
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Berikut adalah teori-teori dan penelitian sebelumnya yang akan menjadi 

pedoman yang digunakan dan mendukung penelitian ini : 

1. Bank 

a. Pengertian bank 

Bank berasal dari kata Italia blanco yang berarti bangku. Bangku 

inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan 

populer menjadi Bank. (Hasibuan, 2009) 

Sejarah perbankan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1827 

dengan didirikannya De Javasche Bank. Setelah Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, 

Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai 

Bank Sentral pada tahun 1946. Namun selama diadakan perundingan-

perundingan kearah pengakuan kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda 

pada akhir tahun 1949, ditetapkan bahwa De Javasche Bank akan berfungsi 

sebagai Bank Sentral Indonesia. 

Pada tahun 1950, De Javasche Bank memiliki wewenang untuk 

mengeluarkan dan mengedarkan uang. Sehingga Bank Negara Indonesia 



berhenti fungsi sebagai bank sentral dan menjadi bank umum. Pada tahun 

1951, De Javasche Bank dinasionalisasi namanya menjadi Bank Indonesia, 

Bank Sentral. Dan beberapa tahun kemudian mulai banyak bank 

pemerintahan lain didirikan. (Luckett, 1990) 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 yang 

direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan: 

1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk  kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan hidup rakyat banyak 

2) Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan  kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

Bank adalah sutu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan 

berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata 

uang, pengawasan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan 

benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain 

lain.(Abdurrachman, 1982). 



Bank is a company who is satisfied other people by giving a credit 

money the accept as a gamble to the other, eventhough they should supply 

new money 

 Bank adalah perusahaan yang bekerja untuk memuaskan keperluan 

orang lain dengan cara memberikan kredit berupa uang yang diterima dari 

orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru. Jadi dalam hal 

ini bank telah melakukan operasi aktif dan pasif, yaitu mengumpulkan dana 

dari masyarakat yang kelebihan dana lalu menyalurkannya kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana (Stuart, 2003). 

Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang 

dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financial 

intermediary) antara debitur dan kreditur dana (Santoso, 1997) 

b. Peran dan fungsi bank 

Berikut adalah peranan bank umum dalam perekonomian  (Darmawi, 

2011) 

1) Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan 

Dewasa ini bank umum ditinjau dari segi operasinya dapat 

diibaratkan sebagai toko serba ada bagi penyedia jasa, baik dibidang 

yang ada kegiatannya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan 

dengan keuangan disamping melaksanakan tugas pokok sebagai 

perantara keuangan. Jadi, bank menjual produk keuangan bermacam 

ragam. 



2) Sebagai Jantungnya Perokonomian 

Dipandang dari segi perekonomian bank berperan sebagai jantung 

perekonomian negara. Uang (diibaratkan darah perekonomian) 

mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke 

dalam sistem perekonomian. Proses ini berlangsung terus menerus 

tanpa henti. Jadi jelaslah sistem perbankan komersial suatu negara 

penting bagi berjalannya perekonomian negara tersebut 

2. Pengertian Bank Syariah 

Pengertian syariah secara harfiah adalah jalan Allah, seperti yang 

ditunjukkan oleh al-qur’an dan as-sunnah/hadits. Bank syariah adalah bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinisp-prinsip syariah islam atau bank yang tata 

cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan alqur’an dan hadits. 

(Saija dan Iqbal, 2016) Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan 

kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu 

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada Bank 

Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas 

penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang 

tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual banking system di Indonesia. 

Dual banking system yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem 

perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan, yang 



pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. (Arifin, 2012) 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu 

aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain dalam 

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. (Silvanita, 2009) 

Bank syariah adalah lembaga yang menjalankan bisnis islam dengan 

mematuhi aturan syariah islam sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Sebagai lembaga islam, maka dalam menjalankan bisnis sehari-hari harus 

memiliki nilai-nilai yang didasarkan pada aturan syariah. Karena itu penerapan 

nilai-nilai islam bisnis pada lembaga perbankan islam adalah sebuah tujuan 

utama dari perusahaan. Kinerja lembaga perbankan syariah, serta organisasi 

lainnya berbasis Islam, bukan hanya dilihat dari sisi duniawi melainkan juga 

dari sisi akhirah. (Gustawan dan Yunizar, 2013) 

Bank syariah ialah bank yang berasas kemitraan, keadilan, transparansi, 

dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip 

syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dan prinsip ekonomi 

islam dengan karakteristik, yakni: 

a. Pelarangan riba dalam segala bentuknya; 

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money); 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas; 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif; 

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; 



f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak 

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan. (Wiyono, 2005) 

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan 

kegiatan usahanya berasaskan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan 

prinsip kehati-hatian.  

3. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional 

a. Perbedaan Falsafah 

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah 

terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak 

melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya sedangkan bank 

konvensional malah sebaliknya. Pada dasarnya, semua jenis transaksi 

perniagaan yang melalui bank syariah diperbolehkan asalakan tidak 

mengandung unsur bunga (riba). Untuk menghindari sistem bunga, maka 

yang dikembangkan oleh bank syariah adalah sistem jual beli dan kemitraan 

yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. 

b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah 

Dalam sistem perbankan syariah dana nasabah yang terkumpul akan 

dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Dimana cara titipan 



maupun investasi dalam deposito bank konvensional bertujuan untuk 

membungakan uang. Sedangkan konsep titipan dalam bank syariah yaitu 

kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat 

memberikannya. Akibatnya dana titipan masyarakat menjadi sangat likuid, 

dan likuiditas yang tinggi inilah yang membuat dana titipan kurang 

memenuhi syarat intermediary.  

c. Kewajiban Mengelola Zakat 

Bank syariah diwajibkan mengelola zakat yaitu dalam arti wajib 

membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan, dan 

mendistribusikannya. Inilah fungsi dan peran yang melekat pada bank 

syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah). 

d. Struktur Organisasi 

Didalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawali segala aktivitas 

bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN), dimana DSN dapat memberikan teguran 

jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dan  dapat mengajukan 

rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas  seperti Bank 

Indonesia dan Departemen Keuangan utnuk memberikan sanksi. Secara 

ringkas perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai 

berikut: 

 



Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 
No Bank Syariah Bnak Konvensional 

1 
Berinvestasi pada yang halal 

 

Bebas nilai 

 

2 
Atas dasar bagi hasil, margin, keuntungan dan fee 

 

Sistem bunga 

 

3 

Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja 

usaha 

 

Besarannya tetap 

 

4 
Profit dan falah oriented 

 
Profit oriented 

5 
Ada Dewan Pengawas Syariah 

 
Tidak ada lembaga sejenis 

(Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 2001) 

Tabel 2.2  

Sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 
No Bank Syariah Bnak Konvensional 

1 Penentuan besarnya risiko bagi hasil 

dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung 

dan rugi 

Penentuan suku bunga dibuat pada saat akad 

dengan pedoman pihak bank harus untung 

2 Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

jumlah keuntungan yang diperoleh 

Besarnya presentase berdasarkan pada 

jumlah uang (modal) yang dipinjamkan 

3 Tidak ada agama yang meragukan 

keabsahan bagi hasil 

Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah 

pembayaran bunga tidak meningkat 

meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda 

saat keadaan ekonomi sedang baik 

4 Bagi hasil tergantung kepada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Jika proyek itu tidak mendapatkan 

keuntungan maka kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua belah 

pihak 

Eksistensi bunga diragukan kehalalannya 

oleh semua agama termasuk agama islam 



6 Tergantung pada kinerja usaha, jumlah 

pembagian bagi hasil meningkat sesuai 

dengan peningkatan jumlah pendapatan 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang 

dijalankan oleh pihak nasabah untung atau 

rugi 

(Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 2001) 

5. Objek Fisik Bank 

Objek Fisik Bank, dilihat dari bangunan, lokasi, dan teknologi. Lokasi 

bank yang strategis tentunya akan menjadi pertimbangan nasabah dalam 

memilih suatu bank. Lokasi yang dekat dengan pusat kota, kenyamanan dan 

kebersihan gedung, dekorasi ruangan, serta sarana dan prasarana seperti ruang 

tunggu, toilet, tempat parkir yang memadai. Sedangkan untuk teknologi dilihat 

dari ATM yang tersedia di pusat perbelanjaan, kampus ataupun dekat dengan 

pemukiman penduduk, layanan internet banking yang memudahkan nasabah 

untuk bertransaksi 

6. Pengetahuan 

Pengetahuan/epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme 

(pengetahuan) dan logos (kata, pikiran, percakapan atau ilmu). Jadi 

pengetahuan (epistemologi) berarti kata, pikiran, percakapan tentang 

pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan (knowledge) adalah suatu 

proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap 

objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan (Hidayat, 

2007). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang 

didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 



didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa 

sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), dalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, yang disebut AIETA, yaitu:  

a. Awareness (kesadaran), di mana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).  

b. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Di sini 

sikap subjek sudah mulai timbul.  

c. Evaluation (menimbang – nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.  

d. Trial, di mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa 

yang dikehendaki oleh stimulus.  

e. Adaption, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus (Notoatmodjo, 

2011) 

7. Promosi 

Promosi merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan ketiga 

kegiatan lainnya seperti produk, harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap 

bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang 

dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Kotler and Keller 

menyatakan bahwa promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan sesorang atau organisasi kepada tindakan yang 



menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi menurut William J. 

Stanton adalah:  

“Promotion is the element in an organization marketing mix that erves to 

inform, persuade, and remind the market of the organization or product” 

  
Promosi adalah unsur dari bauran pemasaran suatu organisasi yang 

bertujuan memberitahukan, membujuk dan mengingatkan pasar dari 

organisasi/produk. 

 Promosi merupakan komunikasi dari perusahaan yang 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para calon pembili suatu 

produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu 

respons. Promosi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya pada target 

pemasarannya. 

Menurut Marwan (2005) ada 3 (tiga) tujuan dari promosi yang dilakukan 

perusahaan yaitu: 

a. Informing, yaitu memberitahukan informasi selengkap-lengkapnya kepada 

calon pembeli tentang barang yang ditawarkan, siapa penjualnya, siapa 

pembuatnya, di mana memperolehnya, harganya dan sebagainya. Informasi 

yang digunakan dapat diberikan melalui tulisan, gambar, kata-kata dan 

sebagainya, yang disesuaikan dengan keadaan  

b. Persuading, yaitu membujuk calon konsumen agar mau membeli barang 

atau jasa yang ditawarkan. Perlu ditekankan di sini bahwasanya membujuk 



bukan berarti memaksa calon konsumen sehingga keputusan yang diambil 

mungkin justru keputusan yang negatif  

c. Reminding, yaitu mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu, 

yang dibuat dan dijual perusahaan tertentu, ditempat tertentu dengan harga 

yang tertentu pula. Konsumen kadang-kadang memang perlu diingatkan, 

karena mereka tidak ingin bersusah payah untuk selalu mencari barang apa 

yang dibutuhkan dan dimana mendapatkannya 

Menurut Swastha (2000) ada 3 fungsi promosi, yaitu:  

a. Memberikan Informasi Promosi dapat menembah nilai suatu barang dengan 

memberikan informasi kepada konsumen. Promosi dapat memberikan 

informasi baik tentang barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang 

mempunyai kegunaan kepada konsumen. nilai yang diciptakan oleh 

promosi tersebut dinamakan faedah informasi. Tanpa adanya informasi 

seperti itu orang segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu 

barang. Dengan demikian promosi merupakan suatu alat bagi penjual dan 

pembali untuk memberitahu kepada pihak lain tentang kebutuhan dan 

keinginan mereka, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat 

dipengaruhi dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan. 

b. Membujuk dan mempengaruhi 

c. Promosi selain bersifat memberitahukan juga bersifat untuk membujuk 

terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan mengatakan bahwa 

suatu produk adalah lebih baik dari pada produk yang lainnya. 



8. Keputusan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keputusan adalah perihal 

yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah 

dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya). 

 Menurut Fahmi (2013) Keputusan juga dapat diartikan sebagai proses 

penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi 

itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam 

pengambilan keputusan.Sedangkan keputusan nasabah adalah hal sesuatu yang 

diputuskan konsumen untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang 

atau jasa atau suatu keputusan setelah melalui beberapa proses yaitu pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, dan melakukan evaluasi alternatif yang 

menyebabkan timbulnya keputusan yaitu keputusan mahasiswa dalam memilih 

bank syariah 

Janis dan Mann (1987) mengemukakan lima tahapan dalam mengambil 

keputusan, yaitu:  

a. Menilai informasi baru 

Individu yang dihadapkan pada suatu informasi atau kejadian yang 

menarik perhatiannya akan membuat dirinya tidak nyaman, akan cenderung 

menggunakan suatu sikap yang tidak memperdulikan serangkaian kegiatan 

yang diikuti untuk mendapatkan kepuasan dalam dirinya sendiri.  

b. Melihat alternatif-alternatif yang ada 



Pada tahap ini individu mulai menerima permasalahan yang dimulai 

dengan mencari pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan dalam memorinya, 

mencari saran dan informasi dari orang lain mengenai bagaimana cara untuk 

mengatasi masalah tersebut 

c. Mempertimbangkan alternatif  

Individu yang mengambil keputusan pada tahap ini mulai melakukan 

proses pencarian dan evaluasi dengan teliti, berfokus pada mendukung atau 

tidaknya pillihan-pilihan yang ada untuk menghasilkan tindakan terbaik.  

d. Membuat komitmen  

Setelah memutuskan, individu akan mengambil sebuah perencanaan 

tindakan tertentu untuk dilaksankannya keputusan tersebut, pengambil 

keputusan mulai memikirkan cara untuk mengimplementasikannya dan 

menyampaikan keinginannya tersebut kepada orang lain. 

e. Bertahan meskipun ada feedback negatif  

Tahapan kelima ini menjadi setara dengan tahapan pertama, dalam rasa 

dimana masing-masing kejadian atau komunikasi yang tidak diinginkan 

membangun negative feedback yang merupakan sebuah permasalahan 

potensial untuk mengambil kebijakan yang baru.  

B. Penelitian Terdahulu 

1. Afiah (2016) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “ Analisi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah” 



memaparkan analisis pengaruh dari pelayanan, promosi, keluarga, lokasi atau 

aksesbilitas,bagi hasil, dan bunga terhadap keputusan nasabah untuk 

menggunakan jasa perbankan syariah di Kota Malang. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan regresi logistic.Dari hasil regresi logistic diperoleh faktor 

pelayanan, keluarga, dan faktor bagi hasil yang berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 

Sedangkan faktor promosi, lokasi dan akssesbilitas dan bunga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuusan nsabah dalam menggunakan jasa 

perbankan syariah. 

2. Ghozali (2010) dalam penelitiannya “Analisis keputusan menabung: 

pendekatan komponen model logistic studi kasus pada bank syariah di Malang” 

dengan menggunakan metode analisis model logistic, diperoleh hasil estimasi 

logit dapat dikemukakan bahwa keputusan nasabah dalam memilih atau tidak 

memilih bank syariah dalam menabung dipengaruhi oleh variabel pengetahuan 

dan variabel objek fisik memiliki koofisien yang paling besar (â= 4,489) hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pelayanan dan kepercayaan memiliki pengaruh 

yang dominan terhadap keputusan nasabah dalam menabung. 

3. Penelitian yang dilakukan Tyas (2012) dengan judul “ Pengaruh Lokasi dan 

Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung di BMT 

Sumber Mulia Tuntang” bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang 

paling berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT 



Sumber Mulia Tuntang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan menggunakan  300 sampel. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel yang palig berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah untuk menabung di BMT Sumber Tuntang adalah variabel pelayanan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara karakteristik bank, pengetahuan nasabah, pelayanan, dan 

kepercayaan pada bank serta Objek Fisik Bank terhadap keputusan nasabah 

menabung di bank syariah. Dengan menggunakan regresi logistic, hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan nasabah adalah 

variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan nasabah dalam 

menabung di bank syariah. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maysaroh (2014) dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di Bank 

Syariah” bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh social, pribadi, 

budaya, psikologis, lokasi, produk, pelayanan, fasilitas serta promosi terhadap 

keputtusan nasabah dalam memilih bank syariah. Dengan menggunakan 

analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa variabel yang paling 

berpengaruh adalah  promosi, dan pengaruh terkecil terdapat pada psikologis. 

 

 

 



C. Model Penelitian 

 

Variabel Independent 

 

      Variabel Dependent 

 

 

                            

Gambar 2.1 

Kerangka Teori 

 
Dari gambar diatas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah Objek Fisik 

Bank, Pengetahuan dan Promosi berpengaruh terhadap Keputusan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Untuk 

mengujinya penelitian ini menggunakan anlisis linier berganda dengan alat analisis 

SPSS. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mulai dari latar belakang 

hingga pemamparan teori, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut : 

1. Variabel Objek Fisik Bank 

H0    : Diduga variabel Objek Fisik Bank berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam 

memilih bank syariah. 

 Promosi 

Pengetahuan 

Objek Fisik Bank 
Keputusan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UMY dalam memilih bank 

syariah  

 

X1 

X2 

X3 



H1   : Diduga variabel Objek Fisik Bank tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam 

memilih bank syariah. 

2. Variabel Pengetahuan 

H0  : Diduga variabel Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank 

syariah 

H1     : Diduga variabel Pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam 

memilih bank syariah 

3. Variabel Promosi 

H0    : Diduga variabel Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank 

syariah 

H1    : Diduga variabel Promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam 

memilih bank syariah 

 

Syarat Hipotesa : 

1. Jika nilai t-statistik  > t-tabel maka H0 diterima 

2. Jika nilai t-statistik < t-tabel maka H1 diterima 


