
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMY DALAM 

MEMILIH BANK SYARIAH 

 

Lailia Tantri Zulaeha 

Ilmu Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55183 

elzulaeha@gmail.com 

 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Objek Fisik Bank, Pengetahuan, dan 

Promosi terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih 

bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMY dengan sampel sebanyak 120 responden. Pengujian pada penelitian 

ini menggunakan analisis linier berganda. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel Objek Fisik 

Bank, Pengtahuan, dan Promosi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Dari koefisien determinasi diketahui bahwa 

87.3% variasi keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank 

syariah dapat di jelaskan oleh faktor Objek Fisik Bank, pengetahuan dan promosi, sedangkan 

sisanya sebesar 12.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam hal ini tidak menjadi bahan 

penelitian penulis. 

 

Kata kunci : Keputusan, Regresi Linear Berganda, Objek Fisik Bank, Pengetahuan, Promosi,  

dan Bank Syariah 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of Image of Bank Institute, Physical Bank Object, 

Knowledge and Promotion of the decision students of the Faculty of Economics and Business 

UMY in choosing Islamic banks. This study uses quantitative methods and questionnaire as a 

data collection tool. The population in this study is an active student of the Faculty of Economics 

and Business in UMY with sample of 120 respondents. Testing in this study using multiple linear 

analysis. 

mailto:elzulaeha@gmail.com


The results in this study that a significant difference between the Bank of Physical Bank 

Object, Knowledge, and Promotion of the decision students of the Faculty of Economics and 

Business UMY in choosing Islamic banks. Coefficient of determination is known that 87.3% of 

the variation decision Faculty of Economics and Business UMY in choosing Islamic banks can 

be explained by, Physical Bank Object, Knowledge and Promotion, while the remaining 12.7% 

influenced by other factors in this case are not the subject of the study authors.  

 

Keywords: Decision, Multiple Linear Regression, Bank Physical Object, Knowledge, Promotion, 

and Sharia Bank. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada dasarnya ada banyak hal yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan seseorang 

untuk melakukan transaksi di bank, termasuk pengetahuan dan mereka tentang perbankan 

konvensional maupun syariah. Di era modernisasi ini, masyarakat lebih mudah untuk 

mendapat informasi yang  spesifik tentang suatu hal, termasuk informasi tentang perbankan. 

Setelah mendapatkan informasi yang dianggapp cukup bagi konsumen dengan 

memperhatikan keunggulan masing-masing bank, maka mulailah mareka memutuskan untuk 

memilih bank mana yang sesuai dengan kriteria mereka. 

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan 

dana tersebut kepada masyarakat  dalam rangka meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak. 

Apabila diliat dari prinsip operasionalnya termasuk didalamnya tentang bagaimana bank 

menentukan harga, bank di Indonesia dibagi lagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan 

bank syariah.  

Perbankan syariah berkembang secara pesat di Indonesia, terutama setelah terjadi krisis 

moneter pada tahun 1997 dan 1998 yang disebabkan oleh kebijakan pemeintah yang 

menerapkan kebijakan mengambang (free floating exchanging rate) yang kemudian 



menjadikan Indonesia a full-blowbanking crisis yang berdampak buruk bagi sektor keuangan 

dan sektor riil. Hal ini membuat perekonomian Indonesia makin terpuruk dibandingkan 

dengan negara Asia lainnya. Dengan terjadinya perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU 

No.10 tahun 1998  memberikan peluang untuk Indonesia mendirikan bank dengan dual 

banking system, yaitu konvensional dan syariah. Menjadi pelopor bank syariah pertama di 

Indonesia. Bank  Muamalat membuktikan bahwa sistem yang digunakan perbankan syariah 

lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, ditambah lagi dengan dikeluarkannya UU No. 21 

Tahun 2008 yang menjadi landasan kuat sekaligus keyakinan kepada masyarakat terhadapa 

perbankan syariah. 

Secara umum bank konvensional dan syariah memiliki mekanisme yang sama dalam 

hal teknis seperti penerimaan uang, pemindah bukuan, dan persyaratan dalam memperoleh 

pembiayaan. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada akadnya, dimana seluruh 

perjanjian dilakukan sesuai dengan syariat Islam, seperti larangan untuk penerapan riba dan 

larangan transaksi dengan motif spekulasi, dan lebih mengutamakan transaksi investasi. Hal 

inilah yang membuat bank syariah unggul dan islami dan menguatkan bank syariah sebagai 

lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil.  

Meskipun demikian, masyarakat telah lebih dulu mengenal bank konvensional sehingga 

kebanyakan dari mereka sudah memiliki loyalitas terhadap bank konvensional. Hal ini 

dikarenakan oleh asumsi masyarakat bahwa lembaga pembiayaan konvensional telah 

memiliki pengalaman di bidang keuangan selama ratusan tahun, terlebih lagi perbankan 

konvensional memperoleh dukungan dari banyak sektor seperti pemerintah, praktisi, 

akademisi, dan universitas jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang baru dua 

dekade berdiri di Indonesia.  



Masyarakat pada umumnya memiliki banyak pilihan dalam memutuskan tempat, 

produk, bahkan kerja sama dengan dunia perbankan. Pemahaman yang rendah terhadap 

perbankan syari’ah salah satunya diakibatkan kurang dan masih bersifat parsialnya sosialisasi 

yang dilakukan terhadap prinsip dan sistem ekonomi syari’ah. Dengan demikian hal tersebut 

mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bank syari’ah. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian tentang perilaku 

konsumen dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUTUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMY DALAM 

MEMILIH BANK SYARIAH”. 

 

METODE PENELITIAN 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keputusan sebagai 

variabel dependen, dengan variabel independen objek fisik bank, pengetahuan, dan 

promosi sebagai variabel yang mempengaruhi keputusan. Jenis data yang digunakan adalah 

data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 120 responden. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner yang diambil 

langsung dari responden. Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengolahan dan 

analisis data dan variabel tersebut menggunakan metode regresi linear berganda dengan 

alat analisis SPSS 22.0. Pengujian terhadap data dilakukan dengan uji analisis deskriptif, 

uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  

 



 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Deskriptif  

Dalam penelitian ini banyaknya jumlah responden adalah 120 orang yang 

merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY. Adapun karakteristik dari 

responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari jenis kelamin, umur, program studi dan 

lembaga bank yang digunakan. Berdasarkan tabel 4.2 (terlampir), responden dengan jenis 

kelamin perempuan lebih besar dari pada responden pria yaitu 80 orang sedangkan jenis 

kelamin pria 40 orang dari total responden. Mayoritas responden melakukan keputusan 

nasabah perempuan.  

Berdasarkan tabel 4.3 (terlampir), responden yang berusia 19 sampai dengan 20 

tahun sebanyak 16 orang, responden yang berusia 21 sampai dengan 22 tahun sebanyak 93 

orang , mahasiswa yang berusia 23-24 tahun sebanyak 10 orang, dan mahasiswa yang 

berusia 25 tahun sebanyak 1 orang.  

Berdasarkan tabel 4.4 (terlampir), responden yang berasal dari program studi Ilmu 

Ekonomi sebanyak 35 orang, yang berasal dari program studi Manajemen sebanyak 45 

orang, dan yang berasal dari program studi Ilmu Ekonomi sebanyak 40 orang.  

Berdasarkan tabel 4.5 (terlampir) dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini mayoritas menggunakan Bank Syariah Mandiri yaitu sebanyak 68 

orang,responden yang menggunakan Bank BRI Syariah yaitu sebanyak 23 orang, 

responden yang menggunakan BNI Syariah yaitu sebanyak 16 orang, responden yang 

menggunakan Bank Muamalat yaitu sebanyak 5 orang, responden yang menggunakan 

Bank BPD Syariah yaitu sebanyak 4 orang, responden yang menggunakan Bank Syariah 



Bukopin yaitu sebanyak 3 orang, dan responden yang menggunakan BMT yaitu sebanyak 

1 orang 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Jika rhitung positif atau rhitung > rtabel maka butir pertanyaan tersebut valid. Jika 

rhitung negatif atau rhitung < rtabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas pada data terlampir menunjukkan semua butir pertanyaan 

telah valid. Dan berdasarkan tabel 5.6 (terlampir) semua variabel mempunyai koefisien 

Alpha (Cronbach's Alpha) yang lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan telah 

reliabel dan dapat dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

 

Hasil Persamaan Regresi  

Tabel 1 

Hasil Regresi Linier Berganda 

 

 

 

B

e 

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien 

regresi X1 (objek fisik bank) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh objek 

fisik bank adalah searah keputusan mahasiswa. Koefisien regresi X2 (pengetahuan) 

bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan adalah searah 

keputusan nasabah. Koefisien regresi X3 (promosi) bernilai positif, hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh promosi adalah searah dengan keputusan nasabah.  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.470 .788  1.865 .065   

OFB .188 .038 .202 4.914 .000 .531 1.883 

IP .180 .035 .162 5.113 .000 .890 1.124 

PRM .787 .045 .730 17.400 .000 .510 1.963 



2. Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas  

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .070 120 .200* .990 120 .499 

 

Hasil uji normalitas pada tabel diatas menunjukkan nilai sig lebih besar dari 5% 

maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Pada tabel 2 diatas diketahui 

nilai sig 0,20 atau 20%, lebih besar dari nilai α 5%, maka dapat disimpulkan bahwa 

residual menyebar normal. 

Uji Multikolinearitas  

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika nilai VIF 

lebih kecil dari 5 (VIF < 5) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (tolerance > 0,1). Pada 

tabel 1 diatas memperlihatkan nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 5 pada semua variabel 

independen, dengan demikian data tidak terkena multikolinearitas sehingga model regresi 

layak digunakan.  

Uji Heterokedastisitas  

Tabel 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.953 .429  4.555 .000 

OFB -.008 .021 -.050 -.400 .690 

IP -.018 .019 -.092 -.961 .339 

PRM -.024 .025 -.124 -.974 .332 

Dependent variabel: ABS_RESID 



Dari hasil pengujian terlihat pada tabel diatas terlihat besarnya nilai 

signifikansinya di atas tingkat signifikansi α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi 

tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-squared) 

Tabel 3 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-squared) 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .947a .896 .893 1.24189 1.824 

 

Berdasarkan tabel  nilai R-Square pada tabel di atas besarnya 0,896 menunjukkan bahwa 

proporsi pengaruh variabel, Objek Fisik Bank (OFB), pengetahuan (IP), dan promosi (PRM) 

terhadap variabel keputusan mahasiswa (KPT) sebesar 89,30% sedangkan sisanya 10,70% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi. 

 

Uji Hipotesis  

Tabel 

Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1541.687 3 513.896 

333.204 .000b Residual 178.905 116 1.542 

Total 1720.592 119  

 

Dari hasil uji F pada tabel diatas didapatkan nilai F statistik sebesar 0,000 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh objek fisik bank, pengetahuan, 

dan promosi terhadap variabel terikat keputusan mahasiswa dalam memilih bank syariah. 



Berdasarkan tabel 1 secara parsial variabel objek fisik bank merupakan variabel 

yang diduga berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UMY dalam memilih bank syariah.  Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,00 < 0.05. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh 

nilai t-stat sebesar 4,914 dengan demikian t tabel berada pada daerah Ho diterima dan H1 

diterima maka angka tersebut menunjukan nilai yang signifikan artinya terdapat pengaruh 

objek fisik bank terhadap Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY 

dalam memilih perbankan syariah.  

Variabel pengetahuan merupakan variabel yang diduga berpengaruh positif 

terhadap keputusan mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank 

syariah.  Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00 < 0.05. Hasil 

perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t-stat sebesar 5,113 dengan 

demikian t tabel berada pada daerah Ho diterima dan H1 diterima maka angka tersebut 

menunjukan nilai yang signifikan artinya terdapat pengaruh pengetahuan terhadap 

keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih perbankan 

syariah. 

Variabel promosi merupakan variabel yang diduga berpengaruh positif terhadap 

keputusan mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah.  

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00 < 0.05. Hasil 

perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t-stat sebesar 17,400 dengan 

demikian t tabel berada pada daerah Ho diterima dan H1 ditolak maka angka tersebut 

menunjukan nilai yang signifikan artinya terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih perbankan syariah. 



KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis data penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berkut: Secara parsial dan simultan diketahui bahwa variabel obyek fisik bank, 

pengetahuan dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Promosi memiliki pengaruh yang paling 

dominan dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Berdasarkan nilai R-Square pada tabel di atas besarnya 0,896 menunjukkan 

bahwa proporsi pengaruh variabel, objek fisik bank, pengetahuan, dan promosi terhadap 

variabel keputusan mahasiswa sebesar 89,30% sedangkan sisanya 10,70% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi 

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan secara langsung 

pernyataan kuesioner kepada para responden agar jawaban yang diberikan bersifat 

objektif atau menggunakan metode lain seperti wawancara agar mendapat jawaban yang 

jauh lebih relevan dan diharapkan untuk memilih objek lain dipenelitian selanjutnya 
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