya nilai tolerance>0,1 
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dan nilai VIF<10. Dari keseluruhan hasil pengujian, nilai dari korelasi antar 

variabel, tolerance dan VIF sesuai dengan persyaratan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.  

 

 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.21 Summary Uji Regresi 

Analisis Regresi Kategori Hasil 

Uji R Adjusted R Square 0,551 

Uji F 
F hitung 42,389 

Sig. 0,00 

Uji t 

Konstanta 2,087 

Coefficient B 

Customer 

Satisfaction 
-0,177 

Attractiveness of 

alternetives 
0,721 

Religiosity 0,104 

Sig. 

Customer 

Satisfaction 
0,033 

Attractiveness of 

alternetives 
0,00 

Religiosity 0,347 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

 Pada Tabel 4.21 memperlihatkan rangkuman hasil dari pengujian regresi 

berganda. Analisis regresi yang dilakukan menggunakan 102 sampel dengan 

switching intention (SI) sebagai variabel dependen, dan customer satisfaction (CS), 

attractiveness of alternatives (AA) dan religiosity (R) sebagai variabel independen. 

Dari hasil pada tabel tersebut  dapat dibentuk persamaan regresi: 

 

 𝑆𝐼 = 2,087 + 0,104𝑅 + 0,721𝐴𝐴 − 0,177𝐶𝑆 + 𝜀       (4.2) 

Lalu dari persamaan tersebut interpretasikan sebagai berikut: 
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1. Konstanta sebesar 2,087 mengartikan bahwa jika CS, AA dan R bernilai konstan 

maka SI bernilai sebesar 2,087. 

2. Coefficient B customer satisfaction  sebesar -0,177, mengartikan bahwa jika 

setiap penambahan CS sebesar 1 dan variabel independen lainnya dianggap 

bernilai 0, maka akan mengurangi nilai SI sebesar 0,177. 

3. Coefficient B attractiveness of alternatives sebesar 0,721, mengartikan bahwa 

jika setiap penambahan AA sebesar 1 dan variabel independen lainnya dianggap 

bernilai 0, maka akan meningkatkan nilai SI sebesar 0,721. 

4. Coefficient B religiosity sebesar 0,104, mengartikan bahwa jika setiap 

penambahan R sebesar 1 dan variabel independen lainnya dianggap bernilai 0, 

maka akan meningkatkan nilai SI sebesar 0,104. 

 

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.22 Model Summary 

Kategori Nilai 

Adjusted R Square 0,551 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

 Hasil uji yang dapat dilihat pada Tabel 4.22 memperlihatkan hasil adjusted 

R square sebesar 0,551. Dapat diartikan bahwa model dapat memberikan informasi 

sebesar 55,1% dari switching intention atau variasi hubungan dalam switching 

intention dapat dijelaskan dengan baik sebesar 55,1 % oleh customer satisfaction, 

attractiveness of alternatives, dan religiosity dan sisanya yaitu, 44,9% dijelaskan 

oleh variabel lain.  
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4.7.2 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Keseluruhan Sampel) 

Tabel 4.23 ANOVA 

Kategori Nilai 

F hitung 42,389 

Sig. 0,00 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

 Berdasarkan Tabel 4.23 customer satisfaction, attractiveness of 

alternatives, dan religiosity dapat dikatakan berpengaruh secara simultan terhadap 

switching intention. Karena, jika dilihat secara quick look jika nilai Fhitung lebih besar 

dari 4 pada alpha sebesar 0,05 atau Fhitung >Ftabel. Nilai Ftabel dengan jumlah variabel 

independen (k) sebanyak 3 dan jumlah sampel (n) sebanyak 102 adalah sebesar 2,7. 

Pada pengujian ini digunakan alpha Secara quick look nilai Fhitung pada Tabel 4.21 

sebesar 42,389 lebih besar dari 4. Dapat dilihat bahwa Fhitung juga lebih besar dari 

Ftabel yaitu, 42,389>2,7, atau p-value lebih kecil dari alpha (0,00<0,05), maka H0 

ditolak atau nilai β1,2,3 tidak sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

customer satisfaction, attractiveness of alternatives, dan religiosity berpengaruh 

secara simultan terhadap switching intention. 

 

4.7.3 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Individual) 

 Hasil dari pengujian variabel secara indiviual atau parsial tertera pada Tabel 

4.24. Uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh dari customer 

satisfaction, attractiveness of alternatives, dan religiosity terhadap switching 

intention. Signifikansi tersebut dapat dilihat dari nilai sig. atau p-value dengan 

membandingkannya dengan alpha yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu 
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sebesar 0,05. Variabel dikatakan berpengaruh signifikan secara statistik atau H0 

ditolak jika p-value lebih kecil dari pada alpha.  

Tabel 4.24 Coefficient 

Variabel Independen Coefficient B Sig. 

Konstanta 2,087 

Customer Satisfaction -0,177 0,033 

Attractiveness of 

alternetives 
0,721 0,00 

Religiosity 0,104 0,347 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

1. Customer Satisfaction 

Hasil uji pemperlihatkan adanya pengaruh yang negatif dari customer 

satisfaction terhadap switching intention. Hal tersebut dapat dilihat dari p-value 

dari customer satisfaction sebesar 0,033 yang artinya p-value <0,05 dan 

memiliki nilai coefficient B negatif sebesar -0,177, maka H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa customer satisfaction berpengaruh signifikan negatif secara 

statistik terhadap switching intention. 

2. Attractiveness of alternatives 

Hasil uji pemperlihatkan adanya pengaruh yang positif dari attractiveness of 

alternatives terhadap switching intention. Hal tersebut dapat dilihat dari  p-value 

dari attractiveness of alternatives sebesar 0,00 yang artinya p-value <0,05 dan 

memiliki nilai coefficient B positif sebesar 0,721, maka H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa attractiveness of alternatives berpengaruh signifikan positif 

secara statistik terhadap switching intention. 
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3. Religiosity 

Hasil uji pemperlihatkan adanya nilai yang positif, namun tidak signifikan dari 

religiosity terhadap switching intention. Hal tersebut dapat dilihat dari  p-value 

dari religiosity sebesar 0,347 yang artinya p-value >0,05 dan memiliki nilai 

coefficient B positif sebesar 0,104, maka H0 tidak ditolak dan dapat disimpulkan 

bahwa religiosity bernilai positif namun berpengaruh tidak signifikan secara 

statistik terhadap switching intention. 

 Berdasarkan paparan diatas secaraparsial ditemukan bahwa terdapat 2 

variabel yang tebukti memiliki pengaruh terhadap switching intention maka 

dibentuk model matematika dari penelitian ini, yaitu:  

𝑆𝐼 = 2,087 + 0,721𝐴𝐴 − 0,177𝐶𝑆 + 𝜀       (4.3) 

 

 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian, yaitu uji R2 dapat disimpulkan bahwa model 

dapat menjelaskan sebesar lebih dari 50% variasi yang ada terdapat sehingga dapat 

dikatakan model sudah cukup baik mewakili gambaran keseluruhan variasi yang 

ada pada switching intention dan berdasarkan uji F memang tebukti seluruh variabel 

independen yang digunakan dalam pengujian berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap switching intention. Berdasarkan dari hasil tersebut, sesuai dengan teori 

yang ada bahwa attractiveness of alternatives, customer satisfaction dan religiosity 

merupakan faktor eksternal yang dapat mempenaruhi behavior seseorang, dalam 

hal ini adalah mempengaruhi perilaku switch dalam penggunaan jasa bank, 

(Solomon, 2017).  Hasil ini menggambarkan tendensi konsumen muslim di DKI 
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Jakarta sebagai konsumen yang memiliki karakter rasional, karena berdasarkan 

pendekatan dengan rational perspective terbukti dari hasil penelitian dimana 

konsumen muslim mempertimbangkan satisfactory dan mempertimbangkan 

alternatif yang tersedia di pasar dalam hal penggunaan jasa bank, (Solomon, 2017). 

Hasil tersebut juga di dukung oleh teori yang ada yaitu push-pull-mooring theory 

dimana mengatakan bahwa attractiveness of alternatives memang menjadi pull 

factor dan customer satisfaction sebagai pull factor dari switching intention, 

(Bansal et al., 2005). 

 

4.8.1 Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Switching Intention 

 Bedasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa customer satisfaction, 

tebukti berpengaruh negatif terhadap switching intention toward islamic bank. 

Dapat dikatakan bahwa terdeteksi adanya sebagian dari responden yang puas 

sehingga mengurangi niat mereka untuk mengganti bank konvensional yang 

mereka gunakan dengan bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang mengatakan bahwa semakin besar satisfaction terhadap suatu 

produk atau jasa semakin kecil peluang seseorang untuk beralih ke produk atau jasa 

lain, (Calvo-Porral et al., 2016; Rama, 2017; Sun et al., 2017; Vyas & Raitani, 

2014). 

 Terkait dengan proses postpurchase dari konsumen dimana konsumen 

mengevaluasi barang yang telah digunakannya apakah dapat memuaskannya atau 

tidak. Dalam proses ini konsumen dihadapi pilihan apakah tetap akan loyal dengan 

penyedia jasa atau beralih ke alternatif yang ada, hal ini terkait dengan kepuasan 
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yang dirasakan konsumen terhadap barang atau jasa yang digunakannya. Hasil yang 

ditunjukkan dalam penelitian, terbukti bahwa customer satisfaction merupakan 

suatu yang menetukan retensi konsumen sehingga, loyal terhadap suatu produk atau 

jasa yang digunakan konsumen atau customer satisfaction menjadi push factor 

untuk melakukan switch dari bank yang digunakannya, (Bansal et al., 2005). 

Artinya, menjadi tujuan bagi bank untuk menyediakan jasa yang mampu 

memuaskan konsumennya demi menjaga hubungan yang terus berjalan dengan baik 

dengan nasabah, dan menjaga nasabah untuk tidak berpaling ke bank lain.  

 Dalam perspektif Islam, sejalan dengan tujuan syariah, bank memang 

dituntut untuk harus mampu menyediakan seluruh kebutuhan dharuriyat 

nasabahnya khususnya dalam pemeliharaan harta, karena bank sendiri merupakan 

institusi yang terfokus kepada pengelolaan harta. Kosepsi kebutuhan disini adalah 

dimana bank dituntut untuk bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 

kepuasan secara materi saja namun juga mampu memenuhi kebutuhan secara 

spiritual. Artinya, bank harus mampu menyediakan suatu pelayanan maupun 

produk yang didalamnya terdapat unsur keberkahan dan sesuai dengan syariat Islam 

sehingga nasabah mendapatkan maslahat yang maksimal. 

 

4.8.2 Pengaruh Attractiveness of alternatives terhadap Switching Intention 

 Hasil dari pengujian membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif dari 

attractiveness of alternatives terhadap switching intention. Semakin besar 

angggapan bahwa bank syariah menarik bagi nasabah dalam hal superioritas produk 

maupun layanan, maka akan semakin tinggi pula tendensi nasabah untuk beralih ke 
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bank syariah, (Calvo-Porral et al., 2016). Hal ini juga sejalan dengan penelitian-

penelitan sebelumnya yang mengungkapkan bahwa attractiveness of alternatives 

berpengaruh positif terhadap switching intention, (Calvo-Porral et al., 2016; Calvo-

Porral & Lévy-Mangin, 2015; Mannan et al., 2017). 

 Attractiveness dari suatu alternatif jasa yang ada pada pasar menjadi 

penguat atau penarik (pull effect) niat konsumen untuk melakukan switch ke 

alternatif lain. Hal ini terjadi ketika pada proses evaluasi jasa yang diterima 

(postpurchase process), konsumen membandingkan dengan kemungkinan potensi 

kepuasan lebih yang mampu diberikan oleh alternatif lain dibandingkan dengan jasa 

yang digunakan saat ini. Konsep dari “attraction” itu sendiri dapat berupa suatu 

image, reputasi, maupun service quality  yang mampu diberikan bank terhadap 

nasabahnya. Sehingga, menjadi penting bagi bank untuk meningkatkan hal-hal 

yang menjadi daya tariknya tersendiri yang mampu dijadikan nilai tambah yang 

ditawarkan kepada calon nasabah atau pasar. Bergantung tingkat kemampuannya, 

bank dapat meningkatkan produk maupun servis yang menjadi pembeda dan 

membuatnya menjadi lebih kompetitif. Indikasi dari pengaruh positif attractiveness 

of alternatives kepada switching intention juga menandakan bahwa suatu bank 

harus tetap kompetitif, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, 

sehingga nasabah tidak berpaling ke alternatif lain yang dianggap lebih kompetitif 

dibanding bank yang digunakan sekarang.  

 Hal ini juga memberikan sinyal kepada bank syariah untuk tetap kompetitif 

dan mampu memberikan jasa yang dianggap lebih superior dari pesaing-

pesaingnya, sehingga mampu untuk memanfaatkan potensi pasar yang ada dan 
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meningkatkan jumlah nasabahnya. Salah satu “attraction” natural dari bank syariah 

dengan perbandingannya dengan bank konvensional adalah sistem perbankan yang 

berbasis syariah atau adanya sharia compliance product dalam bank syariah. 

Seperti yang telah dipaparkan bahwa dengan jelas bisnis yang ada pada bank 

konvensional dikategorikan haram. Sehingga, menjadi daya tarik tersendiri bagi 

konsumen muslim yang sejatinya membutuhkan sharia compliance product atau 

jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, hal ini tidak 

membuat bank syariah untuk tidak meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan 

untuk menarik calon nasabahnya. Bank syariah tetap dituntut untuk meningkatkan 

kualitas pelayanannya untuk tetap kompetitif dan mampu menarik calon 

nasabahnya terlepas dari “attraction” natural tersebut. 

 

4.8.3 Pengaruh Religiosity terhadap Switching Intention 

 Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan insignifikansi dari 

religiosity terhadap switching intention. Hal ini menerangkan bahwa peran agama 

atau seberapapun religiusnya seseorang tidak mempengaruhi niatnya untuk 

mengganti bank. Hasil ini tidak didukung oleh hipotesis penelitian yang dibentuk 

bahwa religiosity memiliki pengaruh terhadap switching intention. Namun, hal ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan insignifikansi dari 

religiosity terhadap switching intention, (Pirzada et al., 2014). Hasil yang sama atau 

tidak signifikan ini juga dapat dilihat pada penelitian yang menggunakan indikator 

yang sama, (Choi et al., 2013). 
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 Dari hasil tersebut dapat diartikan walaupun memang sejatinya Islam 

mengatur segala sesuatu termasuk dalam berperilaku manusia. Batasan yang jelas 

akan suatu barang yang haram dan halal, dan telah diterangkan dengan jelas di 

dalam ajaran Islam. Namun, hasil penelitian mengindikasikan bahwa walaupun 

seseorang menganggap dirinya religius, namun tidak membatasinya dalam hal 

penggunaan jasa bank. Khususnya termasuk dalam meniggalkan bank 

konvensional yang didalamnya memiliki proses bisnis yang dikategorikan haram 

(bunga).  

 Adapun penyebab lain dari hasil yang tidak signifikan ini diduga dapat 

terjadi karena 2 kemungkinan, yang pertama adalah penggunaan indikator yang 

kurang fokus dalam menggambarkan religious level seorang muslim karena pada 

sumber penggunaan indikator diambil dari penelitian sebelumnya yang terfokus 

pada penggambaran religiosity secara umum (terlepas dari Islam), (Choi et al., 

2013). Kemungkinan lainnya adalah adanya faktor lain terkait dengan tingkat 

pemahaman tentang Islam dalam hal perbankan, seperti pemahaman responden 

tentang riba(bunga) ataupun presepsi tentang riba itu sendiri sehingga, pengaruh 

dari religiosity tidak tergambarkan pada penelitian ini. 
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 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, diurutkan variabel independen dari 

yang tertinggi ke yang terendah terhadap pengaruhnya kepada  switching intention 

sebagai dasar untuk analisis implikasi manajerial. Dapat dilihat pada Tabel 4.25 

dibentuk average value dari setiap variabel, dan dikaitkan dengan indeks kategori 

nilai untuk memperdalam hasil analisis.  

 

Tabel 4.25 Variable Average Value 

Independent Variable Average Value Variable Average Value 

CS1 3,68 

3,41 
CS2 3,45 

CS3 3,42 

CS4 3,08 

AA1 3,49 

3,60 
AA2 3,48 

AA3 3,60 

AA4 3,84 

AA5 3,72 

R1 4,54 

4,59 
R2 4,59 

R3 4,49 

R4 4,74 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (diolah) 

 

 Berikut merupakan paparan dari implikasi manajerial berdasarkan hasil 

penelitian.  Paparan tersebut diurutkan berdasarkan urutan tingkat kepentingan dari 

variabel independen. 

1. Telah disebutkan bahwa attractiveness of alternatives memiliki pengaruh yang 

signifikan positif terhadap switching intention. Dapat dilihat dari model regresi 

dimana attractiveness of alternatives memiliki nilai coefficient B paling besar 

dibandingkan dengan variabel independen lainnya dan pada Tabel 4.25 average 

value dari attractiveness of alternatives sebesar 3,60. Sehingga, disimpulkan 
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bahwa attractiveness of alternatives merupakan variabel pertama yang memiliki 

pengaruh paling dominan dalam penelitian ini. 

 Attractiveness of alternatives dikatakan sebagai presepsi konsumen akan 

adanya alternatif lain jasa yang lebih menarik dipasar, (Calvo-Porral et al., 

2016). Dapat dilihat pada Tabel 4.25 nilai dari variable average value dari 

attractiveness of alternatives sebesar 3,60. Nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa masyarakat DKI Jakarta menganggap bahwa jasa yang ditawarkan oleh 

bank syariah memiliki daya tarik yang tinggi. Atau, bahwa presepsi masyarakat 

DKI Jakarta menganggap bahwa bank syariah merupakan suatu alternatif jasa 

bank yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini juga 

menggambarkan natural attraction dari bank syariah bagi konsumen muslim, 

yaitu bank yang menerapkan prinsip syariah atau merupakan bank yang “halal”. 

Dapat dikatakan bahwa adanya potensi calon nasabah bank syariah dari nasabah 

pesaing (bank konvensional) tinggi. Artinya, bank syariah dapat memanfaatkan 

potensi calon nasabah ini dengan meningkatkan competitiveness dari produk 

maupun jasa yang mampu diberikan kepada nasabah untuk menarik calon 

nasabah. 

 Terlepas dari natural attraction yang ada, bank syariah dapat melakukan 

bermacam cara untuk meningkatkan competitiveness-nya sebagai nilai tambah 

selain dari basis bisnisnya yang sudah memiliki daya tarik tersendiri untuk calon 

nasabah muslim. Seperti, meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas yang 

diberikan, maupun pengembangan produk yang ditawarkan. Terkait dengan 

potensi calon nasabah yang ada di DKI Jakarta, salah satu cara yang dapat 
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dilakukan bank syariah adalah dengan cara meningkatkan pelayanan yang 

berbasis teknologi, seperti pengembangan aplikasi mobile banking yang lebih 

komprehensif ataupun melakukan kerjasama dengan pengembang fiancial 

technology (fintech). Hal ini dapat dilakukan untuk menjangkau potensi calon 

nasabah yang ada di DKI Jakarta dimana didominasi oleh millenials yang 

memiliki karakteristik dekat dengan teknologi. Salah satu contoh dari bank 

syariah yang telah melakukan kerjasama dengan fintech adalah Bank Syariah 

Artha Madani yang bekerja sama dengan fintech Amanna dalam hal pemasaran 

produk pembiayaan pada Bank Syariah Artha Madani, (Putra, 2018). Ataupun, 

bank syariah dapat membentuk aplikasi seperti Jenius yang ada di Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) atau bekerjasama dengan pengembang 

fintech sejenis sebagai jalur pemasaran dan fasilitas yang dapat diberikan 

kepada masyarakat, (Daniel, 2016). Diharapkan bank syariah dapat melakukan 

pendekatan dengan cara tersebut untuk menarik perhatian masyarakat sehingga, 

mau menggunakan bank syariah. 

2.  Variabel kedua yang memiliki pengaruh dominan pada penelitian ini adalah 

customer satisfaction. Hal ini dilihat berdasarkan dari hasil pengujian customer 

satisfaction disimpulkan berpengaruh signifikan negatif terhadap switching 

intention dan berdasarkan Tabel 4.23 customer satisfaction memiliki variable  

average value sebesar 3,41.  

 Secara umum menurut Oliver (1997), customer satisfaction merupakan 

evaluasi dari manfaat produk maupun jasa yang mengarah kepada tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, (Mannan et al., 2017). Berdasarkan 
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Tabel 4.25 variable average value  dari customer satisfaction sebesar 3,41, nilai 

tersebut dapat di interpretasikan bahwa rata-rata dari nasabah bank 

konvensional di DKI Jakarta memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap 

bank konvensionalnya. Suatu ketidakpuasan akan jasa maupun produk yang 

diberikan oleh penyedia jasa dikatakan dapat menyebabkan konsumen untuk 

beralih jasa, (Rama, 2017). Artinya, semakin tidak puas nasabah, maka akan 

semakin tinggi tendensinya untuk melakukan switch. Sehingga, menjadi 

penting untuk bank syariah maupun bank konvensional dalam meningkatkan 

satisfaction dari nasabahnya untuk meningkatkan manfaat yang bisa diterima 

nasabah dan menjaga nasabah untuk tidak berpaling ke jasa perbankan lainnya. 

 Bank syariah dikatakan bukan hanya sekedar bank, namun sejatinya adalah 

bank yang harus konsisten dengan tujuan syariah, karena bank syariah sendiri 

merupakan lembaga keuangan yang bisnisnya berlandaskan hukum syariah. 

Artinya, bank syariah memang dituntut juga turut berpartisipasi atau mampu 

menciptakan kemaslahatan umat sejalan dengan tujuan syariah itu sendiri. Oleh 

karena itu, walaupun dapat dikatakan bank syariah juga merupakan lembaga 

yang profit-oriented, tetap menjadi penting bagi bank syariah konsisten dengan 

maqashid al-syariah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera (falah) 

dengan memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam 

kehidupan (maslahah). Konsep kebutuhan manusia tersebut tercangkup dalam 

pemeliharaan agama (din), jiwa (Nafs), akal (‘aql) kehormatan dan keturunan 

(Nasl) ,dan harta (mal). Khususnya, dalam bank syariah yang harus diperhatikan 

adalah pemeliharaan agama dan jiwa, (Ascarya et al., 2016). Untuk 
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pemeliharaan agama, bank syariah dapat membentuk harga yang sesuai dan 

terjangkau khususnya dalam produk pembiayaan yang ditawarkan. Selain itu, 

bank syariah dapat meningkatkan pembiayaan qardh  yang diberikan, dimana  

pembiayaan qardh diartikan sebagai pembiayaan kebajikan, artinya hal ini 

merupakan konstribusi yang dapat diberikan bank syariah untuk masyarakat. 

Untuk pemeliharaan jiwa yang dikaitkan dengan kebutuhan manusia akan 

makhluk sosial, bank syariah dapat meningkatkan seperti turut membantu 

perkembangan usaha mikro yang ada, karena dengan mengembangkan usaha 

mikro artinya bank juga turut mendukung dalam hal perkembangkan lapangan 

kerja yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjalani hidup. Cara yang dapat 

bank syariah lakukan terkait dengan hal ini adalah dengan meningkatkan 

penyaluran pembiayaan microfinance yang diberikan, (Ascarya et al., 2016). 

Untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, bank syariah dapat bekerjasama dengan pengembang fintech 

seperti fintech Amanna yang juga fokus pada pembiayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan, Menengah (UMKM) dalam hal pemasaran produk pembiayaan terutama 

dalam konteks ini adalah khusus untuk pemasaran produk mikrofinance yang 

ada pada bank syariah. 

3. Variabel terakhir yaitu religiosity, berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, religiosity memiliki nilai yang positif namun, tidak berpengaruh 

terhadap switching intention.  pada Tabel 4.25 menunjukkan walaupun 

religiosity memiliki nilai yang sangat tinggi yaitu mencapai 4,59, namun 

nyatanya insigifikansi dari faktor ini mengindikasikan bahwa tingkat religius 
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masyarakat DKI Jakarta bukanlah faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

switching toward Islamic bank atau ada faktor lain yang lebih penting dari pada 

religiosity yang mampu mempengaruhi niat masyarakat DKI Jakarta untuk mau 

mengganti banknya. Hal ini juga mengindikasikan tendensi karakter nasabah 

DKI Jakarta yang rasionalis yang mengedepankan benefit (seperti satisfaction) 

dari pada kepatuhan akan syariah, (Demilarp & Demilarp, 2014; Kasri & 

Kassim, 2009). 

 Walaupun jelas tertera hukum dari agama Islam yang menerangkan 

pelarangan riba (bunga), hasil penelitian menujukkan bahwa tingginya tingkat 

religiusitas seseorang tidak menghalangi seseorang untuk tetap menggunakan 

bank konvensional. Hal ini menjadi masalah bukan hanya bagi bank syariah, 

namun masalah yang ada dalam konteks umat muslim itu sendiri, karena adanya 

maslahat yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bank 

syariah tetap memiliki peran sebagai lembaga yang menjalankan bisnisnya 

berlandaskan prinsip syariah untuk memperbaiki permasalahan ini. Dalam 

jangka pendek bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti 

customer satisfaction ataupun attraction, terlepas dari religiosity seorang 

muslim yang  merupakan suatu hal yang melekat pada natural potential 

customer bank syariah yaitu umat muslim. Namun, ketika dikaitkan dengan 

goal syariah, aspek religiosity seorang muslim pun akhirnya menjadi concern 

bagi bank syariah. Karena seorang muslim, seharusnya tidak meninggalkan 

aspek agama dalam perilaku konsumsinya termasuk dalam pemakaian jasa 

bank. Sehingga, dalam jangka panjang untuk memelihara agama Islam atau 
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memperkuat faith (din) salah satu hal yang dapat dilakukan bank syariah adalah 

dengan memberikan edukasi tentang pemakaian jasa perbankan dari sudut 

pandang agama Islam untuk konsumen muslim terutama yang berada di DKI 

Jakarta, sehingga mereka sadar dan menghindari transaksi yang mengundung 

riba di dalamnya, (Chapra, 2008; Kasri & Kassim, 2009). Hal ini juga dilakukan 

terkait dengan konstribusi bank syariah untuk masyarakat dan juga 

perkembangan ekonomi Islam. Cara, yang dapat dilakukan bank syariah adalah 

terus tetap mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk mengedukasi 

masyarakat, secara internal organisasi, maupun eksternal organisasi, seperti 

pelatihan pegawai internal bank tentang perbankan syariah, (Ascarya et al., 

2016), atau pengadaan screening untuk produk investasi yang diberikan dengan 

model socially responsible investment (SRI) yang sekaligus dibarengi dengan 

program edukasi perbankan syariah untuk masyarakat, (Ghoul & Karam, 2007). 

Seperti yang dilakukan oleh Bank Central Asia (BCA), dimana BCA 

menerapkan SRI melalui endowment fund, lalu sebagian hasil investasi akan 

disalurkan ke bidang pendidikan dalam naungan ILUNI Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, (Detikcom, 2018). Hal ini juga dapat 

diterapkan oleh bank syariah namun, dengan sebagian hasil investasinya dapat 

disalurkan kepada bidang pendidikan seperti universitas yang memiliki 

program atau kegiatan yang fokus pada pengedukasian masyarakat akan 

perbankan syariah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan yang terjadi antara 

customer satisfaction, attractiveness of alternatives dan religiosity terhadap 

pengaruhnya secara langsung kepada switching intention. Hasil analisis 

menggunakan SPSS 21, menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki 

pengaruh yang signifikan. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Attractiveness of Alternatives berpengaruh positif  terhadap Switching Intention 

pada penelitian ini. 

2. Customer Satisfaction berpengaruh negatif terhadap Switching Intention pada 

penelitian ini. 

 

 Saran 

 Berdasarkan hasil dari analisa dan kesimpulan yang ada, dapat dijadikan 

saran kepada bank syariah mengembangkan produk maupun servis yang diberikan 

kepada masyarakat sehingga menarik calon potensi nasabah. Adapun saran yang 

dapat diberikan kepada bank syariah dan juga penelitian lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Syariah 

a)  Bank syariah diharapkan mampu tetap kompetitif dalam segala aspek, 

termasuk dalam meningkatkan adopsi teknologi dengan bekerja sama 

dengan pengembang fintech untuk meng-enhance produk maupun servis 
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yang dapat diberikan. Sehingga, mampu menarik potensi calon nasabah 

yang ada di pasar. 

b)  Untuk meningkatkan satisfaction yang bisa diberikan bank syariah, terutama 

dalam perspektif umat muslim, bank syariah dapat membentuk harga yang 

sesuai dan terjangkau dalam produk pembiayaan yang ditawarkan, 

meningkatkan penyaluran pembiayaan qardh  yang diberikan, dan 

meningkatkan penyaluran pembiayaan microfinance yang diberikan dengan 

melakukan kerjasama dengan pengembang fintech. 

c) Sebagai partisipasi dari bank syariah dalam konstribusinya untuk masyarakat 

dan mengembangkan perekonomian Islam, bank syariah dapat membentuk 

socially responsible investment yang didalamnya terdapat tujuan untuk 

mendidik masyarakat dan juga memiliki memiliki benefit dua arah, yaitu 

untuk bank dan juga untuk masyarakat. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

 Pada penelitian ini terbatas oleh waktu yang digunakan dalam pengupulan 

data, sehingga berdampak pada beberapa hal. Pertama, jumlah sampel yang 

kecil untuk menggambarkan wilayah DKI Jakarta, Kedua ada beberapa variabel 

yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk penelitian 

lanjut disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan 

dapat menggunakan variabel pendukung sebagai pembentuk variabel customer 

satisfaction (Technological, Financial, dan Customer Service Factors), 

(Mannan et al., 2017), penggunaan variabel sector knowledge (Pengetahuan 

tentang perbankan atau bank syariah), (Calvo-Porral et al., 2016) dan elaborasi 
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dengan variabel switching behavior, Sehingga hasil penelitian diharapkan lebih 

mampu menggambarkan ciri dan karakteristik potensi nasabah bank syariah dan 

lebih memperdalam hasil analisis. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya variabel yang tidak berpengaruh, 

yaitu religiosity. Hal ini diduga karena beberapa hal yaitu, Pertama, penggunaan 

item yang dianggap tidak sesuai dalam menggambarkan religiosity dalam 

perspektif konsumen muslim. Kedua, diduga adanya hal-hal terkait dengan 

pengetahuan konsumen muslim akan riba(bunga) presepsinya akan riba. Dapat 

diasumsikan walaupun konsumen muslim ditemukan memiliki tingkat 

religiusitas yang tinggi namun jika, konsumen tersebut tidak mengetahui akan 

riba ataupun mempresepsikan riba bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan 

dalam pemilihan atau pemakaian jasa bank.  

 Kedua hal tersebut diduga menjadi penyebab insignifikansi dari religiosity 

atau pengaruh dari religiosity konsumen muslim menjadi tidak tergambarkan 

pada penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lanjut disarankan untuk 

menggunakan item yang lebih sesuai untuk menggambarkan religiosity dalam 

perspektif konsumen muslim seperti pada penelitian Alam, Janor, Zanariah, 

Wel, & Ahsan (2012), dan tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan 

indikator yang sesuai (dalam perspektif muslim) pada variabel lainnya yaitu, 

attractiveness of alternatives dan customer satisfaction. Dan, saran yang lain 

untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menambah informasi mengenai 

presepsi ataupun pengetahuan konsumen tentang riba dalam rangka 

memperdalam hasil analisis.  
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Switching Intention 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 SI1 SI2 SI3 SI4 TOTALSI 

SI1 

Pearson Correlation 1 ,722** ,654** ,673** ,825** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

SI2 

Pearson Correlation ,722** 1 ,859** ,749** ,909** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

SI3 

Pearson Correlation ,654** ,859** 1 ,870** ,945** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

SI4 

Pearson Correlation ,673** ,749** ,870** 1 ,929** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 

TOTALSI 

Pearson Correlation ,825** ,909** ,945** ,929** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

 

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

3. Hasil  Uji Multikolinieritas 
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Hasil Uji Regresi 

1. Uji R2 

 

2. Uji F 

 

3.Uji t 
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Tabel r 

 

Sumber: (Junaidi, 2010) 
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