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ABSTRACT 

A Moeslem must be obidient with the law contained in the Qur’an and  Hadith, including within the 

law of muamalah or in the other words using financial service. Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 was 

already explained that interest in conventional financial institution these day were considered haram 

because it has the same practice as riba nasi’ah and we can’t use conventional financial institution 

if we had a sharia financial institution near our home that we reach easily. Intention to use sharia 

banking were closely related to religiosity and knowledge about sharia banking, also reference group 

because sharia banking havent’do much about doing commercial in any form of media. 

The method used in this study is multiple linear regression analyst, t test, F test at level of significant 

5% and performed with SPSS 21. 

The result of this study showed that Reliogisity, Reference Group, and Knowledge About Sharia 

Banking has positive effect on consumer intention to use sharia banking partially. Also Reliogisity, 

Reference Group, and Knowledge About Sharia Banking has positive effect on consumer intention 

to use sharia banking simultaneously. 
 
Keywords: Reliogisity, Reference Group, Knowledge About Sharia Banking, consumer intention to 

use sharia banking 
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PENDAHULUAN 

Setiap seorang muslim wajib menaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala seperti yang di 
firmankan dalam QS Az-Zariyat [51] : 56, yang berbunyi 

ْنَس إِالَّ ِليَْعبُُدونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu” 

Pengertian dalam ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan kehidupan sehari-hari. 
Karena sesungguhnya tujuan dari ayat ini adalah untuk memastikan keberadaanNya. Perihalnya 
sama saja dengan pengertian “Aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis dengannya”. 
Kenyataannya terkadang kamu tidak menggunakannya (Tafsir al-Jalalain). 

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 telah menyatakan 
bahwa suku bunga bank yang ada pada zaman ini sama dengan praktik Riba Nasi’ah karena telah 
memenuhi kriteria seperti yang dipraktikan di zaman Rasululullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan 
riba hukumnya adalah haram, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam QS Al-
Baqarah [2] : 275, 

 ُ َّS َّبَا َوأََحل َم الّرِ اْلبَْيَع َوَحرَّ   ◌ۚ 

“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….” 

Fatwa MUI diatas tidak hanya menjelaskan tentang bunga bank sama dengan riba, namun 
juga menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim bermuamalah dengan lembaga 
keuangan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa bermuamalah dengan lembaga keuangan 
konvensional (contoh: Bank, Asuransi, Pegadaian, dan LKNB lainnya) tidak diperbolehkan jika 
terdapat lembaga keuangan syariah disekitar tempat tinggal. Bermuamalah dengan lembaga 
keuangan konvensional diperbolehkan apabila lembaga keuangan syariah tidak dapat dijangkau 
dengan mudah dan hal tersebut atas dasar daruriyah atau darurat. 

DKI Jakarta memiliki potensi untuk perkembangan perbankan syariah mengingat jumlah 
penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.374.200 jiwa dan 83% dari penduduk DKI Jakarta beragama 
muslim, dan sebagai manusia kita harus menaati perintah Allah subhanahu Wa Ta’ala, Rasulullah 
Shalallahu Alaihi Wa Sallam, dan pemegang kekuasaaan atau pemetrintah yang dimana MUI juga 
termasuk didalamnya sesuai dengan ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

ُسو َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّS َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا ِ َّS َل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم ۖ فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى
ِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويًال  ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ۚ َذٰ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ  َوالرَّ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS An-Nisa[4]:59 

Studi empiris mengenai subjek ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 
(Utami, Sangen, dan Rachman, 2015; Usman, et al., 2017; Syafril, Huda, 2015;  Yulianti, 2015, Al-
Hadrami, Hidayat, Al-Sharbiti, 2017) Menemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap perilaku 
konsumen dalam menggunakan bank syariah, namun beberapa studi lain (Amin, et al., 2011; Lajuni, 
et al., 2017) menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam 
menggunakan bank syariah. Penemuan tersebut menandakan belum cukupnya faktor religiusitas 
dalam menjelaskan perilaku konsumen dalam menggunakan bank syariah (Heiman, et al., 2004 
dalam Usman et al., 2017) 

Penelitian (Amin, et al., 2011; Lajuni, et al., 2017) memasukan faktor sosial sebagai salah satu 
variabel yang dicari pengaruhnya terhadap keputusan menggunakan bank syariah, dan penelitian 
tersebut mengungkapkan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah 
menggunakan bank syariah. Penulis memustuskan untuk mempersempit variabel tersebut menjadi 
kelompok referensi karena keluarga dan teman merupakan organisasi pembelian konsumen paling 
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penting dalam masyarakat (Kotler, 2008 dalam Saputra dan Ghani, 2016). Selain peneliti diatas, 
terdapat beberapa peneliti (Utami, Sangen, dan Rachman, 2015; Nisak, Suryadi, dan Suryoko, 2012; 
Mauliddini, 2017) yang memiliki hasil yang sama dengan (Amin, et al., 2011; Lajuni, et al., 2017) 
yaitu, kelompok referensi memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan bank 
syariah. 

Meninjau beberapa penelitian terkait, yaitu (Nasir, Muhklis, Miskarina, 2016; Usman, et al, 
2016; Islam, Rahman, 2016) dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 
tentang bank syariah merupakan faktor penentu intensi menggunakan bank syariah. (Usman, et al, 
2016; Islam, Rahman, 2016) memiliki catatan tambahan yaitu, jika responden diberi informasi 
tentang bank syariah dan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan bank syariah, intensi 
untuk menggunakan bank syariah responden mereka akan semakin meningkat. 

Berdasarkan data-data dan penelitian terdahulu, karena terdapat perbedaan hasil di setiap 
penelitian terdahulu yang sudah penulis tinjau maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 
“Pengaruh Religiusitas, Kelompok Referensi, dan Pengetahuan Tentang Bank Syariah terhadap 
Intensi untuk Menggunakan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Muslim di DKI 
Jakarta)”. 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
masih rendahnya pangsa pasar perbankan syariah yang seharusnya tinggi karena MUI sudah 
mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004. Dari rumusan masalah diatas dapat dibentuk pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan bank 
syariah?; 

2. Bagaimana hubungan kelompok referensi terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan 
bank syariah?; 

3. Bagaimana hubungan pengetahuan tentang bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam 
menggunakan bank syariah?. 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh religiusitas tehadap keputusan nasabah dalam menggunakan bank 
syariah; 

2. Menganalisis hubungan kelompok referensi tehadap keputusan nasabah dalam menggunakan 
bank syariah; 

3. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam 
menggunakan bank syariah. 

 

LANDASAN TEORI 

Perilaku Konsumen 

Setiap konsumen memiliki ciri khas masing-masing yang menarik untuk dipelajari, karena 
konsumen datang dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial 
ekonominya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana para konsumen berperilaku 
dan apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut. 

Perilaku konsumen merupakan suatu bidang ilmu yang memperlajari suatu proses yang 
melibatkan seseorang atau sekelompok individu memilih dan menyeleksi, membeli, menggunakan, 
atau menyingkirkan suatu produk, jasa, sebuah ide, ataupun pengalaman untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan. Dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen adalah sebuah proses yang 
tidak selesai ketika seorang konsumen menukarkan uangnya dengan suatu produk, namun perilaku 
konsumen dipelajari hingga konsumen tersebut berhenti menggunakan suatu produk (Solomon, 
2015). 
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Dari beberapa teori perilaku konsumen oleh para ahli dan peneliti. Dapat ditarik kesimpulan 
bahwa perilaku konsumen merupakan suatu ilmu yang mempelajari seorang individu dalam 
menggunakan sumber daya yang ia miliki seperti waktu, tenaga, dan uang dalam mendapatkan atau 
membeli sesuatu. Perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai “mengapa dan bagaimana 
seseorang membeli sesuatu” dan proses bagaimana seseorang dari memilih hingga menyingkirkan 
suatu produk. 

 

Perilaku Konsumen Dalam Islam 

Perilaku konsumen dalam Islam erat kaitannya dengan etika, dan sebagai seorang muslim 
sudah seharusnya memiliki karakter atau sifat yang baik. Setiap manusia memiliki tingkatan sendiri 
dalam memenuhi keinginannya. Untuk memastikan bahwa setiap tindakan manusia tidak melewati 
batas, Islam memberikan sebuah tuntunan dan indikator agar manusia tidak keluar dari hukum Islam 
(Syariah) (Mustafar dan Borhan, 2013). 

Penelitian tentang perilaku konsumen dalam Islam telah banyak dilakukan oleh penelitian 
sebelum-sebelumnya. Secara singkat, etika konsumerisme dalam Islam dibagi menjadi 6 (enam) 
bagian, diantaranya adalah melihat skala prioritas kebutuhan, Menjaga maqasid al-shari’ah, patuh 
terhadap prinsip halal dan haram, dan Maslahah (Mustafar dan Borhan,2017). 

 

Perbankan Syariah 

Perbankan syariah merupakan suatu hal yang menyangkut dengan bank syariah maupun unit 
usaha syariah, dimulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah sendiri merupakan bank yang menjalankan bisnisnya 
sesuai dengan prinsip syariah dan terbagi 2 berdasarkan jenisnya, 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 (UU. 
No. 21 Tahun 2008). 

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandasarkan dan beroperasi 
sesuai dengan Al-Quran, maka dari itu bank syariah memberikan pelayanan kepada pelanggannya 
sesuai dengan perintah agama. Selain itu, bank syariah dalam bertransaksi dengan pelanggannya 
bebas dari bunga (riba) (Kettell, 2011). 

 

Religiusitas 

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah 
keyakinan, agama juga merupakan sebuah gejala sosial yang berarti agama yang dianut akan 
menimbulkan berbagai perilaku sosial. Fungsi dasar dari agama ialah untuk memberikan orientasi, 
motivasi, dan membantu manusia untuk mengetahui, mengenal, dan memahami sesuatu yang 
sakral (Yusuf, 2016). 

Kesimpulan dari teori di atas bahwa religiusitas merupakan suatu internalisasi dari ajaran-
ajaran agama. Ajaran agama tersebut dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan 
berdampak pada perilaku sosial yang dijalankan oleh individu tersebut. Religiusitas atau nilai religius 
berfungsi memberikan orientasi, motivasi, dan membantu manusia untuk mengetahui, mengenal, 
dan memahami sesuatu yang sakral. 

 

Kelompok Referensi 

Menurut BasuSwasta (2005) dalam Saputra dan Ghani (2016) kelompok referensi adalah 
kelompok – kelompok yang mempunyai andil secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
sikap atau perilaku seseorang. Masih dalam Saputra dan Ghani (2016), Kotler (2008) berpendapat 
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bahwa keluarga merupakan pemberi pengaruh terbesar dalam organisasi pembelian konsumen di 
masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling 
penting di masyarakat. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok referensi/kelompok acuan merupakan orang-orang 
terdekat yang memiliki andil didalam merubah pola pikir seseorang dalam menyikapi suatu produk 
dan akirnya membeli atau menggunakan produk tersebut. Pola pikir tersebut berubah dikarenakan 
seseorang dihadapkan dengan gaya hidup yang baru, perubahan konsep pribadi seseorang, dan 
tekanan dari kelompok yang mempengaruhi individu tersebut. Disebutkan bahwa keluargalah yang 
memberikan pengaruh terkuat didalam kelompok referensi, dilanjutkan dengan teman sebaya. 
Dengan kata lain, keluarga merupakan kelompok yang paling penting dalam mengubah pola pikir 
pembelian seorang individu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para penjual untuk mendapat 
pasar yang lebih. 

 

Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan yang dilakukan 
seseorang terhadap objek tertentu. Penginderaan diproses melalui panca indera manusia yang 
terdiri dari indera pengelihatan berupa mata, pendengaran berupa telinga, penciuman berupa 
hidung, rasa dan raba. Notoatmodjo juga berpendapat bahwa mata dan telinga merupakan 
penyumbang terbesar dalam pengetahuan yang dimiliki manusia. 

Menurut Drucker dalam Saputra dan Ghani (2016), pengetahuan merupakan informasi yang 
mengubah sesuatu atau seseorang. Informasi yang didapatkan menjadi dasar seseorang untuk 
bertindak ataupun mengambil keputusan. Seseorang yang berpengetahuan akan mengambil 
tindakan yang berbeda atau mengambil tindakan yang lebih efektif dibandingkan orang yang tidak 
memiliki pengetahuan. 

 

Pengetahuan Tentang Bank Syariah 

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari sistem perbankan yang ada di Indonesia. 
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak hanya berlandaskan 
hukum positif, namun berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits. Produk-produk bank syariah juga 
berdasarkan kepada akad-akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya. Sedangkan 
pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan yang 
dilakukan seseorang terhadap objek tertentu. Penginderaan diproses melalui panca indera manusia 
yang terdiri dari indera pengelihatan berupa mata, pendengaran berupa telinga, penciuman berupa 
hidung, rasa dan raba. Notoatmodjo juga berpendapat bahwa mata dan telinga merupakan 
penyumbang terbesar dalam pengetahuan yang dimiliki manusia. 

Pada penelitian ini, yang dimaksud pengetahuan adalah pengetahuan tentang bank syariah. 
Maka dari itu, jika diselaraskan dengan teori diatas, pengetahuan tentang bank syariah mulai dari 
hukum, prinsip, produk, dan sebagainya adalah informasi yang individu dapatkan tentang bank 
syariah dan digunakan untuk kepentingan individu tersebut dalam memilih layanan perbankan 
syariah. 
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Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Olahan Penulis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Religiusitas Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Penelitian yang dilakukan oleh (Souiden, Rani, 2015; Utami, Sangen, Rachman, 2015; Usman, 
et al, 2016; Al-Hadrami, Hidayat, Al-Sharbiti, 2017; Reni, Ahmad, 2016) memiliki kesimpulan bahwa 
religiusitas berpengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan bank syariah. Penelitian (Amin, 
et al, 2011; Lajuni, et al, 2017; Mbawuni, Nimako, 2017) memiliki kesimpulan religiusitas tidak 
berpengaruh terhadap intensi menggunakan bank syariah. 

Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat penulis ingin mengukur variabel religiusitas 
terhadap intensi nasabah menggunakan bank syariah di DKI Jakarta, Indonesia. Maka dari itu, 
penulis menyusun hipotesis pertama yaitu 

H1: Faktor Religiusitas Berpengaruh Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah. 

 

Kelompok Referensi Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Beberapa penelitian terdahulu yaitu (Amin, et al, 2011; Lajuni, et al, 2017; Utami, Sangen, 
Rachman, 2015; Al-Hadrami, Hidayat, Al-Sharbiti, 2017) memiliki kesamaan kesimpulan yaitu 
pengaruh sosial atau kelompok referensi memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi 
menggunakan bank syariah. Maka dari itu penulis menyusun hipotesis kedua yaitu 

H2 : Faktor Kelompok Referensi Berpengaruh Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan Bank 
Syariah. 
 

Pengetahuan Tentang Bank Syariah Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Berdasarkan penelitian (Nasir, Muhklis, Miskarina, 2016; Usman, et al, 2016; Islam, Rahman, 
2016) pengetahuan tentang bank syariah menjadi penentu intensi nasabah menggunakan bank 
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syariah, mengingat terdapat perbedaan cara kerja, dasar hukum, pengembalian keuntungan bank 
syariah dan bank konvensional. Maka dari itu, penulis menyusun hipotesis ketiga yaitu 

H3 : Faktor Pengetahuan Tentang Bank Syariah Berpengaruh Terhadap Intensi Nasabah 
Menggunakan Bank Syariah. 

 
METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel independen yang 
terdiri dari 3 (tiga) variabel, diantaranya yaitu religiusitas, kelompok referensi, dan pengetahuan 
tentang bank syariah. Sedangkan Penggunaan Perbankan Syariah dijadikan sebagai variabel 
dependen. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji variabel religiusitas, kelompok 
referensi, dan pengetahuan tentang bank syariah. 

Penelitian ini meneliti masyarakat DKI Jakarta yang telah menjadi nasabah bank syariah. 
Cakupan penelitian sendiri sebatas wilayah DKI Jakarta. Terdapat beberapa kriteria untuk 
responden penelitian ini, antara lain: (1) Beragama Islam; (2) Berusia diatas 17 tahun; (3) Nasabah 
Bank Syariah; dan (4) berdomisili dan/atau bekerja  dan/atau berkuliah di DKI Jakarta. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional. 
Cross sectional adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak satu 
kali. 

 

Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini dalam menentukan jumlah sampelnya menggunakan teknik quota sampling. 
Quota sampling menurut Sugiyono (2011) adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi 
yang mempunyai kriteria tertentu sampai jumlah (kouta) yang diinginkan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah nasabah bank syariah yang berdomisili dan/atau bekerja di DKI Jakarta. Penentuan 
jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan teori roscoe, yaitu jumlah sampel minimal 10 kali 
dari jumlah variabel yang diteliti. Maka dari itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 
40 responden. Agar data yang diteliti dapat digeneralisasikan maka peneliti menetapkan jumlah 
sampel ditambah menjadi 100 orang dengan kriteria (1) Beragama Islam; (2) Berusia diatas 17 
tahun; (3) Nasabah Bank Syariah; dan (4) berdomisili dan/atau bekerja di DKI Jakarta. 

 

Variabel dan Operasional Variabel 

Tabel 3.1  

Operasional Variabel 

Nama Variabel Definisi Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Intensi nasabah 
dalam 
menggunakan 
bank syariah 

Suatu Perilaku dimana 
sesesorang memiliki 
niat untuk 
menggunakan 
perbankan syariah 
(Davis, et al., 1989) 

1. Secara umum, saya 
menganggap bank syariah 
adalah sebuah hal yang baik 

2. Saya menganggap bank syariah 
sangat penting 

3. Saya menghargai bank syariah 

Skala Likert 
1-5 
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4. Saya akan menjadi (atau akan 
terus menjadi) nasabah bank 
syariah 

5. Saya tertarik untuk menjadi 
(atau terus menjadi) nasabah 
bank syariah dikemudian hari 

(Souiden dan Rani, 2015) 

Religiusitas 

Komitmen seseorang 
kepada agama yang 
dianut melalui ajaran 
dan direfleksikan 
dalam bersikap 
(Souiden dan Rani, 
2015) 

1. Saya takut Allah akan 
menghukum saya dengan 
suatu cara 

2. Saya berusaha semaksimal 
mungkin untuk menghindari 
dosa, karena saya tidak mau 
masuk neraka 

3. Saya mengikuti khutbah di 
masjid 

4. Saya membaca buku atau 
majalah tentang agama Islam 

5. Saya percaya terhadap 
penerapan hukum syariah 

(Souiden dan Rani, 2015) 

Skala Likert 
1-5 

Kelompok 
Referensi 

Pengaruh dari 
kelompok – kelompok 
secara langsung 
maupun tidak 
langsung terhadap 
pemilihan suatu 
produk (Kotler dan 
Amstrong, 2011) 
 

1. Saya memakai bank syariah 
atas rekomendasi keluarga 
saya 

2. Saya memakai bank syariah 
atas rekomendasi teman saya 

3. Saya memakai bank syariah 
karena teman/keluarga saya 
ada yang bekerja di bank 
syariah 

 (Al-Hadrami, Hidayat, Al-Sharbiti, 
2017) 

Skala Likert 
1-5 

Pengetahuan 
Tentang Bank 

Syariah 

Suatu proses 
keingintahuan 
masyarakat tentang 
bank syariah 
(Nasir, Mukhlis, dan 
Miskarina, 2016) 

1. Bank Syariah menjalankan 
kegiatannya berdasarkan 
prinsip syariah 

2. Bank syariah berbeda dengan 
bank konvensional 

3. Perbedaan prinsip bagi hasil 
dan bunga 

4. Saya mengerti dan paham 
tentang akad-akad di bank 
syariah. 

(Nasir, Mukhlis, dan Miskarina, 
2016) 

Skala Likert 
1-5 

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan kategori yang berjumlah 5 yang berasal dari skala likert yang 
digunakan, dimana 1 sampai 5 memiliki arti masing-masing yaitu sangat rendah, rendah, cukup baik, 
dan sangat baik. Untuk menentukan interval nilai kategori menggunakan rumus berikut 
(Supardi,2012). 
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Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sah atau tidaknya suatu kuesioner dibuktikan dengan uji validitas. Suatu kuesioner dinyatakan 
valid apabila pertanyaan – pertanyaan didalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu 
yang akan diukur (Ghozali, 2017). Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang 
menjadi alat ukur atau indikator variabel atau konstruk (Ghozali, 2017). Jika jawaban seseorang 
konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut reliabel. Teknik yang digunakan dalam 
pengukuran reliabilitas adalah teknik Cronbach Alpha yaitu apabila suatu variabel dinyatakan 
reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi variabel residual 
memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti telah diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tersebut dilanggar maka uji statistik 
yang dilakukan menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2017). Salah satu cara 
untuk mendeteksi normalitas adalah dengan menggunakan uji kolmogorov – smirnov (K-S). Uji 
multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen dengan 
variabel independen lainnya, yang dimana korelasi tersebut seharusnya tidak terjadi diantaranya. 
Jika ada variabel independen yang saling berkorelasi, maka variabel – variabel tersebut tidak 
ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang memiliki nilai korelasi sama 
dengan nol (Ghozali, 2017). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model 
regresi. Model regresi yang baik adalah ketika terjadi homoskedastisitas, homoskedastisitas adalah 
kejadian dimana variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model 
regresi itu sama (Ghozali, 2017). 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan masing-masing variabel religiusitas, 
kelompok referensi, dan pengetahuan tentang bank syariah terhadap intensi menggunakan bank 
syariah. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f, dan koefisien 
determinasi (R2). 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.4 

Hasil Kuesioner Variabel Religiusitas 

Indikator TS KS R S SS Indeks 
Takut akan hukuman Allah  0 0 2 4 4 12 20 80 74 370 4.66 
Menghindari Dosa agar tidak masuk 
Neraka 

0 0 1 2 3 9 21 84 75 375 4.70 

Mengikuti khutbah di masjid 3 3 7 14 30 90 30 120 30 150 3.77 
membaca buku tentang agama Islam 1 1 11 22 28 84 35 140 23 115 3.62 
Percaya terhadap penerapan syariah 1 1 2 4 13 39 32 128 52 260 4.32 
Nilai Indeks Variabel Religiusitas 4.21 

Sumber: Data Primer, diolah 
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Nilai indeks religiusitas sebesar 4.21, hal tersebut menandakan bahwa nasabah bank syariah 
DKI Jakarta memiliki tingkat religiusitas yang sangat baik secara konseptual dan penerapannya. 
Dapat dilihat pula dari tabel diatas bahwa indeks yang memiliki nilai tertinggi adalah menghindari 
dosa agar tidak masuk neraka dengan indeks sebesar 4.70 (sangat baik), hal tersebut menunjukan 
bahwa nasabah bank syariah DKI Jakarta memiliki kesadaran penuh bahwa mereka akan 
menghindari berbuat dosa semaksimal mungkin agar tidak masuk neraka. 

Tabel 4.5 

Hasil Kuesioner Variabel Kelompok Referensi 

Indikator TS KS R S SS Indeks 

Memakai bank syariah atas 
rekomendasi keluarga 

8 8 10 20 39 117 25 100 18 90 3.35 

Memakai bank syariah atas 
rekomendasi teman 

8 8 7 14 42 126 39 156 4 20 3.24 

Memakai bank syariah atas 
rekomendasi kerabat yang bekerja di 
bank syariah 

13 13 30 60 40 120 11 44 6 30 2.67 

Nilai Indeks Variabel Kelompok Referensi 3.08 
Sumber: Data Primer, diolah 

Nilai indeks kelompok referensi sebesar 3.08, hal tersebut menandakan bahwa nasabah bank 
syariah DKI Jakarta cukup dipengaruhi oleh kelompok referensi para nasabah. Dapat dilihat pula 
dari tabel diatas bahwa indeks yang memiliki nilai tertinggi adalah mereka memakai bank syariah 
atas rekomendasi keluarga dengan indeks sebesar 3.35 (cukup), hal tersebut menunjukan bahwa 
nasabah bank syariah DKI Jakarta memakai bank syariah atas rekomendasi dari keluarga mereka 
sendiri 

Tabel 4.7 

Hasil Kuesioner Variabel Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Indikator TS KS R S SS Indeks 

Bank Syariah merupakan hal yang baik 0 0 3 6 7 21 36 144 54 270 4.41 

Bank Syariah merupakan hal yang penting 1 1 3 6 16 48 28 112 52 260 4.27 

Menghargai keberadaan Bank Syariah 0 0 0 0 8 24 30 120 62 310 4.54 

Berencana untuk terus menjadi nasabah 
Bank Syariah 

1 1 1 2 16 48 39 156 43 215 4.22 

Tertarik untuk terrus menjadi nasabah 
Bank Syariah 

1 1 1 2 9 27 42 168 47 235 4.33 

Nilai Indeks Variabel Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 4.35 

Sumber: Data Primer, diolah 

Nilai indeks intensi nasabah menggunakan bank syariah sebesar 4.35, hal tersebut 
menandakan bahwa nasabah bank syariah DKI Jakarta memiliki tingkat intensi nasabah 
menggunakan bank syariah yang sangat baik secara konseptual dan penerapannya. Dapat dilihat 
pula dari tabel diatas bahwa indeks yang memiliki nilai tertinggi adalah menghindari dosa agar tidak 
masuk neraka dengan indeks sebesar 4.70 (sangat baik), hal tersebut menunjukan bahwa nasabah 
bank syariah DKI Jakarta memiliki kesadaran penuh bahwa mereka akan menghindari berbuat dosa 
semaksimal mungkin agar tidak masuk neraka. 
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Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator r Hitung Kriteria 

Religiusitas 

R1 0.549 Valid 
R2 0.650 Valid 
R3 0.833 Valid 
R4 0.724 Valid 
R5 0.750 Valid 

Kelompok Referensi 
KR1 0.761 Valid 
KR2 0.730 Valid 
KR3 0.611 Valid 

Pengetahuan Tentang Bank Syariah 

P1 0.618 Valid 
P2 0.828 Valid 
P3 0.784 Valid 
P4 0.826 Valid 

Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Int1 0.807 Valid 
Int2 0.904 Valid 
Int3 0.781 Valid 
Int4 0.848 Valid 
Int5 0.890 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Tabel 4.8 Menjelaskan hasil Uji Validitas, semua alat ukur yaitu Religiusitas, Kelompok 
Referensi, Pengetahuan Tentang Bank Syariah, dan Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah. 
Semua alat ukur memenuhi persyaratan yaitu r hitung lebih besar daripada r tabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini valid. 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Indikator Cronbach’s alpha Kriteria 

Religiusitas 

R1 0.773 Reliabel 
R2 0.765 Reliabel 
R3 0.706 Reliabel 
R4 0.733 Reliabel 
R5 0.736 Reliabel 

Kelompok Referensi 
KR1 0.713 Reliabel 
KR2 0.734 Reliabel 
KR3 0.788 Reliabel 

 
Pengetahuan Tentang Bank Syariah 

P1 0.797 Reliabel 
P2 0.759 Reliabel 
P3 0.753 Reliabel 
P4 0.747 Reliabel 

Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Int1 0.787 Reliabel 
Int2 0.762 Reliabel 
Int3 0.797 Reliabel 
Int4 0.777 Reliabel 
Int5 0.775 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Tabel 4.9 Menjelaskan hasil Uji Reliabilitas, semua alat ukur yaitu Religiusitas, Kelompok 
Referensi, Pengetahuan Tentang Bank Syariah, dan Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah. 
Semua alat ukur memenuhi persyaratan yaitu nilai Cornbach’s Alpha lebih besar daripada 0.70 maka 
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dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliabel, konsisten, dan relevan terhadap 
hasil yang diberikan responden. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.710 
Asymp. Sig. (2-Tailed) 0.694 

Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel 4.10 Menjelaskan hasil Uji Normalitas bahwa hasil Z K-S lebih kecil daripada Z tabel, 
yaitu 0.710 < 1.960, atau dengan cara lain, yaitu Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari α (0.05), pada 
tabel terlihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.694 (lebih besar daripada α). Maka, dapat 
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolineritas 

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolineritas 

Model 
Collineriaty Statistic 
Tolerance VIF 

Religiusitas 0.739 1.354 
Kelompok Referensi 0.887 1.128 

Pengetahuan Tentang Bank Syariah 0.812 1.231 
Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel 4.11 Menunjukan hasil Uji Multikolineritas bahwa ketiga variabel independen tidak ada 
yang memiliki nilai tolerance > 0.10, dan tidak ada memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat 
disimpulan bahwa tidak ada multikolineritas antara variabel independen dalam model regresi 
penelitian ini. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. 
Religiusitas 0.206 

Kelompok Referensi 0.130 
Pengetahuan Tentang Bank Syariah 0.396 

Sumber: Data Primer, diolah 

Berdasarkan tabel 4.12 , dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel 
independen lebih dari 0,05 yang berarti data tersebut homogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Pengujian Hipotesis 

Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Tabel 4.13 Hasil Uji R2 

R R Square Adjusted R Square 

0.714 0.510 0.495 
Sumber: Data Primer, diolah 
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Berdasarkan tabel 4.13 kita dapat mengetahui koefisien korelasi (R) sebesar 0,714 yang 
artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen 
karena nilai R mendekati 1. Hal itu menunjukan semakin besar nilai variabel independen semakin 
besar pula nilai variabel dependen. Nilai R2 sebesar 0,510 yang berarti bahwa 51% variabel intensi 
nasabah menggunakan bank syariah dipengaruhi oleh variabel religiusitas, kelompok referensi, dan 
pengetahuan tentang bank syariah, sisanya sebesar 49% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 
regresi. Nilai adjusted R2 merupakan seberapa baik variabel independen menggambarkan variabel 
dependen, nilai adjusted R2 berdasarkan tabel diatas adalah 0,495. Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel religiusitas, kelompok referensi, dan pengetahuan tentang bank syariah dapat 
menggambarkan variabel intensi untuk menggunakan bank syariah sebesar 49,5% dan sisanya 
yaitu 50,5% dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain diluar model regresi. 

 

Uji Ftest (Uji Simultan) dan Uji ttest (Uji Parsial) 

Tabel 4.13 Hasil Uji Ftest dan Uji ttest 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Sig. Kesimpulan 

Xr 0.337 0.091 3.688 0.000 Signifikan 
Xkr 0.275 0.115 2.384 0.019 Signifikan 
Xp 0.578 0.102 5.567 0.000 Signifikan 
C 2.842 1.930 1.472 0.144 - 

F-Statistic 33.302 
Probability (F-Statistic) 0.000 

Sumber: Data Primer, diolah 

Dapat diketahui bahwa variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan 
memiliki pengaruh  terhadap variabel dependen yang ditandai dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,000 dan memenuhi syarat bahwa nilai hasil uji F (Signifikansi) lebih kecil dari α yaitu lebih kecil 
dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas, kelompok referensi,dan 
pengetahuan tentang bank syariah secara simultan berpengaruh  terhadap intensi nasabah 
menggunakan bank syariah. 

Berdasarkan hasil pengolahan uji parsial pada tabel 4.15 , dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel religiusitas (Xr) berpengaruh positif  terhadap variabel 
intensi nasabah menggunakan bank syariah (Y) yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.000 lebih 
kecil dari α (0.05) dan nilai ttest menunjukan angka 0.337. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 
Ditolak karena sesuai dengan Ha1 yaitu Faktor religiusitas berpengaruh positif terhadap intensi 
nasabah menggunakan bank syariah. 

2. Pengaruh Kelompok Referensi Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan Bank Syariah 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel kelompok referensi (Xkr) berpengaruh positif  terhadap 
variabel intensi nasabah menggunakan bank syariah (Y) yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 
0.019 lebih kecil dari α (0.05) dan nilai ttest menunjukan angka 0.275. Maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa H0 Ditolak karena sesuai dengan Ha2 yaitu Faktor kelompok referensi berpengaruh positif 
terhadap intensi nasabah menggunakan bank syariah. 

3. Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah Terhadap Intensi Nasabah Menggunakan 
Bank Syariah 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel pengetahuan tentang bank syariah (Xp) berpengaruh 
positif  terhadap variabel intensi nasabah menggunakan bank syariah (Y) yang dibuktikan dengan 
nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari α (0.05) dan nilai ttest menunjukan angka 0.578. Maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa H0 Ditolak karena sesuai dengan Ha3 yaitu Faktor Pengetahuan Tentang 
Bank Syariah berpengaruh positif terhadap intensi nasabah menggunakan bank syariah. 
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4. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Dari hasil tabel diatas menunjukan nilai-nilai tiap variabel independen terhadap variabel Y, 
begitu juga konstanta persamaan regresi tersebut. Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat disusun 
sebuah persamaan regresi berganda penelitian ini menjadi: 

������� = 2.842 + 0.337 ����	������� + 0.275 ��� �! " ��#������

+ 0.578 $��	���ℎ��� ������	 %��" &'����ℎ  

Berdasarkan fungsi diatas, dapat diartikan bahwa: 

A. Konstanta  : 2.842 

Apabila variabel religiusitas, kelompok referensi, dan pengetahuan tentang bank syariah tidak 
memiliki pengaruh atau konstan atau sama dengan 0, maka intensi nasabah menggunakan bank 
syariah memiliki nilai sebesar 2.842. 

B. Religiusitas  : 0.337 

Ketika terjadi peningkatan variabel religiusitas sebesar 1 satuan, dan tidak terjadi kenaikan di 
variabel kelompok referensi dan pengetahuan tentang bank syariah, maka intensi untuk 
menggunakan bank syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0.337 dengan asumsi ceteris 
paribus. 

C. Kelompok Referensi : 0.275 

Ketika terjadi peningkatan variabel kelompok referensi sebesar 1 satuan, dan tidak terjadi 
kenaikan di variabel religiusitas dan pengetahuan tentang bank syariah, maka intensi untuk 
menggunakan bank syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0.275 dengan asumsi ceteris 
paribus. 

D. Pengetahuan Tentang Bank Syariah : 0.578 

Ketika terjadi peningkatan variabel pengetahuan tentang bank syariah sebesar 1 satuan, dan 
tidak terjadi kenaikan di variabel religiusitas dan kelompok referensi, maka intensi untuk 
menggunakan bank syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0.578 dengan asumsi ceteris 
paribus. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian untuk menguji hipotesis tentang intensi nasabah menggunakan bank syariah, dan 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan atau simultan menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel 
religiusitas, kelompok referensi, dan pengetahuan tentang bank syariah mempengaruhi 
secara  positif intensi nasabah menggunakan bank syariah. Hal tersebut berarti setiap ada 
perubahan religiusitas, kelompok referensi, dan pengetahuan tentang bank syariah secara 
simultan, maka akan mempengaruhi intensi nasabah menggunakan bank syariah. 

2. Religiusitas terbukti berpengaruh positif  terhadap intensi nasabah menggunakan bank 
syariah. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat religiusitas semakin tinggi pula intensi 
nasabah menggunakan bank syariah. 

3. Kelompok Referensi terbukti berpengaruh positif  terhadap intensi nasabah menggunakan 
bank syariah. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat pengaruh kelompok referensi semakin 
tinggi pula intensi nasabah menggunakan bank syariah. 
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4. Pengetahuan Tentang Bank Syariah terbukti berpengaruh positif  terhadap intensi nasabah 
menggunakan bank syariah. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang 
bank syariah semakin tinggi pula intensi nasabah menggunakan bank syariah. 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada industri perbankan syariah khususnya daerah DKI 
Jakarta dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Industri Perbankan Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh variabel berpengaruh  positif, dan 
variabel yang paling berpengaruh signfikan adalah Religiusitas dan pengetahuan tentang bank 
syariah. Hal tersebut dapat menjadi rujukan bahwa nasabah bank syariah menggunakan bank 
syariah atas dasar ke-halalan bank syariah yang terbebas dari bunga bank serta nasabah 
mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, dan perbedaan antara bunga 
bank dan bagi hasil. Industri perbankan syariah dapat mengoptimalkan potensi nasabah dengan 
memanfaatkan sosial media maupun periklanan di televisi dengan menekankan sisi ke-halalan bank 
syariah yang terbebas dari bunga bank. Bank syariah juga dapat menyelenggarakan edukasi atau 
sosialisasi dalam bentuk seminar, expo, ataupun pameran, atau dalam bentuk corporate social 
responsibility, sehingga masyarakat lebih sadar akan keberadaan bank syariah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan untuk melakukan penelitian terkait intensi nasabah menggunakan bank syariah 
dengan jenis atau desain penelitian yang berbeda, seperti penelitian kualitatif dengan tujuan 
diharapkan dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai intensi nasabah menggunakan 
bank syariah. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan atau menambahkan variabel 
lain yang berhubungan dengan intensi nasabah menggunakan bank syariah, menspesifikan 
indikator yang menggambarkan intensi untuk menggunakan bank syariah. Memperbesar sampel 
penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang lebih spesifik dengan objek penelitian. 
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