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Abstract
In this current year, Islamic commercial banking industries have grown rapidly.
They are involved in a tight competition. The competition is not only happened between
Islamic commercial banking companies but also with conventional banking companies. The
reasons of customers to do a transaction with Islamic commercial banking companies are
needed to be understood by either practitioners or scholars.
The research aim is to investigate the variables which affect consumer’s behavior in
terms of doing transactions in Islamic commercial banking companies in Malang. Theory
of planned behavior is used in this research as a basic frame work for analyzing those
variables.
The population of this research is all of Islamic commercial banking companies
which are located in Malang. Sample is collected by using probability sampling method. In
terms of answering the research question, multiple regressions are used. F-test and t-test
are used in order to test the hypotheses.
The result of this research shows that the three independent variables (attitude
towards behaviour, subjective norms, and perceived control behaviour) has a significant
influence either as partial or simultaneous goes together with the variable of the
consumer’s behavior in terms of doing transactions in Islamic commercial banking
companies in Malang. The most significant variable from the three independent variables is
attitude towards behaviour (68,1%).
Keywords: transaction, Theory of Planned Behavior, Islamic banking.

I. Pendahuluan
Sejarah sistem Perbankan di Indonesia mencatat pada tahun 1992 merupakan awal
dari hadirnya sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Momen tersebut ditandai dengan
digulirkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini
menyebutkan bahwa bank bisa menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip
bagi-hasil (Pasal 6 butir m, Pasal 13 butir c). Kemudian di tahun yang sama berdiri Bank
Syariah Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia.
Pendirian BMI dilakukan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang didukung
oleh sekelompok pengusaha dan cendikiawan muslim. Dalam perkembangannya, sejak
periode 1992 hingga 1998, BMI masih merupakan satu-satunya bank umum yang
beroperasi secara syariah dan diikuti dengan berdirinya 78 bank perkreditan rakyat syariah.
Upaya pemerintah untuk menggiatkan gerak perkembangan sistem perbankan
syariah di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai amandemen
dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua undang-undang tersebut yang
kemudian memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan
syariah. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dengan tegas menyebutkan bahwa bank dapat
melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Dual
Banking System). Ketentuan tersebut didukung dengan UU No. 23 Tahun 1999 yang
mengatur tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah.
Pemberlakuan undang-undang tersebut memberikan angin segar bagi perkembangan sistem
perbankan syariah di Indonesia. Lima tahun sejak diberlakukan Dual Banking System,
pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank dengan perincian 2 bank merupakan
entitas mandiri (BMI dan Bank Syariah Mandiri) dan lainnya merupakan unit/divisi syariah
bank konvensional.
Dalam beberapa tahun terakhir, usaha perbankan syariah di Indonesia menunjukkan
suatu trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan
syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Menurut Hidayat, Danang
dan Joko (2007) pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia lebih cepat dari perkiraan.
Dari data yang publikasikan oleh Bank Indonesia pada Mei 2007, di Indonesia berdiri 3
Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 106 BPR Syariah. Jumlah tersebut
berbeda dengan jumlah perbankan Syariah yang berdiri pada tahun 1999. Pada tahun 1999,
di Indonesia hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah, 1 Unit Usaha Syariah dan 79 BPR
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Syariah. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia
memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.
Pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia secara umum
disebabkan oleh nilai-nilai yang dijalankan oleh jenis usaha tersebut. Menurut Maulana
Ibrahim (2004) pertumbuhan pesat yang terjadi pada perbankan syariah disebabkan oleh
terkandungnya nilai-nilai moralitas dan agama. Selain itu masih adanya potensi pangsa
pasar yang besar menyebabkan para usahawan tertarik untuk berusaha pada sektor syariah
ini.
Secara riil kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia, seperti
yang dikemukakan Bank Indonesia antara lain: pertama, optimalisasi dalam pembiayaan
sektor riil. Hal ini bisa dilihat dari tingkat FDR yang tinggi (berkisar antara 95 – 100%)
yang menunjukkan fungsi intermediasi perbankan syariah yang cukup tinggi. Kedua, turut
berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pemeliharaan keseimbangan demand
dan supply dalam transaksi keuangan. Adanya pembatasan transaksi keuangan yang bersifat
spekulatif di industri syariah secara teknis dapat menajag keseimbangan penawaran dan
permintaan devisa, sehingga lebih mencerminkan kebutuhan riil kegiatan ekonomi. Ketiga,
optimalisasi dalam alternatif pendanaan korporasi melalui pasar modal, dan keempat,
optimaslisasi dalam voluntary fund (ZIS) di mana dana yang terkumpul dari voluntary fund
(ZIS) dalam industri perbankan syariah mencapai kisaran Rp 10 milyar/tahun.
Gambaran di atas seharusnya memberikan kesadaran dan dorongan bagi masyarakat
Indonsia khususnya kaum muslim untuk lebih berpartisipasi dalam mengembangkan
perbankan syariah. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh
Bank Indonesia, perbankan syariah hanya memiliki 1,5% dari total pangsa pasar perbankan
secara nasional. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih sangat terbatasnya
pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan
syariah di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi
pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya
bank konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan
kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi
kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan.
Malang sebagai salah satu kota di Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri
terhadap perilaku mengkonsumsi suatu produk. Struktur dan persepsi masyarakat Malang
yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam sangat
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memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat
dalam

memilih

bank.

Berdasarkan data

yang

dipublikasikan Bank

Indonesia,

perkembangan perbankan syariah di wilayah kerja KBI Malang dinilai relatif cukup pesat.
Perkembangan tersebut disebabkan antara lain karena: (1) potensi ekonomi makro regional
dan perbankan yang mendukung, di mana pertumbuhan PDRB 3 tahun terakhir cenderung
meningkat masing-masing 4,03%, 4,30% dan 5,07%; (2) terdapatnya beberapa perguruan
tinggi yang berbasis Islam yaitu UIN Malang, UMM dan Unisma serta perguruan tinggi
yang membuka fakultas ekonomi syariah yaitu Universitas Widyagama Malang; (3)
penyelenggaraan sosialisasi dan TOT yang sering dilakukan baik kepada pesantren maupun
perguruan tinggi; (4) adanya kepedulian yang tinggi dari akademisi dan praktisi syariah
dalam mengembangkan ekonomi Islam yang antara lain dengan terbentuknya AKKSI
(Asosiasi Konsultan Keuangan Syariah Indonesia) sebagai wadah KKMB yang berbasis
syariah, APBESINDO (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia) wilayah Malang serta
dengan akan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Malang Raya; (5) adanya
kemudahan dalam perizinan, antara lai aspek permodalan BPRS yang lebih rendah dari
BPR Konvensional; (6) aspek demografis dan sosiologis, di mana Malang termasuk daerah
tapal kuda dengan tradisi pesantren yang kuat dan banyak yang beranggapan bahwa bunga
bank adalah haram; dan (7) produk-produk perbankan syariah yang lebih bervariasi dari
jual beli sampai penyediaan jasa sehingga lebih cepat berkembang.
Dengan latar belakang di atas, penelitian ini mencoba mendeskripsikan faktor-faktor
yang melatarbelakangi perilaku nasabah untuk bertransaksi dengan bank syariah. Perilaku
nasabah perbankan syariah akan diteliti dengan menggunakan Theory of Planned Behavior
(Azken, 1985, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat
mempengaruhi seseorang dalam berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif,
dan persepsi pengendalian perilaku.
Secara teoritis teori tersebut merupakan perluasan dari teori reasoned action yang
ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Menurut Schifman dan Kanuk (2004), teori
reasoned action merupakan teori yang secara komprehensif mengintegrasikan komponen
sikap kedalam sebuah struktur yang di desain untuk mampu menerangkan dan memprediksi
perilaku. Hal tersebut dikarenakan menggabungkan komponen cognitive, affective dan
conative
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Ajzen dan Fishbein (1980) dikutip dalam Schiffman dan Kanuk (2004) mengatakan
keinginan individu untuk melakukan suatu perilaku di dasari oleh dua hal. Di mana kedua
hal tersebut adalah sikap individu terhadap perialaku yang baru dan norma subjective.
Sikap individu terhadap suatu perilaku terbentuk dari dua buah indikator yaitu
kepercayaan bahwa perilaku yang baru akan membawa kepada suatu hasil yang lebih baik.
Sedangkan indikator kedua adalah adanya evaluasi persepsi dari individu mengenai hasil
dari berperilakunya individu dengan perilaku yang baru.
Lebih lanjut, norma subjective merupakan suatu tekanan dari luar individu itu
sendiri. Secara spesifik, norma subjective terbentuk dari dua indicator. Indikator pertama
adalah ada rasa percaya bahwa orang yang dijadikan panutan berpikiran bahwa individu
seharusnya melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Sedangkan indicator yang
kedua adalah motivasi untuk bergabung atau menyamai suatu rujukan yang spesifik
Lebih lanjut, untuk lebih membuat teori ini mampu memberikan gambaran dan
prediksi yang lebih akurat, Bailey (2006) menambahkan sebuah variabel pengontrol
perilaku. Di mana variable tersebut dapat menjembatani dua variable yang diperkenalkan
oleh Ajzen dan Fishbein.
Secara teoritis, teori planned behavior dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Theory Planned Behavior
Attitude
Toward
Behavior
Subjective
Norm

Intention

Behavior

Perceived
Control
Behavior

Source : Ajzen and Fishein (1980)

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah pengaruh
sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior), norma subjektif (subjective norms) dan
persepsi perilaku pengendali (perceived control behavior) terhadap perilaku nasabah dalam
bertransaksi dengan Bank Syariah di Kota Malang.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh sikap terhadap
perilaku (attitude towards behavior), norma subjektif (subjective norms) dan persepsi
perilaku pengendali (perceived control behavior) terhadap perilaku nasabah dalam
bertransaksi dengan Bank Syariah di Kota Malang.
II. Metode Penelitian
Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah
penelitian eksplanatif (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Dalam
penelitian ini peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui
pengujian hipotesa (Singarimbun, 1989).
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Di
mana data kualitatif menurut Saunders, Lewis dan Thornhill (2003: 378) adalah data yang
diekspresikan melalui kata-kata.
Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer. Data primer
menurut Moleong (2000) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data
ini diambil dan dicatat untuk pertama kalinya. Adapun data primer yang digunakan adalah
data mengenai perilaku dan sikap pengguna bank syariah.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengguna jasa dari bank umum syariah
yang ada di Kota Malang. Di Kota Malang terdapat 2 bank umum syariah yaitu Bank
Muammalat dan Bank Syariah Mandiri.
Berdasarkan perspektif teori planned behavior, terdapat empat variabel yang
mendasar. Keempat variabel tersebut adalah sikap individu terhadap perilaku, norma
subjektif, perilaku pengendali dan keinginan untuk berperilaku. Untuk memudahkan
operasional penelitian ini, maka di identifikasikan variabel penelitian sebagai berikut.
Variabel independen terdiri dari 3 variabel yaitu :
X1 = sikap terhadap perilaku
X2 = Normal subjective
X3 = perilaku pengendali
Sedangkan variabel dependennya adalah variabel Y, yaitu intention
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang
dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert. Di mana skala tersebut memiliki 5
rentang skala yang dimulai dari 1 yaitu sangat tidak setuju dan 5 yang berarti sangat setuju.
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Untuk dapat menjawab rumusan masalah, maka digunakan beberapa alat uji statistik yaitu
uji regresi berganda dan uji hipotesis. Rumusan masalah perlu dilakukan uji hipotesis.

III. Hasil dan Pembahasan
3.1 Gambaran Responden
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian terdiri dari 2 instansi perbankan
syariah di kota Malang, yaitu Bank Muammalat dan Bank Syariah Mandiri. Untuk kedua
objek penelitian tersebut total kuisioner yang dibagikan adalah sejumlah 100 kuisioner, di
mana masing-masing bank dibagikan 50 kuisioner. Dari total kuisioner yang dibagikan
(100 kuisoner), yang layak diuji hanya sejumlah 98 kuisioner. Berikut ini adalah gambaran
responden penelitian.

Tabel 1
Jenis Kelamin Responden Penelitian

Jenis Kelamin
Jumlah
Bank Muammalat:
Laki-laki
20
Perempuan
27
Bank Syariah Mandiri:
Laki-laki
31
Perempuan
20
Jumlah
98
Sumber : data primer diolah, 2008

Prosentase (%)
20,4
27,6
31,6
20,4
100

Berdasarkan tabel 1 di atas dari 98 responden yang bertransaksi dengan kedua objek
penelitian, 20,4% adalah laki-laki dan 27,6% perempuan di Bank Muammalat. Sementara
31,6% laki-laki dan 20,4% perempuan di Bank Syariah Mandiri.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Responden Penelitian
Tingkat Pendidikan
SMP
SMA

Jumlah
36

Prosentase (%)
36%
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Perguruan Tinggi
64
Sumber : data primer diolah, 2008

64%

Sesuai dengan tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir responden
yang bertransaksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan Bank Muammalat Cabang
Malang, yaitu 36% adalah tamatan SMA dan 64% pada tingkat pendidikan Perguruan
Tinggi.

3.2 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia
Eksistensi bank syariah di Indonesia dilatarbelakangi dengan lahirnya UU
No.7/1992 yang dipelopori oleh berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)dimana
keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri
perbankan. Seiring dengan era reformasi, maka perkembangan perbankan syariah mulai
menunjukkan perbaikan dengan dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
dan UU No.23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia. UU
tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvesional untuk membuka cabang syariah
atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah atau dengan kata lain UU
tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem
perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan
syariah yang berjalan secara paralel. Maka, kemudian lahirlah unit usaha syariah antara lain
Bank IFI, Bank BNI ’46, Bank BTN, Bank BRI dan Bank Jabar. Sedangkan Bank Syariah
Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan
operasionalnya pada prinsip syariah dimana sebelumnya merupakan bank konvensional
bernama Bank Susila Bakti (BSB), dan kemudian lahir sebagai Bank Umum Syariah seperti
BMI.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perbankan
Indonesia

kembali

mengeluarkan

peraturan

untuk

syariah, maka Bank

menyempurnakan

kebijakan

pengembangan jaringan layanan syariah melalui Layanan Syariah (LS)/Office Channeling
(OC). Langkah ini dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No
9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kegiatan Usaha Bank
Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah. Beberapa pokok aturan terkait penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia
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sebelumnya adalah memperluas cakupan wilayah layanan transaksi perbankan syariah.
Sebelumnya, penerapan LS/OC hanya diperbolehkan bila unit usaha syariah (UUS) suatu
bank konvensional memiliki kantor cabang syariah (KSC) di wilayah kerja Kantor Bank
Indonesia (KBI) yang sama. Setelah penyempurnaan UUS dapat menerapkan LS/OC di
seluruh kantor cabang dan cabang pembantu bank induk konvensionalnya pada propinsi
yang sama atau wilayah kerja KBI yang sama (mana yang lebih luas).
Berdasarkan catatan Statistik Perbankan Syari’ah yang diterbitkan BI sampai
dengan Oktober 2007 telah ada 3 bank umum syariah, 25 Unit Usaha Syariah (UUS), 555
kantor cabang syariah dan 111 BPRS. Belum lagi lembaga keuangan mikro syariah atau
Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang tersebar hampir di setiap propinsi. Keberhasilan
perbankan syari’ah, dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan penerapan syari’ah Islam
dalam ber-muamalah. Tetapi, menurut Ali (2007) keberhasilan tidak diimbangi dengan
market share industri perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut lanjutnya pasti memiliki
masalah krusial dalam pengembangan perbankan syariah.
Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya merupakan bagian dari
program restrukturisasi perbankan nasional. Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan
pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip Islam tersebut. Pertama, memenuhi
kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
Kedua, terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan baik
perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang
sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan
meningkatkan market disciplines dan pelayanan bagi masyarakat. Ketiga, mengurangi
risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Karena pengembangan bank
syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko
keuangan yang lebih baik. Keempat, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan
sektor riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan
ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

3.3 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Kota Malang
Lahirnya UU no 7 1992 dan UU no 10/1998 yang memberikan arahan bagi bankbank konvesional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara
total menjadi bank syariah telah membuka pangsa pasar baru di wilayah jawa Timur,
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Malang khususnya. Beberapa bank syariah yang beroperasi di Kota Malang antara lain
Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, dan Unit Usaha Syariah dari
beberapa bank yang sudah membuka cabang syariahnya antara lain BNI’46, BTN, Bank
Niaga, Bank Bukopin, BRI, dan Bank Danamon. Kinerja perbankan syariah dinilai dari
wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang selama 2007 menunjukkan hasil yang
cukup menggembirakan, di mana aset tumbuh 34,48% dibandingkan 2006 (Bisnis
Indonesia:Kamis, 31/01/2008). Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat
peluang yang sangat besar bagi perbankan syariah di wilayah kerja KBI Malang.
3.4 Pengujian Hasil Statistik
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan
model regresi linier berganda untuk menjawab permasalahan tersebut. Di mana pada
persamaan regresi hipotesis diuji dengan dua cara yaitu secara simultan dengan
menggunakan uji F (F-test) dan uji parsial dengan menggunakan uji t (t-test).
Akan tetapi agar model regresi yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat ukur,
maka perlu diadakannya uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi,
multikolinieritas dan non-homokedastisitas. Di mana jika persamaan regresi yang dibentuk
lolos pada uji asumsi klasik maka dapat dikatakan persamaan tersebut memenuhi OLS.
Sebelum melakukan uji regresi, kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini diuji
validitas dan realibilitasannya. Untuk itu diambil 30 sampel pendahuluan secara acak. Di
mana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai KMO pada uji berada di atas 0,5
dan seluruh item pertanyaan di kelompokan menjadi 4 item. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa item-item pertanyaan pada kuisioner tersebut valid.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
,515
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

973,232
120
,000

Sedangkan untuk uji realibiitas, dapat dilihat bahwa nilai alpha cronchbach untuk
masing-masing variabel berada di atas 0,6 yang dapat diartikan bahwa item-item
pertanyaan yang digunakan realibel.
Uji regresi linier berganda dilakukan dengan memposisikan variabel keinginan
nasabah untuk melakukan transaksi di perbankan syariah pada variabel dependen (Y) dan
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variabel attitude(X1), Subjective Norm (X2) serta Perceived Control Behavior (X3) sebagai
variabel bebas nya.
Dari uji regresi didapat suatu model persamaan regresi yaitu :
Y = 0,734 X + 0,152X + 0,212X
1

2

3

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat bahwa ketiga variabel independen
memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Di mana dapat diartikan bahwa penambahan
variabel X akan mengakibatkan semakin bertambahnya variabel Y. Untuk memastikan
bahwa model persamaan regresi tersebut dapat digunakan sebagai alat prediksi maka
dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji
heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Di bawah ini akan dibahas hasil pengujian asumsi
klasik.
1. Uji Normalitas
Berdasarkan uji normalitas didapat nilai signifikansi sebesar 0,02. Nilai signifikansi
tersebut mengindikasikan bahwa nilai residu dari persamaan regresi tersebut
mendekati nilai normal.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat antar variabel
independen. Berdasarkan uji multikolinieritas didapat nilai VIF masing-masing
variabel independen di bawah 10. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masingmasing variabel bebas dari multikolinieritas.
3. Uji autokorelasi
Nilai autokorelasi didapat dari nilai durbin Watson untuk masing-masing variabel.
Dari uji autokrelasi didapat nilai Durbin Watson adalah 2,363. Dari grafik nilai DW
disimpulkan bahwa model regresi yang dibentuk bebas dari autokorelasi.

4. Heterokedastisitas
Tampak bahwa hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa persamaan regresi
yang dibentuk memiliki sifat homokedastisitas yang berarti persamaan regresi yang
di bentuk adalah OLS.
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Dari keempat pengujian asumsi klasik tersebut dapat dilihat bahwa model regresi
yang dibentuk merupakan suatu model yang OLS di mana oleh karena itu dapat digunakan
sebagai alat estimasi.
Kemudian untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, digunakan
dua macam uji hipotesis yaitu uji F (F-test) dan uji t (t-test). Uji F digunakan untuk melihat
pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.
Sedangkan uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsialnya.
Pada penelitian ini didapatkan nilai probabilitas signifikansi untuk uji secara
serentak adalah sebesar 0,000. Hal tersebut menyebabkan ditolak nya H0dan diterimanya
Ha. Yang dapat diartikan bahwa secara simultan, variabel independen memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen di mana besarnya pengaruh tersebut adalah
84%.
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
19,092
3,643
22,735

df
3
30
33

Mean Square
6,364
,121

F
52,408

Sig.
,000 a

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasar uji t yang dilakukan diketahui bahwa variabel X1dan X3 secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat
dari nilai signifikansi probabilitas dari variabel-variabel tersebut yang berada di bawah 0,05
(P<0,05).

Coefficients(a)
Model

1

(Constant)
X1
X2
X3

Unstandardized

Standardized

Coefficients
B
Std. Error

Coefficients
Beta

t

Sig.

-1,072
,864
,285

,423
,124
,147

,681
,186

-2,532
6,993
1,942

,017
,000
,062

,194

,083

,194

2,344

,026

a Dependent Variable: Y
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Berdasar tabel di atas dapat pula dilihat bahwa variabel X1 merupakan variabel yang
memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel Y. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai X 1
yang sebesar 68,1%.

3.5

Perilaku Nasabah dalam Bertransaksi dengan Bank Syariah di Kota Malang
berdasarkan Theory of Planned Behavior.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, menunjukkan bahwa

pertumbuhan jumlah nasabah pengguna jasa perbankan syariah di kota Malang belumlah
optimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Malang sendiri, khususnya
jumlah penduduk yang beragama Islam.
Melihat fakta tersebut, pada dasarnya perbankan syariah memiliki pangsa pasar
yang jelas dan luas, namun yang jadi pertanyaannya adalah mengapa hanya sedikit dari
pangsa pasar tersebut yang tertarik untuk menjadi nasabah pengguna bank syariah.
Berdasarkan gambaran ini, peneliti tertarik untuk memahami lebih jauh motivasi yang
mendasari keputusan para nasabah untuk bertransaksi dengan bank syariah. Sasarannya
adalah dengan diketahuinya faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, maka diharapkan
akan menjadi masukan bagi bank syariah dalam meningkatkan jumlah nasabahnya.
Untuk mendapatkan pemahaman akan gambaran tentang motivasi yang mendasari
keputusan para nasabah yang sudah ada, peneliti menggunakan kerangka Theory Planned
Behavior (TPB) (Ajzen, 1985, 1991). Teori ini merupakan pengembangan/perluasan dari
Theory of Reasoned yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbeins (1980).
TPB mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk berperilaku tertentu
ditentukan oleh tujuan atau maksud baik orang tersebut. Keinginan ini dipengaruhi oleh
tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif
(subjective norm), dan perilaku pengendali (perceived control behavior) yaitu persepsi
seseorang tentang ada atau tidaknya kemudahan untuk terlibat dalam perilaku yang
dimaksud. Ajzen dan Drive (1992) menyatakan bahwa ketiga faktor di atas berpengaruh
langsung terhadap keinginan seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, yaitu semakin
baiknya sikap dan norma subjektif terhadap perilaku dan semakin besarnya pengaruh dari
perilaku pengendali maka seharusnya semakin kuat keinginan seseorang untuk berperilaku
yang dimaksud. Penerapan TPB dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami motivasi
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atau faktor yang mendasari keinginan atau keputusan nasabah untuk bertransaksi dengan
bank syariah (perilaku bertransaksi).
Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan tampak bahwa keinginan nasabah
untuk melakukan transaksi pada perbankan syariah di Kota Malang dipengaruhi oleh
attitude, subjective norm dan perilaku pengendali di mana pada penelitian ini perilaku
pengendali merupakan kemudahan nasabah untuk mengakses produk-produk yang
ditawarkan oleh perbankan syariah di Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,
diketahui bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
keinginan nasabah untuk melakukan transaksi pada perbankan syariah. Besarnya pengaruh
ketiga variabel tersebut secara simultan adalah 84% dan hanya terdapat 16% pengaruh dari
variabel lain yang tidak masuk di dalam model penelitian.
Secara parsial tampak bahwa attitude, subjective norm, dan perilaku pengendali
merupakan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap keinginan nasabah untuk
melakukan transaksi pada perbankan syariah. Berdasarkan uji statistik attitude atau sikap
nasabah terhadap perbankan syariah merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh
terhadap keinginan nasabah untuk bertransaksi dengan perbankan syariah. Variabel ini
digambarkan sebagai sikap nasabah itu sendiri terhadap perilaku bertransaksi dengan bank
syariah. Sikap nasabah tersebut merupakan hasil pemahamannya terhadap kegiatan bank
syariah. Hal ini dikuatkan oleh wawancara dengan salah satu responden, di mana responden
tersebut menyatakan bahwa keputusannya untuk menjadi nasabah bank syariah adalah
karena pemahaman dan kesadarannya akan peran bank syariah dalam memajukan
perekonomian Islam. Keinginan menjadi nasabah bank syariah juga didasari atas
pemahamannya bahwa bunga bank adalah haram. Sikap yang didasari atas pemahaman dan
kesadaran inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku yang dimaksud.
Berdasarkan gambaran di atas, implikasi bagi manajemen bank syariah adalah
diharapkan lebih gencar dan memperluas sosialisasi pengetahuan tentang perbankan
syariah. Sosialisasi ini lebih ditujukan untuk membuka pemahaman dan kesadaran tentang
perbankan syariah. Diharapkan dengan lebih terbukanya wawasan akan bank syariah, maka
jumlah nasabah yang tertarik untuk bertransaksi dengan bank syariah pun bertambah.
Selain attitude, variabel yang juga berpengaruh dominan adalah perilaku pengendali
(perceived control behavior). Variabel ini digambarkan sebagai berbagai kemudahan
nasabah dalam mengakses produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah di kota
Malang. Salah satu responden menyatakan bahwa kemudahan untuk mengakses produk
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bank syariah contohnya adalah Bank Muammalat yang sudah menyediakan layanannya di
Kantor Pos sehingga meskipun bank tersebut tidak membuka kantor layanan cabang seperti
halnya bank konvensional namun nasabah tetap bisa terlayani dengan baik. Lebih jauh,
responden juga menyatakan bahwa saat ini untuk mendapatkan layanan bank syariah juga
lebih mudah karena sudah banyaknya bank-bank konvensional yang juga membuka unit
usaha syariah. Di kota Malang terdapat beberapa bank konvensional yang membuka unit
syariah, yaitu BNI 46, BTN, Bank Niaga, Bukopin, BRI, Bank Jatim, Bank Danamon dan
Bank Permata. Dampak dibukanya unit usaha syariah oleh bank-bank konvensional
tersebut adalah bagi nasabah yang sudah lama bertransaksi dengan bank konvensional
mulai tertarik untuk mengalokasikan sebagian uangnya untuk disimpan di unit usaha
syariah.
Berdasarkan kenyataan ini, bank syariah yang telah ada hendaknya terus
memperluas jaringan layanannya dengan memberikan service exelent sehingga calon
nasabah ataupun nasabah yang telah eksis lebih merasa terlayani dengan baik dan tertarik
untuk bertransaksi di bank syariah.

IV. Kesimpulan Dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari sikap terhadap perilaku (attitude toward

behavior), norma subjektif (subjevtive norm), dan persepsi pengendalian perilaku
(perceived control behavior) terhadap keputusan nasabah untuk bertransaksi dengan
perbankan syariah.
2. Dari ketiga variabel independen, terbukti bahwa variabel sikap terhadap perilaku

(attitude toward behavior) merupakan varibel yang berpengaruh paling dominan
terhadap keputusan nasabah untuk bertransaksi dengan perbankan syariah.

5.2 Saran
5.2.1 Bagi Instansi Perbankan Syariah
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Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diuraikan di atas tampak bahwa keinginan
nasabah untuk bertransaksi dengan perbankan syariah dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap
terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan
perilaku pengendali (perceived control behavior), sehingga hal ini harus ditindaklanjuti
secara riil oleh instansi perbankan, khususnya islamic banking dimana pangsa pasar yang
ada masih memberikan peluang untuk meraih nasabah dalam kuantitas yang lebih besar.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan service excelent dari semua bagian pada
instansi perbankan syariah sehingga mampu menciptakan kepuasan pada nasabah.
Di sisi lain, untuk lebih mengenalkan dan menjadikan nasabah tertarik sehingga mau
bertransaksi dengan bank syariah disarankan agar memperluas sosialisasi pengetahuan
tentang perbankan syariah yang lebih ditujukan untuk membuka pemahaman dan kesadaran
tentang berbagai macam produk dan apa saja yang dapat diakses oleh bank syariah.
Diharapkan dengan lebih terbukanya wawasan akan bank syariah, maka jumlah nasabah
yang tertarik untuk bertransaksi dengan bank syariah pun bertambah.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya yang
tertarik untuk mengangkat tema perbankan syariah yang dipandang melalui perspektif
Theoty of Planned Behavior dapat mengidentifikasi responden berdasarkan jenis transaksi
yang dilakukan sehingga didapat gambaran mengenai faktor yang memotivasi nasabah
memilih jenis transaksi yang ditawarkan di bank syariah.
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