
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Kampung Kauman 

Kauman adalah nama sebuah kampung di Kotamadya Yogyakarta 

yang mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri khusus ini tampak dalam 

masyarakatnya, pergerakan, dan perubahan-perubahan yang terjadi di 

dalamnya. Masyarakat Kauman merupakan masyarakat yang anggotanya 

mempunyai pertalian darah.  

Berdasarkan buku karangan dari Ahmad Adaby Darban dengan 

judul Sejarah Kauman : Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah 

Lahirnya kampung Kauman tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya 

Kerajaan Yogyakarta. Kampung Kauman mulai berdiri diawali dengan 

berdirinya Masjid Agung Yogyakarta yang dilengkapi dengan organisasi 

kemasjidan, yang didalamnya terdapat pejabat-pejabat dengan tugas-tugas 

khusus mengelola masjid, pejabat-pejabat tersebut merupakan abdi dalem. 

Pejabat-pejabat organisasi kemasjidan tersebut diberi tanah tempat tinggal 

di sekitaran Masjid Agung Yogyakarta. Para pejabat yang tinggal 

disekitaran Masjid Agung mendirikan sekelompok masyarakat baru, yang 

jumlahnya semakin lama semakin bertambah serta menjadi sebuah 

Kampung. Kampung tersebut mendapat julukan nama dari keraton sebagai 

tanah Pakauman, artinya “tanah tempat tinggal para kaum”. Nama 

Pakauman itulah yang berkembang menjadi Kauman seperti yang kita 

dikenal sekarang ini. 



 

2. Gambaran umum ORTOM Muhammadiyah di Ranting Kauman 

a) Aisyiyah 

Kampung Kauman adalah tempat lahirnya Aisyiyah. Aisyiyah 

adalah organisasi otonom wanita Muhammadiyah lahir pada 27 Rajab 

1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Aisyiyah 

Ranting Kauman yaitu Ibu Iswandari, jumlah anggota Asyiyah 

sebanyak 175 orang dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Aisyiyah 

Ranting Kauman adalah Pengajian. Pengajian tersebut dibagi  kedalam 

empat sektor, yaitu sektor utara pada senin malam, sektor tengah pada 

malam rabu, sektor selatan pada malam sabtu, dan sektor timur 

dilakukan sebulan dua kali yaitu setiap tanggal 15 dan tanggal 25. 

Selain itu aisyiyah juga bergerak dalam kegiatan wirausaha yaitu 

dengan membuka penyewaan alat catering.  

Struktur kepengurusan Aisyiyah: 

Ketua    : Siti Zawidah 

Wakil Ketua   : Iswandari 

Sekretaris   : Mariyatun 

Wakil Sekretaris : Nafie 

Bendahara   : Luluk Fuadah 

Wakil Bendahara  : Elly Jamilah 

Majlis Dikdasmen  : Sri Suratun 

Majlis Tabligh   : Aslimah 

Majlis Kader   : Siti Askiyah 



 

Majlis Ekonomi  : Jami’ Yunartun 

Anggota Aktif  : 1. Sus Indarti 

2. Titik Hirmas  

3. Sutiyah 

4. Tuti Rokhana 

5. Ginah   

b) Pemuda Muhammadiyah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Ranting Pemuda 

Muhammadiyah Kauman, yaitu Mas Esa Permana Putra. Organisasi 

otonom Pemuda Muhammadiyah Kuman ini telah berdiri sekitaran 

tahun 1970-an. Jumlah anggota Pemuda Muhammadiyah sebanyak 42 

orang. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemuda Muhmmadiyah 

Kauman adalah tadarus setiap Jum’at malam. 

Struktur kepengurusan Pemuda Muhammadiyah:  

Ketua    : M. Esa Permana Putra 

Sekretaris   : Iqbal Filanu 

Bendahara   : Raditya Arfiyantono 

Ketua bidang dakwah dan pengkaderan : Raditya Arfiyantono 

Katua bidang ekonomi  : Robi Kurniawan 

Ketua bidang Olahraga  : Lukman Nur Cahyo  

c) Nasyiyatul Aisyiyah 

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengurus Nasyiyatul 

Aisyiyah Ranting Kuman yaitu mbak Finda. Nasyiyatul Aisyiyah atau 



 

biasa disebut dengan NA di Kauman lahir pada tahun 1970-an yang 

beranggotakan remaja putri dengan rentang usia 13-30 tahun. Namun 

karena adanya perbedaan pola pikir antara anggota NA yang baru 

menginjak masa remaja usia 13-17 tahun dengan anggota yang sudah 

lebih dewasa maka dibentuklah ORENA (Organisasi Remaja Nasyiatul 

Aisyiyah) sekitar tahun 1997-an, namun ORENA sendiri tidak terlepas 

dari pengawsan dan bimbingan dari NA. Jadi ORENA adalah 

Organisasi dalam lingkup NA yang menghimpun remaja-remaja putri. 

Kaderisasi Nasyiatul Aisyiyah sendiri terekrut dengan 

sendirinya ketika remaja putri yang ada di Kauman sudah memasuki 

usia 13 tahunan. Kegiatan rutin yang dilakukan NA setiap tahunnya 

adalah sholat terawih bersama anak-anak khusus perempuan, kegiatan 

ini membentuk panitia tersendiri yang disebut dengan PAGERNA 

(Panitia Gerakan Terawih Nasiyatul Aisyiyah). Setelah terawih 

berjamaah diadakan tadarus bersama yang akan di pimpin atau disimak 

oleh panitia yang telah dibentuk sebelumnya. 

Struktur kepengurusan Nasiatul Aisyiyah: 

Ketua   : Lifthya Ahadiati Akmal 

Wakil Ketua  : Widitra Maulida 

Sekretaris 1  : Rika Noor Tamara 

Sekretaris 2  : Dewi Masyithoh 

Bendahara  : Nur Insyiroh Syafda 

 



 

B. Deskripsi Data Responden 

Setiap responden mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk itu 

perlu dilakukan pengelompokan dengan karakteristik tertentu. Adapun 

karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ortom, Usia, dan 

Jenis Kelamin. Berikut ini adalah pengelompokan responden berdasarkan 

kuesioner yang telah disebar. 

1. Jumlah Responden Berdasarkan Ortom 

Responden dikelompokkan berdasarkan Ortom yaitu Aisyiyah, 

Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyiyatul Aisyiyah. Untuk mengetahui 

proporsi Ortom dengan jelas dapat dilihat dari grafik dibawah ini: 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Gambar 4.1  

Responden berdasar Ortom 

 

 Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden 

yang paling banyak adalah dari Ortom Pemuda Muhammadiyah yaitu 

sebayak 22 responden atau sebesar 40%, selanjutnya dari Ortom Asyiyah 

0

5

10

15

20

25

30.9% 40% 29.1%

Nasyiyatul Aisyiyah

Pemuda Muhammadiyah

Aisyiyah



 

sebanyak 17 responden atau sebesar 30,9%, dan dari Ortom Nasyiyatul 

Aisyiyah sebanyak 16 responden atau sebesar 29,1%. 

2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia  

Responden dikelompokkan berdasarkan usia berkisar antara 15-20 

tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 

dan ≥ 46 tahun. Untuk mengetahui proporsinya dengan jelas dapat dilihat 

dari grafik dibawah ini: 

 

Gambar 4.2 

Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang 

paling banyak yaitu pada rentang usia 15-20 tahun yaitu sebanyak 30 

responden atau sebesar 54,5%, selanjutnya pada rentang usia 21-25 tahun 

dan ≥ 46 tahun memiliki porsi yang sama yaitu sebanyak 8 responden atau 

sebesar 14,5%,  kemudian pada rentang usia 36-40 tahun memiliki 6 

responden atau sebesar 10,9% dan selanjutnya pada rentang usia 41-45 
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tahun hanya 3 responden atau sebesar 5,5%, dan terakhir pada rentang usia 

26-30 tahun dan 31-35 tahun sebesar 0%. 

3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. Untuk mengetahui proporsinya dengan jelas dapat dilihat dari 

grafik dibawah ini: 

 

 Sumber: Data Primer yang Diolah 

Gambar 4.3 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 55 responden yaitu  

terdiri atas 22 responden laki-laki atau sebesar 40% dan  33 responden 

perempuan atau sebesar 60%. 

C. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi data yang akan disajikan dalam hasil penelitian ini adalah 

untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data 
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kuesioner yang diperoleh dilapangan. Data kuesioner diukur menggunakan 

skala likert dengan alternatif pilihan jawaban dan skornya yaitu STS (Sangat 

Tidak Setuju): 1, TS (Tidak Setuju): 2, (KS) Kurang Setuju: 3, S (Setuju): 4, 

SS (Sangat Setuju): 5. Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan 

hasil penyebaran kuesioner kepada 55 orang responden sebagaimana hasilnya 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dimensi Keyakinan (X1) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas pertama yaitu dimensi keyakian (X1) dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 7 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden sebanyak 55 

orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tebel 4.1 

Deskripsi Jawaban Responden untuk Pertanyaan Variabel X1 

Item 

Pertanyaan 

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(KS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1 0 0 0 0 0 0 10 18,2 45 81,8 

2 0 0 0 0 0 0 14 25,5 41 74,5 

3 0 0 0 0 0 0 12 21,8 43 78,2 

4 0 0 0 0 0 0 12 21,8 43 78,2 

5 0 0 0 0 0 0 10 18,2 45 81,8 

6 0 0 0 0 0 0 12 21,8 43 78,2 

7 0 0 0 0 0 0 19 34,5 36 65,5 

 



 

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk variabel dimensi keyakinan 

(X1) pada item pertanyaan ke-1, sebanyak 10 responden menyatakan 

setuju dan 45 responden menyatakan sangat setuju, item pertanyaan ke-2 

sebanyak 14 responden menyatakan setuju dan 41 responden menyatakan 

sangat setuju, item pertanyaan 3 dan 4 sama yaitu sebanyak 12 respoden 

menyatakan setuju dan 43 responden menyatakan sangat setuju, item 

pertanyaan ke-5 sebanyak 10 responden setuju dan 45 responden sangat 

setuju, item pertanyaan ke-6 sebanyak 12 responden setuju dan 43 

responden sangat setuju, dan item pertanyaan ke-7 sebanyak 19 responden 

menyatakan setuju dan 36 responden menyatakan sangat setuju. yang 

berarti tingkat keyakinan mereka terhadap Allah dan Agama  sangatlah 

tinggi. 

2. Dimensi Praktik Agama (X2) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas kedua yaitu dimensi praktik agama (X2) dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 7 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden sebanyak 55 

orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tebel 4.2 

Deskripsi Jawaban Responden untuk Pertanyaan Variabel X2 

Item 

Pertanyaan 

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(KS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1 0 0 0 0 9 16,4 8 14,5 38 69,1 

2 0 0 1 1,8 2 3,6 9 16,4 43 78,2 



 

3 0 0 0 0 1 1,8 18 32,7 36 65,5 

4 0 0 1 1,8 9 16,4 15 27,3 30 54,5 

5 0 0 0 0 2 3,6 32 58,2 21 38,2 

6 0 0 0 0 9 16,4 23 41,8 23 41,8 

7 0 0 0 0 0 0 23 41,8 32 58,2 

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk variabel dimensi praktik 

agama (X2) pada item pertanyaan ke-1, sebanyak 9 responden menyatakan 

kurang setuju, 8 responden setuju, dan 45 responden menyatakan sangat 

setuju, item pertanyaan ke-2 sebanyak 1 responden tidak setuju, 2 

responden menyatakan kurang setuju, 9 responden setuju, dan 43 

responden menyatakan sangat setuju, item pertanyaan ke-3 sebanyak 1 

responden kurang setuju, 18 responden setuju, dan 36 responden sangat 

setuju, item pertanyaan ke-4 sebanyak 1 respoden menyatakan tidak 

setuju, 9 responden kurang setuju, 15 responden setuju dan 30 responden 

menyatakan sangat setuju, item pertanyaan ke-5 sebanyak 2 kurang setuju, 

32 responden setuju, dan 21 responden sangat setuju, item pertanyaan ke-6 

sebanyak 9 responden kurang setuju, 23 responden setuju dan 23 

responden sangat setuju, dan item pertanyaan ke-7 sebanyak 23 responden 

menyatakan setuju dan 32 responden menyatakan sangat setuju. Jawaban 

untuk variabel ini bervariasi. 

3. Dimensi Pengalaman (X3) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas ketiga yaitu dimensi pengalaman (X3) dengan jumlah pertanyaan 



 

sebanyak 6 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden sebanyak 55 

orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tebel 4.3 

Deskripsi Jawaban Responden untuk Pertanyaan Variabel X3 

Item 

Pertanyaan 

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(KS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1 0 0 0 0 1 1,8 23 41,8 31 56,4 

2 0 0 0 0 2 3,6 24 43,6 29 52,7 

3 0 0 0 0 2 3,6 17 30,9 36 65,5 

4 0 0 0 0 1 1,8 16 29,1 38 69,1 

5 0 0 0 0 1 1,8 23 41,8 31 56,4 

6 0 0 0 0 4 7,3 23 41,8 28 50,9 

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk variabel dimensi 

pengalaman (X3) pada item pertanyaan ke-1, sebanyak 1 responden 

menyatakan kurang setuju, 23 responden setuju, dan 31 responden 

menyatakan sangat setuju, item pertanyaan ke-2 sebanyak 2 responden 

kurang setuju, 24 responden setuju, dan 29 responden menyatakan sangat 

setuju, item pertanyaan ke-3 sabanyak 2 responden kurang setuju, 17 

responden setuju dan 36 responden sangat setuju, item pertanyaan ke-4 

sebanyak 1 responden kurang setuju, 16 responden setuju dan 38 

responden sangat setuju, item pertanyaan ke-5 sebanyak 1 responden 

kurang setuju, 23 responden setuju, dan 31  responden sangat setuju, untuk 

item pertanyaan ke-6 sebanyak 4 responden kurang setuju, 23 responden 

setujum dan 28 responden menyatakan sangat setuju. 



 

4. Dimensi Pengetahuan Agama (X4) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas keempat yaitu dimensi pengetahuan agama (X4) dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 7 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden 

sebanyak 55 orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tebel 4.4 

Deskripsi Jawaban Responden untuk Pertanyaan Variabel X4 

Item 

Pertanyaan 

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(KS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1 0 0 2 3,6 17 30,9 26 47,3 10 18,2 

2 0 0 2 3,6 11 20,0 37 67,3 5 9,1 

3 0 0 2 3,6 19 34,5 25 45,5 9 16,4 

4 0 0 2 3,6 14 25,5 31 56,4 8 14,5 

5 1 1,8 8 14,5 29 52,7 14 25,5 3 5,5 

6 0 0 4 7,3 27 49,1 17 30,9 7 12,7 

7 1 1,8 4 7,3 13 23,6 27 49,1 10 18,2 

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk variabel dimensi 

pengetahuan agama (X4) pada item pertanyaan ke-1, sebanyak 2 

responden menyatakan tidak setuju, 17 responden kurang setuju, 26 

responden setuju, dan 10 responden menyatakan sangat setuju, item 

pertanyaan ke-2 sebanyak 2 responden tidak setuju, 11 responden kurang 

setuju, 37 responden setuju, dan 5 responden menyatakan sangat setuju, 

item pertanyaan ke-3 sabanyak 2 responden tidak setuju, 19 responden 

kurang setuju, 25 responden setuju, dan 9 responden sangat setuju, item 



 

pertanyaan ke-4 sebanyak 2 responden tidak setuju, 14 responden kurang 

setuju, 31 responden setuju, dan 8 responden sangat setuju, item 

pertanyaan ke-5 sebanyak 1 responden menyatakan sangat tidak setuju, 8 

responden tidak setuju, 29 responden  kurang setuju, 14 responden setuju, 

dan 3 responden sangat setuju, untuk item pertanyaan ke-6 sebanyak 4 

responden tidak setuju, 27 responden kurang setuju, 17 responden setuju, 

dan 7 responden menyatakan sangat setuju, pada item pertanyaan ke-7 

sebanyak 1 responden menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden tidak 

setuju, 13 responden kurang setuju, 27 responden setuju, dan 10 responden 

menyatakan sangat setuju. 

5. Dimensi Konsekuensi (X5) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas kelima yaitu dimensi konsekuensi (X5) dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 7 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden sebanyak 55 

orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tebel 4.5 

Deskripsi Jawaban Responden untuk Pertanyaan Variabel X5 

Item 

Pertanyaan 

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(KS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1 0 0 0 0 0 0 13 23,6 42 76,4 

2 0 0 0 0 2 3,6 33 60,0 20 36,4 

3 2 3,6 0 0 4 7,3 35 63,6 14 25,5 

4 0 0 1 1,8 3 5,5 34 61,8 17 30,9 



 

5 0 0 0 0 3 5,5 24 43,6 28 50,9 

6 0 0 0 0 4 7,3 24 43,6 27 49,1 

7 0 0 0 0 3 5,5 31 56,4 21 38,2 

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk variabel dimensi 

konsekuensi (X5) pada item pertanyaan ke-1, sebanyak 13 responden 

menyatakan setuju, 42 responden sangat setuju, item pertanyaan ke-2 

sebanyak 2 responden kurang setuju, 33 responden setuju, dan 20 

responden menyatakan sangat setuju, item pertanyaan ke-3 sabanyak 2 

responden menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden kurang setuju, 35 

responden setuju, dan 14 responden sangat setuju, item pertanyaan ke-4 

sebanyak 1 responden tidak setuju, 3 responden kurang setuju, 34 

responden setuju, 17 responden sangat setuju, item pertanyaan ke-5 

sebanyak 3 responden menyatakan kurang setuju, 24 responden setuju, dan 

28 responden sangat setuju, untuk item pertanyaan ke-6 sebanyak 4 

responden kurang setuju, 24 responden setuju, dan 27 responden 

menyatakan sangat setuju, pada item pertanyaan ke-7 sebanyak 3 

responden menyatakan kurang setuju, 31 responden setuju, dan 21 

responden menyatakan sangat setuju. 

6. Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah (Y) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

terikat yaitu preferensi menjadi nasabah bank syariah (Y) dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 8 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden 

sebanyak 55 orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 



 

Tebel 4.6 

Deskripsi Jawaban Responden untuk Pertanyaan Variabel Y 

Item 

Pertanyaan 

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(KS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1 0 0 4 7,3 6 10,9 33 60,0 12 21,8 

2 0 0 4 7,3 8 14,5 30 54,5 13 23,6 

3 0 0 3 5,5 13 23,6 21 38,2 18 32,7 

4 0 0 2 3,6 11 20,0 27 49,1 15 27,3 

5 0 0 4 7,3 13 23,6 25 45,5 13 23,6 

6 0 0 6 10,9 22 40,0 21 38,2 6 10,9 

7 0 0 8 14,5 20 36,4 21 38,2 6 10,9 

8 0 0 7 12,7 12 21,8 32 58,2 4 7,3 

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk variabel preferensi menjadi 

nasabah bank syariah (Y) pada item pertanyaan ke-1, sebanyak 4 

responden menyatakan tidak setuju, 6 responden kurang setuju, 33 

responden setuju, dan 1 responden sangat setuju, item pertanyaan ke-2 

sebanyak 4 responden tidak setuju, 8 responden kurang setuju, 30 

responden setuju, dan 13 responden menyatakan sangat setuju, item 

pertanyaan ke-3 sabanyak 3 responden menyatakan tidak setuju, 13 

responden kurang setuju, 21 responden setuju, dan 18 responden sangat 

setuju, item pertanyaan ke-4 sebanyak 2 responden tidak setuju, 11 

responden kurang setuju, 27 responden setuju, 15 responden sangat setuju, 

item pertanyaan ke-5 sebanyak 4 responden menyatakan kurang setuju, 13 

responden kurang setuju, dan 25 responden setuju, dan 13 responden 



 

sangat setuju, untuk item pertanyaan ke-6 sebanyak 6 responden tidak 

setuju, 22 responden kurang setuju, 21 responden setuju, dan 6 responden 

menyatakan sangat setuju, pada item pertanyaan ke-7 sebanyak 8 

responden tidak setuju, 20 responden menyatakan kurang setuju, 21 

responden setuju, dan 6 responden menyatakan sangat setuju, untuk item 

pertanyaan ke-8 sebanyak 7 responden menyatakan tidak setuju, 12 

responden kurang setuju, 32 responden setuju, dan 4 responden 

menyatakan sangat setuju. 

D. Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

penelitian sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Berikut ini hasil 

pengujian validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Menentukan valid tidaknya butir pertanyaan adalah dengan cara 

melihat kolom corrected item total correlation. Bandingkan r hitung (nilai 

pada corrected item total correlation) dengan r tabel. r tabel dicari 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan N = 55 (df= N-2) df= 55 – 2 = 53 

maka r tabelnya adalah 0,270. Apabila koefisien melebihi atau sama 

dengan angka 0,270 maka item dinyatakan valid. 

 

 

 

  



 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner Variabel Keyakinan (X1) 

 

Variabel Item Corrected Item- 

Total Correlation 

Keterangan 

KEYAKINAN P1 ,720 VALID 

 P2 ,622 VALID 

 P3 ,744 VALID 

 P4 ,717 VALID 

 P5 ,691 VALID 

 P6 ,662 VALID 

 P7 ,348 VALID 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan pada 

variabel dimensi keyakinan (X1) dinyatakan valid karena nilai Corrected 

Item- Total Correlation semua pertanyaan lebih dari angka r tabel = 0,270. 

Tabel 4.8  

Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner Variabel Praktik Agama (X2) 

 

Variabel Item Corrected Item- 

Total Correlation 

Keterangan 

PERAKTIK 

AGAMA 

P8 ,733 VALID 

 P9 ,447 VALID 

 P10 ,670 VALID 

 P11 ,774 VALID 

 P12 ,506 VALID 



 

 P13 ,620 VALID 

 P14 ,490 VALID 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan pada 

variabel praktik agama (X2) nilai Corrected Item- Total Correlationnya 

lebih dari r tabel = 0,270 artinya semua butir pertanyaan dinyatakan valid.  

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner Variabel Pengalaman (X3) 

 

Variabel Item Corrected Item- 

Total Correlation 

Keterangan 

PENGALAMAN P15 ,523 VALID 

 P16 ,684 VALID 

 P17 ,672 VALID 

 P18 ,652 VALID 

 P19 ,505 VALID 

 P20 ,663 VALID 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan variabel 

dimensi pengalaman (X3) nilai Corrected Item- Total Correlationnya lebih 

dari angka r tabel = 0,270 artinya semua butir pertanyaan  dinyatakan 

valid. 

 



 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner Variabel Pengetahuan Agama (X4) 

 

Variabel Item Corrected Item- 

Total Correlation 

Keterangan 

PENGETAHUAN 

AGAMA 

P21 ,568 VALID 

P22 ,724 VALID 

 P23 ,761 VALID 

 P24 ,507 VALID 

 P25 ,574 VALID 

 P26 ,425 VALID 

 P27 ,431 VALID 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan variabel 

dimensi pengetahuan agama (X4) nilai Corrected Item- Total 

Correlationnya lebih dari angka r tabel = 0,270 artinya semua butir 

pertanyaan  dinyatakan valid. 

Tabel 4.11 

Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner Variabel Konsekuensi (X5) 

Variabel Item Corrected Item- 

Total Correlation 

Keterangan 

KONSEKUENSI P28 ,285 VALID 

P29 ,617 VALID 

 P30 ,484 VALID 



 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan variabel 

dimensi konsekuensi (X5) nilai Corrected Item- Total Correlationnya 

lebih dari angka r tabel = 0,270 artinya semua butir pertanyaan  dinyatakan 

valid. 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner Variabel Preferensi (Y) 

Variabel Item Corrected Item- 

Total Correlation 

Keterangan 

PREFERENSI 

MENJADI 

NASABAH 

BANK SYARIAH 

P35 ,719 VALID 

P36 ,846 VALID 

P37 ,707 VALID 

 P38 ,648 VALID 

 P39 ,744 VALID 

 P40 ,331 VALID 

 P41 ,282 VALID 

 P42 ,341 VALID 

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan variabel 

preferensi menjadi nasabah bank syariah (Y) nilai Corrected Item- Total 

 P31 ,635 VALID 

 P32 ,663 VALID 

 P33 ,697 VALID 

 P34 ,584 VALID 



 

Correlationnya lebih dari angka r tabel = 0,270 artinya semua butir 

pertanyaan  dinyatakan valid. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 42 butir pertanyaan dalam kuesiner 

pada penelitian ini dinyatakan semuanya valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran (1992), reliabel kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. (Priyatno, 

2014:66). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

nilai cronbach alpha > 0.7 (kategori baik dan dapat diterima). Jika 

koefisien  cronbach alpha  < 0,7 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak 

reliabel. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian : 

Tabel 4. 13 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Koefisien 

cronbach'

s Alpha 

Keterangan 

Keyakinan  ,863 RELIABEL 

Praktik agama ,844 RELIABEL 

Pengalaman  ,839 RELIABEL 

Pengetahuan 

agama 

,818 RELIABEL 

Konsekuensi ,819 RELIABEL 

Preferensi  ,838 RELIABEL 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil rekapitulasi uji 

reliabilitas dalam tabel 4.7 dapat diuraikan bahwa koefisien Cronbach’s 



 

Alpha untuk masing-masing  variabel yaitu Keyakinan = 0,863, Praktik 

Agama = 0,844, Pengalaman = 0,839, Pengetahuan Agama = 0,818, 

Konsekuensi = 0,819, Preferensi = 0,838. Karena semua variabel memiliki 

angka Koefisien cronbach's Alpha lebih dari 0,7 maka semua variabel 

diyatakan reliabel. 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,912 42 

 

Dari hasil analisis reliability statistics di ketahui nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0.912, sampel untuk uji kuesioner sebanyak 55 orang 

responden dengan menjawab 42 pertanyaan kuesioner, sedangkan nilai r 

kritis (uji 2 sisi) pada  signifikansi  5%  dengan  n = 55 (df=n-2)  df=55-

2=53, kemudian nilai ini kita bandingkan dengan r tabel = 0.270, maka 

dapat disimpulkan nilai cronbach’s Alpha  0.912 > r tabel = 0.270, artinya 

butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel atau terpercaya sebagai 

alat pengumpul data pada penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  

Unstandardized 

Residual 

N 55 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
,0000000 

  Std. Deviation 3,91278831 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
,095 

  Positive ,095 

  Negative -,095 

Kolmogorov-Smirnov Z ,705 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,703 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Uji normalitas yaitu untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilakan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Priyatno, 

2014: 90). Hasil output di atas dapat diketahui  bahwa nilai signifikansi 

(Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0.703. Karena nilai signifikan lebih dari 0.05, 

maka nilai residual terdistribusi dengan normal. 

 

 

 

 



 

2. Multikolinieritas  

Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

    B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 

1 (Constant) 8,834 9,820   ,900 ,373     

  Keyakinan -,115 ,316 -,055 -,363 ,718 ,652 1,534 

  Praktik Agama ,432 ,204 ,311 2,115 ,040 ,688 1,453 

  Pengalaman ,394 ,377 ,215 1,046 ,301 ,352 2,842 

  Pengetahuan 

Agama 
,406 ,183 ,336 2,224 ,031 ,651 1,537 

  Konsekuensi -,309 ,312 -,200 -,988 ,328 ,362 2,763 

a  Dependent Variable: Preferensi menjadi nasabah BS 

 

cara  untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas antara 

lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, 

apabila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1, maka 

dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. (Priyatno, 2014: 103). Dari 

output diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance kelima variabel lebih 

dari 0.10 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. 

3. Heteroskedastisitas  

 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta B Std. Error 

1 (Consta

nt) 
4,950 6,380   ,776 ,442 

  X1 ,043 ,205 ,035 ,210 ,835 

  X2 -,184 ,133 -,226 -1,389 ,171 

  X3 ,303 ,245 ,281 1,237 ,222 

  X4 -,015 ,119 -,021 -,124 ,902 

  X5 -,186 ,203 -,205 -,915 ,364 

a  Dependent Variable: ABS_RES 

 

 



 

Dari hasil output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

kelima variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model 

regresi.  

F. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen. 

1. Uji R
2 

(Koefisien Determinan) 

Model Summary(b) 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,523(a) ,273 ,199 4,108 1,971 

a  Predictors: (Constant), Konsekuensi, Keyakinan, Praktik Agama, Pengetahuan Agama, Pengalaman 

b  Dependent Variable: Preferensi menjadi nasabah BS 

 

R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 

sampai 1. Jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. (Priyatno, 

2014:155). Angka R yang didapat adalah 0.523 artinya hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara variabel keyakinan (x1), praktik agama (x2), 

pengalaman (x3) dan pengetahuan agama (x4), konsekuensi (x5) secara 

bersama mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan variabel dependen 

yaitu preferensi menjadi nasabah Bank Syariah (Y), karena nilai R 

mendekati 1. 



 

R square (R)
2 

atau kuadrat dari R yaitu menunjukkan koefisien 

determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya 

presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. (Priyatno, 2014: 156). Nilai Adjusted  (R
2
) pada penelitian ini 

menunjukan sebesar 0.273 atau 27,3% artinya pengaruh variabel variabel 

independen yaitu keyakinan (x1), praktik agama (x2), pengalaman (x3) 

dan pengetahuan agama (x4), konsekuensi (x5) berpengaruh sebesar 

27,3% terhadap variabel dependen yaitu preferensi menjadi nasabah Bank 

Syariah (Y), sedangkan sisanya sebesar 72,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.    

2. Pengujian Hipotesis  

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat yang penulis teliti itu akan ditolak atau 

diterima. 

a) Uji t-test (uji secara individu) 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen (keyakinan, peraktik agama, pengalaman, 

pengetahuan agama, konsekuensi) secara individual terhadap variabel 

dependen (preferensi menjadi nasabah bank syariah). 

 

 

 

 



 

Coefficients(a) 
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Variable: Preferensi menjadi nasabah BS 

 

 

 

1) Pengaruh Dimensi Keyakinan terhadap Preferensi Menjadi 

Nasabah Bank Syariah 

Ha : Dimensi keyakinan kader Muhammadiyah berpengaruh 

signifikan terhadap preferensinya menjadi nasabah bank 

syariah. 

Ho : Dimensi keyakinan kader Muhammadiyah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung kurang dari  t 

tabel (0,363 < 2,010) dan signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,718 

> 0,05). Maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya dapat 

disimpulkan bahwa Dimensi keyakinan kader Muhammadiyah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

 

2) Pengaruh Dimensi Praktik Agama terhadap Preferensi 

Menjadi Nasabah Bank Syariah 

   Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

    B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 8,834 9,820   ,900 ,373     

  Keyakinan -,115 ,316 -,055 -,363 ,718 ,652 1,534 

  Praktik Agama ,432 ,204 ,311 2,115 ,040 ,688 1,453 

  Pengalaman ,394 ,377 ,215 1,046 ,301 ,352 2,842 

  Pengetahuan Agama ,406 ,183 ,336 2,224 ,031 ,651 1,537 

  Konsekuensi -,309 ,312 -,200 -,988 ,328 ,362 2,763 



 

Ha : Dimensi praktik agama kader Muhammadiyah 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Ho : Dimensi praktik agama kader Muhammadiyah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung lebih dari  t 

tabel (2,115 > 2,010) dan signifikansi kurang dari 0,05 (0,040 < 

0,05). Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya dapat 

disimpulkan bahwa dimensi praktik agama kader Muhammadiyah 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi nasabah 

bank syariah. 

3) Pengaruh Dimensi Pengalaman terhadap Preferensi Menjadi 

Nasabah Bank Syariah 

Ha : Dimensi pengalaman kader Muhammadiyah berpengaruh 

signifikan terhadap preferensinya menjadi nasabah bank 

syariah. 

Ho : Dimensi pengalaman kader Muhammadiyah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung kurang dari  t 

tabel (1,046 > 2,010) dan signifikansi lebih dari 0,05 (0,301 < 

0,05). Maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya dapat 



 

disimpulkan bahwa dimensi pengalaman kader Muhammadiyah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

4) Pengaruh Dimensi Pengetahuan Agama terhadap Preferensi 

Menjadi Nasabah Bank Syariah 

Ha : Dimensi pengetahuan agama kader Muhammadiyah 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Ho : Dimensi pengetahuan agama kader Muhammadiyah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung kurang dari  t 

tabel (2,224 > 2,010) dan signifikansi kurang dari 0,05 (0,031 < 

0,05). Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya dapat 

disimpulkan bahwa dimensi pengetahuan agama kader 

Muhammadiyah berpengaruh signifikan terhadap preferensinya 

menjadi nasabah bank syariah. 

5) Pengaruh Dimensi Konsekuensi terhadap Preferensi Menjadi 

Nasabah Bank Syariah 

Ha : Dimensi konsekuensi kader Muhammadiyah berpengaruh 

signifikan terhadap preferensinya menjadi nasabah bank 

syariah. 



 

Ho : Dimensi konsekuensi kader Muhammadiyah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung kurang dari  t 

tabel (0,988 < 2,010) dan signifikansi lebih dari 0,05 (0,328 > 

0,05). Maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya dapat 

disimpulkan bahwa dimensi konsekuensi kader Muhammadiyah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

b) Uji F (Uji Simultan) 

 

ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 310,610 5 62,122 3,682 ,007(a) 

  Residual 826,735 49 16,872     

  Total 1137,345 54       

a  Predictors: (Constant), Konsekuensi, Keyakinan, Praktik Agama,  

Pengetahuan Agama, Pengalaman 

b  Dependent Variable: Preferensi menjadi nasabah BS 

 

Ha : Religiusitas (dimensi keyakinan, dimensi praktik agama, 

dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi 

konsekuensi) kader Muhammadiyah secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan  terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Ho : Religiusitas (dimensi keyakinan, dimensi praktik agama, 

dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi 

konsekuensi) kader Muhammadiyah secara bersama-sama 



 

tidak berpengaruh signifikan  terhadap preferensinya menjadi 

nasabah bank syariah. 

Berdasarkan data diatas (ANOVA), diperoleh nilai F hitung > 

F tabel (3,682 > 3,187) dan signifikansi < 0,05 (0.007 < 0,05), maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, artinya dapat disimpulkan bahwa 

dimensi keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, 

dan konsekuensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

preferensi menjadi nasabah bank syariah. 

G. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 15.0, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh Dimensi Keyakinan terhadap Preferensi Menjadi Nasabah 

Bank Syariah  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keyakinan adalah 

kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan;  

bagian agama atau religi yang berwujud konsep yang menjadi keyakinan 

(kepercayaan) para penganutnya. Dimensi keyakinan dapat disejajarkan 

dengan akidah yaitu merujuk kepada seberapa besar tingkat keyakinan 

muslim terhadap kebenaran ajaran-ajarannya. Misalnya; menerima 

keberadaan Tuhan, malaikat dan setan, surga dan neraka, dan lain-lain. 

(Ancok dan Suroso, 1994: 80)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keyakinan tidak  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi kader 



 

Muhammadiyah Kauman Kota Yogyakarta untuk menjadi nasabah bank 

syariah.  Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh nilai t hitung yaitu 

sebesar -0,363 dengan tingkat signifikan 0,718. karena nilai signifikansi ini 

lebih besar dari 0,05. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa dimensi 

keyakinan seseorang akan ajaran-ajaran agama Islam tidak berpengaruh 

signifikan terhadap preferensinya menjadi nasabah bank syariah.  

Kuesioner pada butir pertanyaan dimensi keyakinan sebanyak 10 

responden menjawab setuju dan 45 responden lainnya menjawab sangat 

setuju hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai keyakinan yang 

sangat kuat bahwa Islam merupakan agama yang benar dan keyakinan 

akan kebenaran Islam tertanam dengan sangat kuat karena berkaitan 

dengan aspek Ketuhanan. Sedangkan dalam hal preferensi mereka untuk 

menjadi nasabah bank syariah, lebih dikaitkan sebagai sebuah kegiatan 

muamalah yang tidak secara langsung berhubungan dengan aspek 

Ketuhanan tersebut sehingga antara dimensi keyakinan (aspek Ketuhanan) 

dan kegiatan muamalah tidaklah memiliki hubungan yang mampu 

membawa kepada preferensi seseorang untuk menjadi nasabah bank 

syariah. 

Hasil ini juga diperkuat karena kurangnya pengetahuan responden 

terhadap konsep dan praktik bank syariah. Kurangnya pengetahuan ini 

membuat mereka ragu terhadap kesyariahan bank syariah itu sendiri 

karena mereka masih menganggap bahwa bank syariah masih sama saja 



 

dengan bank konvensional. Sebagaimana penuturan salah seorang 

responden yang mengatakan bahwa: 

“Kurang tau sebenarnya tentang bank syariah, cuma kalau di 

Indonesia ternyata namanya saja yang bank syariah tapi praktiknya 

sama saja” 

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

preferensi untuk menjadi nasabah bank syariah dikarenakan kurangnya 

pemahaman mereka terhadap konsep dan praktik dari bank syariah, 

sehingga dimensi keyakinan tidak berpengaruh terhadap preferensi mereka 

menjadi nasabah bank syariah bukan dikarenakan ketidakyakinan terhadap 

ajaran agama tetapi karena kurangnya pemahaman tentang konsep bank 

syariah dan kurangnya keyakinan terhadap kesyariahan bank syariah itu 

sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudin et al 

(2012) yang menemukan bahwa dimensi keyakinan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk halal. 

Hal ini karena responden berpendapat bahwa kebenaran Islam sudah tidak 

dipertanyakan lagi, namun hal ini terlepas dari keputusan mereka dalam 

menjalankan pekerjaan. 

2. Pengaruh Dimensi Praktik Agama terhadap Preferensi Menjadi 

Nasabah Bank Syariah 

Menurut Ancok dan Suroso (1994:77) dimensi praktik agama ini 

mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang menunjukkan 

komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini 

terdiri dari dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan.  



 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi praktik agama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi kader 

Muhammadiyah Kauman Kota Yogyakarta untuk menjadi nasabah bank 

syariah.   

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung yaitu sebesar 2,115 

dengan tingkat signifikan 0,040. karena nilai signifikansi ini lebih kecil 

dari 0,05. Artinya dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

dimensi praktik agama berpengaruh signifikan terhadap preferensi kader 

Muhammadiyah menjadi nasabah bank syariah.  

Penelitian ini menujukkan hasil signifikan karena praktik agama 

sama halnya dengan kegiatan muamalah dan berarti dalam hal ini praktik 

agama yaitu menjadi nasabah bank syariah adalah sebagai salah satu 

bentuk ketaatan mereka terhadap ajaran Islam. 

3. Pengaruh Dimensi Pengalaman terhadap Preferensi Menjadi Nasabah 

Bank Syariah 

Sebagaimana disampaikan oleh Ancok dan Suroso bahwa dimensi 

pengalaman ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama 

mengandung pengharapan tertentu, bagaimana muslim berprilaku 

dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu 

berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain. (Ancok dan 

Suroso, 1994:80). 

Menurut Glok dan Stark sebagaimana dikutip oleh Wahyudin 

(2012). Dalam Islam dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat dengan 



 

Allah, perasaan doa-doanya sering terkabul, perasaan tentram bahagia 

karena menuhankan Allah, perasaan bertawakkal, perasaan khusuk ketika 

melaksanakan sholat, perasaan tergetar ketika mendengar adzan atau ayat-

ayat al-qur’an, perasaan syukur kepada Allah, perasaan mendapat 

peringatan atau pertolongan dari Allah.  

Hasil dari pengujian data diperoleh nilai t hitung yaitu sebesar 

1,046 dengan tingkat signifikan 0,301, karena nilai signifikansi ini lebih 

dari 0,05. Artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi 

pengalaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi 

Kader Muhammadiyah Kauman Kota Yogyakarta untuk menjadi nasabah 

bank syariah.   

Hasil penelitian ini tidak signifikan karena jawaban responden 

mengindikasikan bahwa mereka menerima kebenaran Islam lebih karena 

doktrin-doktrin yang mereka peroleh dari penanaman ajaran Islam dan  

bersifat pengaharapan-pengharapan yang bersifat supranatural. Hal ini tidak 

berkaitan dengan preferensi mereka terhadap bank syariah. Hasil ini diperkuat 

oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden dari 

salah satu organisasi otonom yang ada di Kauman Kota Yogyakarta. 

Berikut petikan wawancaranya: 

“ Agak repot sih mbak  kalau uang kas disimpan dibank, repot kalau 

mau mengambil uang waktu ada kegiatan. Kalau gampangnya enak 

disimpan sendiri jadi langsung bisa diambil” 

 

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tidak adanya 

preferensi untuk menjadi nasabah bank syariah dikarenakan adanya 

anggapan “repot” ketika organisasi mereka menggunakan bank dalam 



 

menyimpan uang kas, sehingga dimensi pengalaman tidak berpengaruh 

terhadap preferensi mereka menjadi nasabah bank syariah bukan 

dikarenakan ketidakyakinan dan kurangnya pengharapan kepada Allah. 

4. Pengaruh Dimensi Pengetahuan Agama terhadap Preferensi Menjadi 

Nasabah Bank Syariah 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung yaitu sebesar 2,224 

dengan tingkat signifikan 0,031, karena nilai signifikansi ini kurang dari 

0,05. Dapat diartikan bahwa dimensi pengetahuan agama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap preferensi kader Muhammadiyah 

Kauman Kota Yogyakarta untuk menjadi nasabah bank syariah.   

Dimensi pengetahuan di sini lebih kepada pengetahuan terhadap 

ajaran Islam secara umum, tidak masuk ke ranah pengetahuan akan konsep 

dan praktik bank syariah. Senada dengan pendapat dari Glock & Stark 

bahwa  dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang 

beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar, 

keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi. (Ancok dan Suroso,1994:78) 

Hasil dari kuisioner terkait dimensi pengetahuan ini menjelaskan 

bahwa ada usaha dari responden untuk menambah pemahaman tentang 

agama dan menambah pengetahuan keagamaan lewat kajian agama atau 

membaca buku-buku keagamaan. Adanya keinginan untuk mengetahui 

ajaran agama inilah yang mempegaruhi sikap muamalah atau pengambilan 

keputusan untuk memakai suatu produk sesuai dengan syariat Islam dalam 

hal ini khususnya preferensi mereka terhadap bank syariah.  



 

5. Pengaruh Dimensi Konsekuensi terhadap Preferensi Menjadi 

Nasabah Bank Syariah 

Dimensi konsekuensi ini mengacu pada indentifikasi akibat-akibat 

keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang 

dari hari ke hari. (Ancok dan Suroso, 1994: 78)  Melaksanakan kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada didasarkan 

pada konsekuensi mereka sebagai seorang muslim. Mereka berkomitmen 

untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan 

mempertimbangkan kewajiban dan larangan-larangan dalam agama. 

Namun dari hasil pengujian data kuesioner menunjukkan  bahwa 

dimensi konsekuensi tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

kader Muhammadiyah Kauman Kota Yogyakarta untuk menjadi nasabah 

bank syariah.  Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung yaitu sebesar -0,988 

dengan tingkat signifikan 0,328. karena nilai signifikansi ini lebih dari 

0,05. Artinya dari jawaban responden dimensi konsekuensi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap preferensi/ kecondongan mereka untuk 

menjadi nasabah bank syariah.  

Hasil diatas disebabkan karena kurangnya pengetahuan responden 

terhadap ekonomi Islam dalam hal ini khususnya perbankan syariah, 

ketidaktahuan mereka ini yang menyebabkan mereka tidak menjalankan 

konsekuensi mereka sebagai seorang muslim secara sepenuhnya. Karena 

memang belum ada sosialisasi mengenai bank syariah ataupun pengajian-

pengajian mengenai ekonomi Islam secara umumnya. Sebagaimana 

penuturan salah seorang responden yang mengatakan bahwa: 



 

 “Belum Mbak, belum pernah ada yang mengisi pengajian 

mengenai ekonomi Islam apalagi khusus perbankan syariah” 

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

preferensi untuk menjadi nasabah bank syariah dikarenakan kurangnya 

pemahaman mereka terhadap konsep dan praktik dari bank syariah, 

sehingga dimensi konsekuensi tidak berpengaruh terhadap preferensi 

mereka menjadi nasabah bank syariah bukan dikarenakan mereka tidak 

menjalankan konsekuensi mereka sebagai seorang muslim akan tetapi 

karena kurangnya pemahaman tentang konsep bank syariah. 

6. Pengaruh Religiusitas (Dimensi Keyakinan, Praktik Agama, 

Pengalaman, Pengetahuan Agama, dan Konsekuensi) secara bersama-

sama terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah 

Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung > F tabel (3,682 > 3,187) 

dan signifikansi < 0,05 (0.007 < 0,05), artinya dapat disimpulkan bahwa 

dimensi keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, dan 

konsekuensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi menjadi nasabah bank syariah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatmawati 

(2015) bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

intensi menabung di bank syariah pada kalangan santri mahasiswa PP. 

Wahid Hasyim, Sleman.   

Religiusitas mengacu pada aspek religi yang dihayati oleh individu 

di dalam hati. (Mangunwijaya, 1982)  Dan di dalam Islam religiusitas 



 

berarti menjalankan ajaran Agama secara menyeluruh yaitu menjalankan 

perintah dan juga menjauhi segala larangan-larangan dalam Islam.  

Mengenai keharaman riba Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai 

majlis yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa agama di Indonesia 

telah mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2004 tentang bunga bank, serta 

Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 

Tahun 2006 tentang bunga bank yang keduanya menyatakan keharaman 

bunga bank.  

Ketika seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi maka akan 

menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh dan juga menjauhi segala 

larangan-larangan dalam Islam, maka preferensinya terhadap bank syariah 

juga akan bersifat positif. Demikian pula dengan hasil penilitian ini yang 

dilakukan kepada kader Muhammadiyah Kauman  Kota Yogyakarta yang 

memang sudah dikenal sebagai kampung Muhammadiyah dan 

masyarakatnya yang religius. 

 

 


