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ABSTRACT
This study aims to look at the factors that influence student interest in becoming a customer of
the Dharma Andalas Laboratory (DAL) Bank. Case studies of students of the Faculty of
Economics and Business, Dharma Andalas University. This type of research is descriptive
quantitative. The population of this study were all students of the Faculty of Economics and
Business at Dharma Andalas University who were customers of DAL bank, totaling 1136
people. In this study, using accidental sampling technique in sampling and the number of
samples in this study were 295 people. This study uses multiple linear regression analysis in
analyzing research data. The results of this study are the variables of religiustas, facilities,
knowledge and promotion partially have a positive and significant effect on students' interest in
saving in bank AMD. The simultaneous test results in this study are all independent variables
together have a significant effect on students' interest in saving in bank DAL.
Keywords: Religiustas, facilities, knowledge and promotion, Interest
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa
menjadi nasabah Bank Dharma Andalas Laboratory (DAL). Studi kasus mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dharma Andalas yang menjadi nasabah bank DAL yang berjumlah 1136 orang.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling dalam pengambilan sampel dan
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 295 orang. Penelitian ini menggunakan analisis
regresi linier berganda dalam menganalisis data penelitian. Hasil penelitian ini adalah variabel
religiustas, fasilitas, pengetahuan dan promosi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat siswa menabung di bank AMD. Hasil uji simultan dalam penelitian ini adalah
semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat siswa
menabung di bank DAL.
Kata kunci: Religius, fasilitas, pengetahuan dan promosi, Minat

PENDAHULUAN
Perkembangan industri perbankan
yang semakin membaik pada suatu

negara
akan
berpengaruh
pada
pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.
Bank termasuk lembaga keuangan yang
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mempunyai peran penting dalam
perekonomian suatu negara. Fungsi
utama bank terbagi atas tiga sebagai
lembaga keuangan yaitu menghimpun
dana masyarakat, menyalurkan dana
kepada masyarakat dan melakukan
pelayanan jasa kepada masyarakat
(Faisal, 2017).
Saat ini perkembangan perbankan
syariah dalam pengelolaan dananya
sangat dimanfaatkan oleh sebagian
masyarakat. Dalam pelaksanaa kegiatan
operasionalnya perbankan syariah selalu
berusaha untuk membuat konsumen
merasa puas atas produk yang
ditawarkan, hal ini sangat mempengaruhi
keputusan seorang nasabah untuk
menggunakan jasa perbankan tersebut.
Selain
itu
seiring
dengan
berkembangnya
sektor
perbankan
menyebabkan nasabah selektif dalam
memilih layanan jasa perbankan
dikarenakan nasabah tersebut cukup
mempunyai
pengetahuan
terhadap
layanan jasa yang diberikan.
DAL bank Universitas Dharma
Andalas merupakan sebuah lembaga
perbankan yang menjalankan prinsip
syariah, dimana dalam pengelolaannya
dilaksanakan oleh karyawan sekaligus
mahasiswa Universitas Dharma Andalas
yang melakukan magang. Adapun para
nasabah bank ini adalah para mahasiswa
sekaligus dosen serta para staf akademisi
Universitas Dharma Andalas.
Menurut Mowen dalam (Oliver,
2006) minat beli diperoleh dengan
proses belajar serta pemikiran yang pada
akhirnya membentuk suatu pendapat
(persepsi). Kemudian minat beli akan
menghasillkan
suatu
dorongan
(motivasi) yang akan teringat dalam
ingatan konsumen (nasabah) dan jadi
harapan yang kuat, dimana saat seorang
konsumen tersebut harus memenuhi
maka
konsumen
tersebut
akan
merealisasikan apa yang ada didalam
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ingatannya itu.
Religiusitas merupakan bagi dari
karakteristik seoerang yang muncul
dengan
sendirinya
untuk
mendeskripsikan
secara
personal
mengenai nilai-nilai religius yang
dimiliki
seseorang
didalam
kehidupannya. Hal ini mengindikasikan
bahwa jika seseorang religius maka
kepribadiannya
akan
dapat
menggambarkannya, selain itu wawasan,
motivasi yang dimiliki, cara berfikir,
bersikap sekaligus perilakunya dan
kepuasan akan dirinya merupakan hasil
dari perpaduan nilai religius yang
dimilikinya (Yanuarti, 2018).
Menurut (Wahyuningrum, 2005)
fasilitas adalah segala yang dapat
dipergunakan
untuk
membantu
kelancaran pelaksanaan usaha yang
dijalankan. Fasilitas juga dapat berupa
seusatu yang dipergunakan untuk
memudahkan konsumen mendapatkan
kepuasan. Dimana dalam jasa suatu
layanan tidak bisa dilihat bentuk
fisiknya, maka wujud fisik yang
menduku aktifitas jasa tersebut akan
dipergunakan sebagai ukuran dari
layanan jasa yang diberikan.
Pengetahuan merupakan cara yang
dipergunakan untuk mendapatkan fakta
dan
informasi
baru,
sehingga
pengetahuan merupakan factor penting
untuk dipergunakan dalam membentuk
tindakan
seseorang.
(Notoatmodjo,
2012)
mengatakan
pengetahuan
merupakan hasil dari indera manusia
yang juga merupakan hasil pengetahuan
seseorang terhadap objek yang diperoleh
melalui indera yang dimiliki seperti
indra
penglihatan,
pendengaran,
penciuman, rasa dan raba.
Promosi merupakan bagian dari
bauran
pemasaran
yang
penting
pengaruhnya, dan perlu dilaksanakan
oleh
sebuah
perusahaan
untuk
memasarkan
produk
yang
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diproduksinya. Dimana promosi yang
berjalan dengan baik dapat membuat
perusahaan menguasai pasar sehinga
diharapkan nantinya pendapatan hasil
penjualan
akan
terus
dapat
dipertahankan (Nurul Qomariah, 2011)
Pengaruh Religiustas Terhadap Minat
Mahasiswa
Religiusitas dapat digambarkan
dalam beberapa aspek, dimana aspek
tersebut harus diepenuhi agar dapat
dijadikan petunjuk mengenai langkah
untuk menjalankan hidup dengan benar
guna memperoleh kebahagiaan di dunia
dan akhirat selain itu dijalankan dengan
aturan-aturan aturan agama yang
berlaku. Religiusitas dapat diwujudkan
pada berbagai aspek kehidupan termasuk
pada aspek ekonomi. Di Zaman yang
modern ini aktivitas perekonomian
belum sempurna jika belum adanya
lembaga keuangan syariah. Lembaga
keuangan syariah merupakan sebuah
lembaga
bagian dari kegiatan
muamalah, dimana dalam kegiatannya
semua jenis transaksi diperbolehkan
kecuali yang diharamkan seperti riba.
(Khotimah, 2018) meneliti tentang
pengaruh religiusitas, kepercayaan dan
citra perusahaan dan sistem bagi hasil
terhadap minat nasabah menabung
menabung dan loyalitas di bank syariah
mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah
Bank
Syariah
Mandiri
Gresik).
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa Religiusitas,
kepercayaan, citra perusahaan, dan
sistem bagi hasil dapat meningkatkan
minat nasabah menabung dan loyalitas
nasabah di Bank Syariah Mandiri.
Artinya semakin tinggi religiusitas,
kepercayaan, citra perusahaan, dan
sistem bagi hasil maka semakin tinggi
pula minat nasabah menabung dan
loyalitas nasabah di Bank Syariah
Mandiri.

P- ISSN 1693 - 3273
E- ISSN 2527 - 3469

H1:

Diduga
Religiutas
memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap minat mahasiswa menjadi
nasabah DAL Bank
Pengaruh Fasilitas Terhadap Minat
Mahasiswa
Fasilitas merupakan segala sesuatu
yang
dapat
memudahkan
dan
melancarkan pelaksanaan suatu usaha.
Fasilitas dapat pula berupa segala
sesuatu yang memudahkan konsumen
dalam memperoleh kepuasan. Karena
suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak
bisa dicium dan tidak bisa diraba maka
aspek wujud fisik menjadi penting
sebagai
ukuran
dari
pelayanan.
Pelanggan akan menggunakan indera
penglihatan untuk menilai suatu yang
diberikan oleh Bank dalam hal ini
fasilitas,
sarana
prasarana
dan
perlengkapannya.
Penelitian yang dilakukan oleh
(Palenewen et al., 2014) tentang Kualitas
Layanan Dan Fasilitas Pengaruhnya
Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Bri
Cabang
Pembantu
Palu
yang
menyatakan bahwa Hasil penelitian
menunjukan bahwa Hasil dari penelitian
menunjukan secara simultan dan parsial
kualitas
layanan
dan
fasilitas
berpengaruh signifikan terhadap nasabah
kredit. Manajemen BRI sebaiknya
meningkatkan kualitas layanan dan
fasilitas yang mereka berikan agar dapat
meningkatkan
loyalitas
dan
mempermudah
setiap
kegiatan
perbankan nasabahnya.
H2: Diduga Fasilitas memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap
minta mahasiswa menjadi nasabah
Dal Bank
Pengaruh Pengetahuan Terhadap
Minat Mahasiswa
Persaingan yang sehat antar bank
diperlukan sebagai salah satu unsur
pendorong
peningkatan
efisiensi.
Tentunya situasi semacam itu tidak
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mudah, karena di sisi lain, negara pernah
mengalami krisis ekonomi global pada
tahun 2008 yang berdampak sangat besar
bagi dunia perbankan di Indonesia.
Menteri komunikasi dan informatika
mengemukakan bahwa krisis keuangan
di Amerika Serikat mengakibatkan
pengeringan likuiditas sektor perbankan
dan institusi keuangan non-bank yang
disertai
berkurangnya
transaksi
keuangan. Kondisi demikian telah
menyebabkan
minat
menabung
masyarakat
di
bank
mengalami
penurunan. Masyarakat menjadi enggan
menginvestasikan dananya, karena bank
bukan tempat yang aman lagi untuk
berinvestasi.
Bank
tidak
lagi
memberikan
keuntungan
bagi
masyarakat dan sebaliknya, bank
menambah beban masyarakat dengan
segala permasalahannya.
Penelitian ini mengacu pada
penelitian (Faisal, 2017) meneliti tentang
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Minat Mahasiswa Untuk Menjadi
Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus
Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan
Islam
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta). Berdasarkan analisis yang
telah dilakukan diperoleh hasil bahwa
variabel religiusitas dan variabel fasilitas
tidak
memiliki
pengaruh
secara
signifikan terhadap minat mahasiswa
mahasiswa Ekonomi dan Perbankan
Islam
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta untuk menjadi nasabah di
bank syariah, sedangkan variabel
pengetahuan dan variabel promosi
memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap minat mahasiswa Ekonomi dan
Perbankan
Islam
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta
untuk
menjadi nasabah di bank syariah.
H3: Diduga Pengetahuan memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap minta mahasiswa menjadi
nasabah DAL Bank
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Pengaruh Promosi Terhadap Minat
Mahasiswa
Menurut Kasmir (2012), promosi
merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk mempengaruhi konsumen agar
mereka dapat mengenal produk yang
ditawarkan oleh perusahaan kepada
mereka dan kemudian mereka menjadi
senang
lalu
membeli
produk
tersebut.Dalam
hal
ini
promosi
merupakan hal sangat penting bagi minat
investasi logam mulia.
Penelitian ini mengacu pada
penelitian (Faisal, 2017) meneliti tentang
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Minat Mahasiswa Untuk Menjadi
Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus
Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan
Islam
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta). Berdasarkan analisis yang
telah dilakukan diperoleh hasil bahwa
variabel religiusitas dan variabel fasilitas
tidak
memiliki
pengaruh
secara
signifikan terhadap minat mahasiswa
mahasiswa Ekonomi dan Perbankan
Islam
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta untuk menjadi nasabah di
bank syariah, sedangkan variabel
pengetahuan dan variabel promosi
memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap minat mahasiswa Ekonomi dan
Perbankan
Islam
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta
untuk
menjadi nasabah di bank syariah
H4: Diduga Promosi memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap
minta mahasiswa menjadi nasabah
DAL Bank
METODE PENELITIAN
Data dan Sampel
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatif karena data
penelitian menggunakan angka yang
diangkat dari jawaban responden dalam
kuesioner yang digunakan untuk variabel
independen peneliti, yaitu komitmen
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organisasi dan gaya kepemimpinan
Universitas Dharma Andalas yang
(Sugiyono, 2017).
menjadi nasabah DAL Bank. Jumlah
Jenis data adalah cross section.
populasi ini adalah 1.136 orang. Metode
Dalam menjawab pernyataan penelitian
pengambilan sampel yang digunakan
dihitung
berdasarkan
perioede
adalah
metode
sampling
nonharian/mingguan/bulanan dimana studi
probabilitas, dengan teknik pengambilan
yang dilakukan dengan data tidak lebih
sampel yaitu Accidental Sampling. Di
dari sekali disebut data cross section.
dapat sampel pada penelitian ini
Regresi
yang digunakan dengan
berjumlah 295 orang.
memperhatikan hubungan antar satu
Definisi Operasional Variabel
variabel bawahan dengan satu atau lebih
Pada penelitian ini terdapat enam
faktor bebas. Data primer merupakan
variabel yaitu variabel Y Minat, variabel
data yang digunakan, dimana data
X1 Religius, X2 Fasilitas, X3
dikumpulkan dan didapatkan langsung
Pengetahuan dan X4 Promosi. Berikut
dari sumbernya melalui kuesioner yang
adalah tabel dari definisi operasional
dibagikan (Sugiyono, 2017).
variabel pada penelitian ini :
Penelitian ini memiliki tujuan utama
populasi pada semua mahasiswa FEB
Tabel 1
Variabel Penelitian dan Indikatornya
No
1

2

3

Variabel

Pengertian

Indikator

Minat (Y) /

Minat adalah salah satu
motivasi yang mendorong
orang untuk melakukan apa
yang mereka inginkan bila
mereka bebas memilih. Setiap
minat
bertujuan
untuk
memuaskan suatu kebutuhan

1.

Religiustas (X1) /

Fasilitas (X2)

Religiusitas adalah bagian dari
karakteristik pribadi seseorang
yang akan muncul dengan
sendiri untuk menggambarkan
personalitas
sebagai
internalisasi
nilai-nilai
religiusitas secara utuh yang
diperoleh dari hasil sosialisasi
nilai
religius
disepanjang
kehidupanya

2.
3.

Tingkat suku
bunga.
Promosi
Kualitas
pelayanan

1. Religious Belief

Nomor Pernyataan
1.

Saya ingin menabung di Bank
syariah karena tidak
mengenal tingkat suku
bunga.

2.

Saya ingin menabung di Bank
syariah karena promosi yang
ditawarkan menarik.

3.

Saya ingin menabung di Bank
syariah karena pelayanan
bagus.

1.

Saya menggunakan Bank
Syari’ah karena taat kepada
Agama yang saya anut.

2.

Saya menggunakan Bank
Syari’ah karena taat kepada
Agama.

3.

Saya percaya bahwa semua
perbuatan kita kelak akan
dimintai
pertanggung
jawaban oleh Allah SWT.

4.

Riba merupakan hal yang
dilarang oleh agama dan
hukumnya haram

5.

Saya
menerapkan
pengetahuan
keagamaan
dalam kehidupan sehari–hari
termasuk dalam pengelolan
keuangan.

1.

Saya menabung di Bank
Syariah karena
pertimbangan/ perencanaan
yang special pada Bank
Syariah.

2.

Saya menabung di Bank
Syariah karena ruangan
dibank syariah sangat bagus.

3.

Saya menabung di Bank
Syariah karena perlengkapan

2. Religious
Practice
3. Religious
Feeling
4. Religious
Knowledge.
5. Religious Effect

Fasilitas merupakan suatu 1.
paket jasa yang diartikan
sebagai suatu bundel yang
terdiri atas barang dan jasa 2.
yang
disediakan
dalam
lingkungan tertentu.
3.
4.

Pertimbangan/
Perencanaan
Spasial.
Perencanaan
Ruangan.
Perlengkapan
dan Perabot.
Unsur
Pendukung
lainnya

Sumber
(Faisal, 2017)

(Yanuarti,
2018)

(Tjiptono,
2011)
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No

Variabel

Pengertian

Indikator

Nomor Pernyataan
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Sumber

dan perabot dibank syariah
lengkap.

4

5

Pengetahuan (X3)

Promosi (X4)

Pengetahuan adalah hasil
pengindraan manusia, atau
hasil tahu seseorangterhadap
objek melalui indra yang
dimilikinya (mata, hidung,
telinga, dan sebagainya).

Promosi adalah salah satu
variabel marketing mix yang
sangat penting pengaruhnya
untuk
dilaksanakan
oleh
perusahaan
dalam
memasarkan
hasil
produksinya.

1.

Pengetahuan
produk

2.

Pengetahuan
harga

3.

Pengetahuan
pembelian

4.

Pengetahuan
pemakaian

4.

Saya menabung di Bank
Syariah karena ada unsure
pendukung lainnya

1.

Saya menabung di Bank
Syariah karena tau dengan
produk bank syariah.

2.

Saya menabung di Bank
Syariah karena tau dengan
bagi hasil yang diberikan
oleh Bank syariah.

3.

Saya menabung di Bank
Syariah karena tau dengan
system pendaftaran bank
syariah.

4.

Saya menabung di Bank
Syariah karena tau dengan
cara pemakaiannya.

1.

Saya menabung di Bank
Syariah karena referensi dari
nasabah lain.

1.

Referensi dari
nasabah,

2.

Hadiah
langsung

2.

3.

Berupa
cinderamata,

Bank Syariah memberikan
hadiah secara langsung.

3.

4.

Stiker di outletoutlet bank

Bank Syariah memberikan
sesuatu berupa cindera
mata-mata.

4.

Bank Syariah memiliki stiker
di outlet outlet bank.

Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian
dilakukan
dengan
menggunakan
uji
regresi
yang
memanfaatkan selisih mutlak dalam
harga variabel independen. Berdasarkan
hasil pengujian regresi maka persamaan
regresi untuk menguji faktor-faktor
yang mempengaruhi minat mahasiswa
untuk menjadi nasabah Dharma Andalas
Laboratory (DAL) Bank .
Y = a + β1X1+ β2X2 +
β3X3 + β4X4 + e
Keterangan: Y: Minat Mahasiswa,
X1: Religiustas, X2: Fasilitas, X3:
Pengetahuan, X4: Promosi,
a:
Konstanta, β1-4: Koefisien Regresi dan
e: Standard Error.
Uji T (Uji Koefisien Regresi)
Uji t untuk menguji signifikansi
antara variabel X berpengaruh terhadap
variabel Y secara parsial dapat dilihat
dari
tingkat
signifikansi
dan
perbandingan t hitung dan t tabel.

Syahrial, 2018

(Nurul
Qomariah,
2011)

Apabila t hitung > t tabel dan
signifikan < 0,05 maka hipotesis
diterima, begitu pula sebaliknya
(Sugiyono, 2014).
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi menjelaskan
bahwa melakukan pengukuran terhadap
besarnya persentase pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen.
Koefisien determinasi diukur oleh
R-Square atau Adjusted R2. R-Square
digunakan jika hanya menggunakan 1
variabel bebas saja (biasa disebut
dengan Regresi Linear Sederhana),
sedangkan
Adjusted
R-Square
digunakan pada saat 1 variabel bebas
lebih (Sugiyono, 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Berdasarkan proses pengolahan
data dapat dinarasikan uji validitas
variabel penelitian seperti terlihat pada
tabel berikut ini:
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Tabel 2.
Uji Validitas
No

Pernyataan

rhitung

No

2.

3.

4.

5.

Saya menggunakan DAL
Bank karena taat kepada
agama yang saya anut.

0,354

0,30

0,428

0,30

Valid

Saya percaya bahwa semua
perbuatan kita kelak akan
dimintai
pertanggung
jawaban oleh Allah SWT.

0,449

0,30

Valid

Riba merupakan hal yang
dilarang oleh agama dan
hukumnya haram.

0,553

0,30

Valid

2.

3.

4.

2.

3.

4.

0,570

0,30

Valid

Saya menabung di DAL
Bank
karena
pertimbangan/perencanaan
yang spesial pada Bank
Syariah.

0,551

0,30

Valid

Saya menabung di DAL
Bank karena ruangannya
sangat bagus.

0,440

0,30

Valid

Saya menabung di DAL
Bank karena perlengkapan
dan perabot lengkap.

0,463

0,30

Valid

Saya menabung di DAL
Bank karena ada unsur
pendukung lainnya.

0,525

0,30

Valid

Saya menabung di DAL
Bank karena tau dengan
produk Bank Syariah.

0,495

Saya menabung di DAL
Bank karena tau dengan
bagi hasil yang diberikan
oleh Bank Syariah.

0,550

Saya menabung di DAL
Bank karena tau dengan
sistem pendaftaran di bank
tersebut.

0,504

0,30

Valid

Saya menabung di DAL
Bank karena tau dengan
cara pemakaiannya.

0,594

0,30

Valid

0,486

0,30

Valid

0,534

0,30

Valid

0,30

0,30

Valid

2.

Saya menabung di DAL
Bank karena referensi dari
nasabah lain.
DAL Bank memberikan
hadiah secara langsung.

0,30

Valid

4.

DAL Bank memiliki stiker di
outlet-nya.

0,415

0,30

Valid

1.

Saya ingin menabung di
DAL Bank karena tidak
mengenal tingkat suku
bunga.

0,491

0,30

Valid

Saya ingin menabung di
DAL Bank karena promosi
yang ditawarkan menarik.

0,358

0,30

Valid

Saya ingin menabung di
DAL bank karena pelayanan
bagus.

0,494

0,30

Valid

Minat (Y)

2.

Berdasarkan hasil pengolahan data
pada setiap variabel seluruh item
pernyataan dapat diambil kesimpulan
bahwa
hasil
variabel
tersebut
dinyatakan-valid karena R hitung >
0,30.
Uji Reliabilitas
Berdasarkan proses pengolahan
data dijelaskan uji reliabilitas variabel
penelitian seperti terlihat pada tabel 3
berikut ini:
Tabel 3.
Uji Reliabilitas
No

Variabel

Cronbach’s
Alpha

Alpha

1.

Religiusitas (X1)

0,712

0,60

Reliabel

2.

Fasilitas (X2)

0,709

0,60

Reliabel

3.

Pengetahuan
(X3)

0,739

0,60

Reliabel

4.

Promosi (X4)

0,703

0,60

Reliabel

5.

Minat (Y)

0,632

0,60

Reliabel

Valid

Promosi (X4)
1.

0,541

Sumber: Data yang diolah SPSS 21

Pengetahuan (X3)
1.

DAL Bank memberikan
sesuatu berupa
cenderamata.

3.

Fasilitas (X2)
1.

Keterangan

Valid

Saya menggunakan DAL
Bank karena sesuai dengan
ajaran agama islam.

Saya
menerapkan
pengetahuan keagamaan
dalam kehidupan seharihari
termasuk
dalam
pengelolaan keuangan.

rtabel

Keterangan

Religiusitas (X1)
1.

rhitung

3.
rtabel

Pernyataan

Keterangan

Sumber: Data yang diolah SPSS 21

Hasil uji reliabilitas pada tabel
di atas, menunjukkan bahwa nilai
cronbach
alpha
untuk
variabel
Religiustas 0,712 > 0,60 , variabel
Fasilitas 0,709 > 0,60, variabel
Pengetahuan 0,739 > 0,60, variable
Promosi 0,703 > 0,60 dan Minat 0,632
> 0,60 dapat disimpulkan bahwa semua
variabel lebih besar dari 0,60 dan
dikatakan reliabel.
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Uji Hipotesis
Uji t
Tabel 4.
Hasil Uji t
Variabel

t-hitung t-tabel

Sig.

Taraf sig.

Ket

Religiusitas

3,097

1,650

0,002

0,05

Signifikan

Fasilitas

3,347

1,650

0,001

0,05

Signifikan

Pengetahuan

6,521

1,650

0,000

0,05

Signifikan

Promosi

5,908

1,650

0,000

0,05

Signifikan

Sumber: Output SPSS Versi 21

Berdasarkan pengujian di atas dapat
dilihat bahwa t hitung dari variable
religiustas 3,097 lebih besar dari t tabel
1,650 dengan nilai signifikan 0,002
lebih kecil dari 0,05. Artinya variable
religiustas memiliki pengaruh positif
dan
signifikan
terhadap
minat
mahasiswa untuk menjadi nasabah DAL
Bank.
Nilai t hitung dari variable fasilitas
adalah 3,347 lebih besar dari 1,650 dan
nilai signifikansinya adalah 0,001 lebih
kecil dari 0,05. Artinya variable fasilitas
memiliki
pengaruh
positif
dan
signifikan terhadap minat mahasiswa
menjadi nasabah DAL Bank.
Nilai t hitung dari variable
pengetahuan adalah 6,521 lebih besar
dari 1,650 dan nilai signifikansinya
adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Artinya variable pengetahuan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap
minat mahasiswa menjadi nasabah DAL
Bank.
Nilai t hitung dari variable promosi
adalah 5,908 lebih besar dari 1,650 dan
nilai signifikansinya adalah 0,000 lebih
kecil dari 0,05. Artinya variable
promosi memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap minat mahasiswa
menjadi nasabah DAL Bank.
Uji Determinasi
Tabel 7.
Hasil Uji Determinasi
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
estimate

1

0,719

0,517

0,510

1,12161
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Tabel diatas menunjukkan bahwa
nilai adjusted R square yang diperoleh
sebesar 0.510, yang berarti bahwa
sebesar 51% variable minat mahasiswa
dapat
dijelaskan
oleh
variable
religiustas, fasilitas, pengetahuan, dan
promosi,
sisanya
sebesar
49%
dijelaskan oleh variable lain yang
berkaitan dengan minat mahasiswa.
Analisis Regresi Linear Berganda
Adapun hasil dari analisis regresi
linier berganda pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + + b3X3 + b4X4 + e
Y = 0,544 + 0,108 X1 + 0,104 X2 + 0,241 X3
+ 0,238 X4 + e

Hal menunjukkan bahwa tanpa
adanya pengaruh religiusitas, fasilitas,
pengetahuan, dan promosi, maka minat
(Y) nilainya positif sebesar 0,544.
Religiusitas (X1) memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 0,108, berarti
religiusitas memiliki hubungan yang
positif dengan minat. Fasilitas (X2)
memiliki nilai koefisien regresi sebesar
0,104, berarti fasilitas memiliki
hubungan yang positif dengan minat
mahasiswa. Pengetahuan (X3) memiliki
nilai koefisien regresi sebesar 0,241,
berarti pengetahuan memiliki hubungan
yang positif dengan minat mahasiswa.
Promosi (X4) memiliki nilai koefisien
regresi sebesar 0,238, berarti promosi
memiliki hubungan yang positif dengan
minat mahasiswa.
Pengaruh
Religiustas
Terhadap
Minat Mahasiswa
Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa variabel
religiusitas
memiliki
pengaruh
signifikan terhadap minat mahasiswa
untuk menjadi nasabah DAL Bank. Hal
ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung
lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai
signifikansi lebih kecil dari taraf
signifikansi (5%).. Penelitian ini sejalan
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dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Khotimah,
2018)
dengan hasil
penelitiannya yaitu variabel religiusitas
memiliki pengaruh signifikan terhadap
minat masyarakat untuk menabung di
bank syariah.
Religiusitas seharusnya memiliki
peran yang sangat besar terhadap
partisipasi masyarakat terhadap bank
syariah khususnya pada masiswa FEB
Universitas Dharma Andalas. Hal ini
disebabkan
karena
mayoritas
mahasiswa FEB Universitas Dharma
Andalas adalah muslim. Religiusitas
sangat penting terhadap sesuatu dalam
mengambil
keputusan.
Tinggi
rendahnya
kualitas
religiusitas
seseorang
akan
mempengaruhi
seseorang dalam memahami dan
mengimplementasikan nilai-nilai islam
dalam kehidupan sehari-hari. Salah
satunya religiusitas akan mempengaruhi
minat mahasiswa untuk menabung du
bank
syariah,
mahasiswa
yang
mengetahui atau paham dengan hukum
riba akan memilih untuk menjadi
nasabah di bank syariah dari pada
menjadi nasabah di bank konfensional.
Semakin tinggi religiusitas mahasiswa
maka akan semakin tinggi minat
mahasiswa untuk menabung di bank
syariah.
Pengaruh Fasilitas Terhadap Minat
Mahasiswa
Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa variabel
fasilitas memiliki pengaruh signifikan
terhadap minat mahasiswa untuk
menjadi nasabah DAL Bank. Hal ini
ditunjukkan dengan dengan nilai thitung lebih besar dari nilai t-tabel dan
nilai signifikansi lebih kecil dari taraf
signifikansi (5%).
Fasilitas yang disediakan bank
syariah merupakan segala sesuatu yang
dapat memudahkan para nasabah serta
akan memperlancar dalam pelaksanaan
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suatu usaha. Didalam penelitian ini
fasilitas memiliki pengaruh signifikan
terhadap minat mahasiswa untuk
menjadi nasabah di DAL Bank. Hal ini
dikarenakan mahasiswa merasakan
fasilitas yang disediakan oleh DAL
Bank sudah sangat sesuai dengan
kebutuhan dari mahasiswa sehingga
fasilitas menjadi variabel penentu
mahasiswa FEB Universitas Dharma
Andalas untuk meminati menjadi
nasabah di DAL Bank. Penelitian ini
sejalan
dengan
penelitian
yang
dilakukan oleh (Palenewen et al., 2014)
dengan hasil penelitannya yaitu variabel
fasilitas memiliki pengaruh signifikan
terhadap minat masyarakat untuk
menjadi nasabah di bank syariah.
Pengaruh Pengetahuan Terhadap
Minat Mahasiswa
Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa variabel
pengetahuan
memiliki
pengaruh
signifikan terhadap minat mahasiswa
untuk menjadi nasabah DAL Bank. Hal
ini ditunjukkan dengan dengan nilai thitung lebih besar dari nilai t-tabel dan
nilai signifikansi lebih kecil dari taraf
signifikansi (5%).
Pengetahuan merupakan informasi
yang disimpan dalam benak konsumen.
Pengetahuan merupakan salah satu
faktor penentu utama dalam perilaku
konsumen. Apa yang dibeli konsumen,
dimana mereka membeli, dan kapan
mereka membeli, akan bergantung pada
pengetahuan
konsumen.
Dalam
tingkatan yang umum, pengetahuan
dapat didefinisikan sebagai informasi
yang disimpan di dalam ingatan.
Sedangkan pengetahuan konsumen
didefinisikan sebagai kumpulan dari
keseluruhan informasi yang sesuai
dengan fungsi konsumen dipasar. Jadi
dapat disimpulkan bahwa pengetahuan
konsumen adalah semua informasi yag
dimiliki konsumen mengenai berbagai
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macam produk dan jasa, serta
pengetahuan lainnya yang terkait
dengan produk dan jasa tersebut dan
informasi yang berhubungan dengan
fungsinya sebagai konsumen. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Faisal, 2017),
dengan hasil penelitiannya yaitu
variabel
pengetahuan
memiliki
pengaruh signifikan terhadap minat
mahasiswa untuk menjadi nasabah di
bank syariah.
Pengaruh Promosi Terhadap Minat
Mahasiswa
Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa variabel
pengetahuan
memiliki
pengaruh
signifikan terhadap minat mahasiswa
untuk menjadi nasabah DAL Bank. Hal
ini ditunjukkan dengan dengan nilai thitung lebih besar dari nilai t-tabel dan
nilai signifikansi lebih kecil dari taraf
signifikansi (5%).
Promosi adalah suatu bentuk
komunikasi
pemasaran,
yang
merupakan aktivitas pemasaran yang
berusaha
menyebarkan
informasi,
mempengaruhi/ membujuk, dan/atau
mengingatkan pasar sasaran atas
perusahaan dan produknya agar
bersedia menerima, membeli, dan loyal
pada
produk
yang
ditawarkan
perusahaan yang bersangkutan. Tujuan
utama
dari
promosi
adalah
menginformasikan, mempengaruhi dan
membujuk
serta
mengingatkan
pelanggan sasaran tentang perusahaan
dan bauran pemasarannya. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Faisal, 2017),
dengan hasil penelitiannya yaitu
variabel promosi memiliki pengaruh
signifikan terhadap minat mahasiswa
untuk menjadi nasabah di perbankan
syariah.
SIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
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mengenai
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Minat
Mahasiswa
Untuk Menjadi Nasabah DAL Bank
Studi Kasus Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Dharma Andalas, maka diperoleh hasil
Variabel
Religiusitas
memiliki
pengaruh signifikan terhadap minat
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Dharma Andalas
untuk menjadi nasabah di DAL Bank.
Variabel Fasilitas memiliki pengaruh
signifikan terhadap minat mahasiswa
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
Universitas Dharma Andalas untuk
menjadi nasabah di DAL Bank.
Variabel
Pengetahuan
memiliki
pengaruh signifikan terhadap minat
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Dharma Andalas
untuk menjadi nasabah di Dal Bank.
Variabel promosi memiliki pengaruh
signifikan terhadap minat mahasiswa
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
Universitas Dharma Andalas untuk
menjadi nasabah di DAL Bank. Hasil
uji
koefisien
determinasi
(R2)
menunjukkan bahwa 51% variabel
minat mahasiswa dapat dijelaskan oleh
variabel
religiusitas,
fasilitas,
pengetahuan, dan promosi.
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