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ABSTRAK 

 

Sri Wulandari (1880603284), Pengaruh Kepercayaan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang 

dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, S1 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang 2020. 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan 

citra perusahaan terhadap minat menabung nasabah di Bank Sumsel Babel 

Syariah Palembang dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan 

kepada nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Palembang. Sampel yang diambil 

sebanyak 156 responden, serta teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

dipenelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dimana teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif data responden, 

analisis data, uji asumsi kalasik dan uji moderated regression analysis (MAR). 

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasilnya terdapat berpengaruh 

signifikan variabel kepercayaan dan religiusitas terhadap minat menabung 

nasabah tetapi variabel citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap minat 

menabung nasabah Dalam variabel moderasi bahwa hasilnya religiusitas mampu 

memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap minat menabung nasabah namun 

religiusitas tidak memoderasi pengaruh citra perusahaan terhadap minat 

menabung nasabah. 

 

 

Kata Kunci: Kepercayaan, Citra Perusahaan, Minat Menabung Nasabah dan 

Religiusitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang begitu 

baik. Berdasarkan data yang dihimpun perbankan syariah November 2017 

diantaranya Bank Umum Syariah mencapai 13 unit, Unit Usaha Syariah (UUS) 

telah mencapai 21 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyar Syariah (BPRS) telah 

mencapai 167 unit saat ini. Selai itu pertumbuhan total aset BUS dan UUS 

mengalami penigkatan yang signifikan.1 

Dalam konteks perkembangannya di Indonesia, aset perbankan Syariah 

telah tumbuh dari hanya Rp 7,85 triliun pada akhir Desember 2003 dengan jumlah 

bank Syariah sebanyak 94 bank,2 menjadi  Rp 368,17 triliun pada Maret 2017 

dengan jumlah bank Syariah sebanyak 1.206 Bank.3Data tersebut membuktikan 

adanya perkembangan perbankan syariah dalam bermuamalah. 

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sudah melekatnya konsep bank 

konvensional di kalangan masyarakat Indonesia sehingga masih banyak 

masyarakat yang menggunakan jasa bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh 

keberadaan bank syariah yang belum merata di seluruh daerah Indonesia. Selain 

itu disebabkan 

                                                             
1 Nurul Khotimah, “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan dan Sistem 

Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung dan Loyalitas Bank Syariah Mandiri” (JMM17 

Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Vol 05 No 01 April 2018) hal.37 
2Republika, http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/11/11/mw2m6q-

industri-syariah-perlukepercayaan, Diaskes pada 30 Desember 2019 
3 OJK, https://twitter.com/ojkindonesia/status/890824732974522368, Diakses pada 30 

Desember 2019 

http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/11/11/mw2m6q-industri-syariah-perlukepercayaan
http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/11/11/mw2m6q-industri-syariah-perlukepercayaan
https://twitter.com/ojkindonesia/status/890824732974522368
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karena keberadaan bank konvensional yang sudah meyebar rata di setiap penjuru 

daerah berserta akses dan kemudahanya dalam melakukan transaksi. 

Perbankan syariah ini sendiri didirikan dengan tujuan untuk bisa 

bermuamalah dalam bidang ekonomi sesuai dengan syariah Islam dan juga harus 

mampu bersaing dalam mencari nasabah. Persaingan yang semakin ketat ini 

membuat bank untuk dapat mempertahakan maupun menarik minat nasabah untuk 

menabung di bank tersebut sebanyak mungkin. Berbagai upaya yang dilakukan 

bank untuk mendapatkan nasabah baik melalui peningkatan saran dan 

perasaranan, pelayanan maupun produk. Dengan kemudahan dan fasilitas yang 

diberikan oleh bank, nasabah sebagai konsumen dapat mengambil keputusan 

sesusai kebutuhan dari berbagai pilihan yang diberikan. 

Dari sekian banyak Bank Syariah di Palembang salah satunya Bank Sumsel 

Babel adalah Bank Pembangunan Daerah bersama Provinsi Sumatera Selatan 

yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi masyarakat, banyaknya cabang 

yang dimiliki di Sumatera Selatan yang meluncurkan unit usaha bernama Bank 

Sumsel Babel Syariah, jadi dengan bank ini masyarakat bisa memenuhi tuntutan 

perkembangan perbankan dan upaya untuk dapat melakukan kegiatan perbankan 

yang baik dan halal.4 

Dibawah ini adalah hasil dari perkembangan jumlah nasabah bank Sumsel 

Babel Syariah Palembang periode 2019. 

 

 

 

                                                             
4 Muhammad Antonio Syafi’I, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press dengan Tazkia Cendikia,2001) hal.30 
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Gambar 1.1 

Data Perkembangan Jumlah Nasabah 

Yang Menabung di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang Periode 2019 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Penelitian, 2020 

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah nasabah yang menabung di Bank 

Sumsel Babel Syariah Palembang yang mengalami perkembangan. Hal tersebut 

berdasarkan dari responden masyarakat. Artinya terdapat peningkatan 

kepercayaan nasabah pada Bank Sumsel Babel Syariah Palembang sehingga 

menumbuhkan peningkatan nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah. Diterima atau 

tidaknya perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap Bank dan juga cara seseorang memandang citra perusahaan 

untuk minat menabung di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang. 

Tantangan yang dihadapi Bank Sumsel Babel Syariah yaitu pengenalan 

produk dan juga belum adanya inisiatif nasabah dalam mengubah minatnya untuk 

lebih menabung di bank syariah.5 Minat nasabah juga penting yaitu dorongan 

                                                             
5 Muhammad Bagus Ma’arif, “Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Product 

Knowledge Terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah”,(Skrips, Salatiga, 

Institut Agama Islam Negeri) hal.2 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Kantor Cabang

BSB palembang

(depan PIM)

Kantor Cabang

Pembantu BSB

UIN

Kantor Cabang

Pembantu BSB

Muhammadiah

Kantor Kas BSB

Pasar Kuto

72.320

48.160

31.894

12.938

Perkembangan Bank Sumsel Babel Syariah Palembang



4 
 

 
 

seseorang untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita – cita yang menjadi 

keinginannya. Selain itu minat juga dapat tumbuh karena adanya faktor eksternal 

dan internal. Minat yang sangat besar terhadap suatu hal merupakan modal 

terbesar untuk membangkitkan semangat dalam melakukan tindakan yang 

diminati seseorang, hal ini adalah minat menabung di perbankan syariah.6 Minat 

menabung merupakan bagian atau salah satu elemen penting dari perilaku 

nasabah. Bagi bank, semakin tinggi minat menabung nasabah berarti semakin 

tinggi kepercayaan nasabah pada bank tersebut maka semakin besar dana 

masyarakat yang bisa dihimpun sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan 

bank untuk membiayai operasionalnya yang sebagai besar berupa pemberian 

kredit pada masyarakat. 

Minat menabung dan kepercayaan menjadi salah satu faktor lain yang 

mempengaruhi nasabah, dimana kepercayaan terhadap agama menjadi motivasi 

terpenting untuk mendorong penggunanaan jasa bank syariah. Jika kepercayaan 

sudah timbul maka usaha untuk kerja sama akan lebih mudah. Kepercayaan 

merupakan fondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis akan terjadi apabila masing-

masing saling mempercayai. Kepercayaan tidak begitu saja dapat diakui orang, 

atau mitra bisnis, melainkan harus dapat mulai dari awal dan dapat dibuktikan. 

Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar percaya dan 

rasa memiliki bersama.7 Apabila seorang nasabah telah mempercayakan lembaga 

                                                             
6 Nurul Khotimah, “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perushaan, dan Sistem 

Bagi Hasil, Terhadap Minat Nasabah Menabung dan Loyalitas di Bank Syariah Mandiri (Studi 

Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik)”, Jurnal Ilmu Ekonomi & manajemen Vol.05 

No.01 April 2018, hal.38. Diakses 05 Maret 2020 
7 Alifuddin dan Mansur Razak, Kewirausahaan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Magna Serip 

Publishing, 2015) hal.165 
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perbankan syariah sebagai lemabaga yang dapat dipercaya maka ia akan selalu 

mempercayakan keuangannya pada bank tersebut serta akan sulit bagi nasabah 

tersebut untuk menggunakan jasa perbankan yang lain. 

Dapat dinyatakan bahwa membangun kepercayaan adalah suatu faktor yang 

penting untuk memilih menabung di bank syariah karena dipercaya akan 

memenuhi segala kewajiban sesuai dengan harapkan nasabah. Pada akhirnya, 

kepercayaan akan menjadi komponen yang bernilai untuk menciptakan hubungan 

yang sukses. Tidak cukup dengan kepercayaan, citra perusahaan juga menjadi 

pertimbangan masyarakat dalam memantapkan hatinya agara mau bergabung di 

bank syariah. Dengan upaya menarik minat nasabah menggunakan produk-produk 

yang sudah tersedia di dalam lembaga, salah satunya memberikan citra yang baik 

kepada para nasabah.  

Citra merupakan salah satu aset penting dalam perusahan yang seharusnya 

terus menerus dibangun dan dipelihara. Untuk itu sebuh citra sangat berguna bagi 

perusahan. Cita dengan sengaja perlu diciptakan agar dapat bernilai positif. 

Dengan demikian citra suatu perusahaan merupakan konsep/ide dari suatu 

lembaga dengan harapan dapat mendorong citra perusahan itu dengan hasil yang 

bernilai positif. 8 Citra perusahaan juga memegang perang yang sangat penting 

dalam mengambil keputusan saat menggunakan jasa, dimana perusahaan 

perbankan harus memiliki citra yang baik untuk menimbulkan kepercayaan pada 

konsumen dan berujung pada keputusan menggunakan jasa tersebut. 

                                                             
8  Gagah Bimo Setyo Putra, “Pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Minat Berkunjung 

dan Keputusan Berkunjung”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 26 No. 2 September 2015, 

hal.2 Diakses 11 Maret 2020 
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Kebanyakan perusahaan juga meyakini bahwa citra perusahaan yang positif 

adalah sukses yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Karyawan Bank 

Sumsel Babel Cabang Syariah yaitu Customer Service berpendapat bahwa, “setiap 

karyawan tentunya harus terus membangun dan menjaga citra positif bagi 

banknya, karena ketika bank telah memiliki citra yang positif, maka hal ini secara 

tidak langsung bisa membuat nasabah tertarik untuk bertransaksi di bank 

tersebut”. Dengan beberapa penghargaan yang telah diraih, secara tidak langsung 

Bank Sumsel Babel Syariah telah berusaha memberikan citra perusahaan yang 

baik, tetapi pada faktanya disisi lain masih banyak sebagian nasabah bank yang 

menilai dan melihat bahwa citra bank tersebut masih kurang. Hal ini disebabkan 

karena sebagian karyawan masih kurang ramah, kurang sopan dan kurang 

tersenyum saat melayani nasabah sehingga hal ini bisa menurunkan citra baik 

bank yang telah ada dan pada akhirnya tujuan bank untuk menjaga minat nasabah 

masih sedikit sulit untuk dicapai.9 

Dalam tingkat religiusitas juga bagian dari faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. Dalam bank syariah, religiusitas merupakan bentuk aspek 

religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Makna religiusitas 

digambarkan dalam beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk 

mengenai bagaimana cara menjalanakan hidup dengan benar agar manusia dapat 

mencapai kebahagaian, baik di dunia dan akhirat. Islam adalah suatu cara hidup 

                                                             
9 Mail Hilian Batin, “Pengaruh Citra Bank, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Nasabah, 

Penanganan Keluahan, dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Sumsel Babel 

Kantor Capem Syariah UIN Raden Fatah Palembang”, Jurnal Of Islamic Banking and Finance 

Vol. 3 No.1, 2019, hal. 46 
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yang dapat membimbing seluruh aspek kehidupan manusia dengan aqidah, 

syariah, dan akhlaq.10  

Dalam hal ini, sebuah bank dianggap memiliki unsur religiusitas apabila 

menerapkan perilaku keagamaan dalam melaksanakan kegiatan perbankan, 

sehingga prinsip ini menjadi pertimbangan nasabah untuk memilih minat 

menabung di bank syariah.  

Religiusitas yaitu dengan cara menghindari riba dan faktor utama nasabah 

mempertahankan hubungannya dengan Bank Sumsel Babel Syairah adalah 

ketaatan mereka terhadap prinsip syariah. Nasabah memutuskan untuk tetap 

mempertahankan Bank Sumsel Babel Syariah berkaitan dengan masalah 

keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat Islam, sedangkan 

pengetahuan, kualitas produk dan kualitas pelayanan yang dipahami nasabah 

menjadi faktor yang mempengaruhi minat menabungnasabah dalam memilih 

Bank Sumsel Babel Syariah. Karena masyarakat beragama Islam tentunya sudah 

mengetahui tentang prinsip-prinsip Islam salah satunya larangan riba, adapun 

surat yang menjelaskan larangan riba yaitu: 

(Qs. Surat Ali Imran Ayat 130).  

َ لَعَلَّكُْم يَا أَ  بَا أَْضعَافًا ُمَضاَعفَةً ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا الر ِ

 تُْفِلُحونَ 
 

"Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan". 

Tentang sebab turunnya ayat diatas, Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi 

mengatakan, "Ketahuilah wahai orang yang beriman bahwa riba yang 

                                                             
10 Adiwarman, Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali 

Persada, 2011) hal.1-2 
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dipraktekkan oleh bank konvensional pada saat ini itu lebih zalim dan lebih besar 

dosanya dari pada jahiliah yang Allah haramkan dalam ayat ini dan beberapa ayat 

lain di surat al Baqarah. Hal ini disebabkan riba dalam bank itu buatan orang-

orang Yahudi sedangakn Yahudi adalah orang yang tidak punya kasih sayang dan 

belas kasihan terhadap selain mereka. Buktinya jika bank memberihutang kepada 

orang lain sebanyak seribu real maka seketika itu pula bank menetapkan bahwa 

kewajiban orang tersebut adalah seribu seratus real. Jika orang tersebut tidak bisa 

membayar tepat pada waktunya maka jumlah total yang harus dibayarkan menjadi 

bertambah sehingga bisa berlipat-lipat dari jumlah hutang sebenarnya.11 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasi adanya research gap 

dari kepercayaan dan citra perusahaan yang mempengaruhi minat menabung 

nasabah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi: 

Tabel 1.1 

Research Gap Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Nasabah  

Pengaruh 

Kepercayaan 

Terhadap 

Minat 

Menabung  

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh signifikan 

kepercayaan terhadap minat 

menabung  

1.  Widhi Diyah Ariyanti 

(2015) 

2. Nurul Khotimah (2018) 

3. Yohana Neyse Setyawan 

dan Edwin Japarianto 

(2014) 

4. Ibnu Maulana Budihantoro 

(2012) 

Tidak terdapat pengaruh 

kepercayaan terhadap minat 

menabung 

1. Dara Saputri (2017) 

 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2020 

                                                             
11 Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi, Tafsir Al-Quran Al-AISAR, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007) hal.4 
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Berdasarkan tabel 1.1 Penelitian Widhi Diyah Ariyanti, dalam penelitiannya 

nilai signifikasi kepercayaan terhadap minat nasabah menabung adalah 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat nasabah menabung. Dengan 

hasil nilai koefisiensi regresi sebesar 0,473 hal ini mengandung arti jika nilai 

variabel kepercayaan meningkat sebesar satu satuan skor maka akan menaikkan 

minat nasabah menabung sebesar 0,473.12 

Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dara Saputri, dalam 

penelitiannya tidak ada pengaruh kepercayaan terhadap minat nasabah. Dengan 

hasil nilai tingkat signifikan a= 0,05 dengan hasil uji t=1,923 (ttabel=1,690) dan 

signifikan pada 0,064 > 0,05.13 

Tabel 1.2 

Research Gap Citra Perusahaan Terhadap Minat Menabung Nasabah  

Pengaruh 

Citra 

Perusahaan 

Terhadap 

Minat 

Menabung  

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh signifikan 

citra perusahaan terhadap minat 

menabung  

1. Dani Pratiwi dan Harry 

Soesanto (2016) 

2. Nur Hayati (2018)  

3. Suciati Rahayu Tri Utami 

Fatimah (2019) 

Tidak terdapat pengaruh citra 

perusahaan terhadap minat 

menabung  

1. Kharisma Hunaning 

Prihandini (2018) 

2. Yurike Ariani, Akmal dan 

Mery Trianita (2015) 

 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2020 

Berdasarkan tabel 1.2 Penelitian Dani Pratiwi dan Harry Soesanto, dalam 

penelitiannya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel citra 

                                                             
12 Widhi Diyah Ariyanti,”Pengaruh Kualitas Pelyanan, Kepercayaan dan Promosi 

terhadap Minat menabug Nasabah pada Bank CIMB Niaga Syariah di Surabaya”, (Artikel 

Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2015) 
13 Dara Saputri, “Pengaruh Kemudahan, Daya Guna, Kenyaman, Kepercayaan Terhadap 

Minat Nasabah Menggunakan MOBILE BANKING pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) 
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perusahaan terhadap minat menabung. Dengan hasil nilai diperoleh dengan T 

sebesar 6,653 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < 

0,05.14 

Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Yurike Ariani, Akmal dan 

Mery Trianita, dalam penelitiannya tidak ada pengaruh citra perusahaan terhadap 

keputusan nasabah untuk menabung. Dilihat hasil nilai tingkat signifikansi sebesar 

0,092 > 0,05.15 

Tabel 1.3 

Research Gap Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah  

Pengaruh 

religiusitas 

Terhadap 

Minat 
Menabung  

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh signifikan 

religiusitas terhadap minat 

menabung  

1. Nurul Khotimah (2018) 

2. Atik Masruroh (2015) 

3. Rahma Bellani 

Oktavindria Iranati 

(2017) 

Tidak terdapat pengaruh religiusitas 

terhadap minat menabung  

1. Sayyidatul Maghfiroh 

(2018) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2020 

Berdasarkan tabel 1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khotimah, 

dalam penelitiannya religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

nasabah menabung di Bank Syariah Mandiri. Dengan hasil nilai koefisien jalur 

yang bernilai positif sebesar 0.159, dengan nilai R2 dapat dilihat pada effect size, 

dimana nilainnya sebesar 0,119 berarti bahwa variabel religiusitas mempengaruhi 

                                                             
14 Dani Pratiwi dan Harry Soesanto, “Analisis Pengaruh Atribut Tabungan, Mutu 

Tabungan dan Promosi Penjualan Terhadap Citra Perusahaan dalam Meningkatkan Minat 

Menabung Nasabah Tabungan”, (Jouranl Of Management, Vol 5, No 2, Tahun 2016) 
15 Yurike Ariani, Akmal dan Mery Trianita, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra 

Perusahaan terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung pada Bank Rakyat IndonesiaI”, 

(Jurnal Fakultas Ekonomi Vol 9, No 2, 2016) 
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variabel minat menabung sebesar 11.9% dan sisanya 88,1% dipengaruhioleh 

variabel lainnya.16 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sayyidatul Maghfiroh, dalam 

penelitiannya tidak ada pengaruh religiusitas terhadap minat menabung di Bank 

Syariah. Dilihat dari hasil nilai signifikasi sebesar 0,279 > 0,05  yang artinya nilai 

signifikasi lebih besar dari 0,05.17  

Hal ini diperkuat dengan adanya research gap dalam penelitian terdahulu. 

Berbagai penelitian di atas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari 

kepercayaan dan citra perusahaan yang mempengaruhi minat menabung dengan 

religiusitas sebagai variabel moderasi. 

Alasan pemilihan Bank Sumsel Babel Syariah adalah karena merupakan 

satu-satunya bank daerah yang ada di Sumatera Selatan yang merupakan agen 

pembangunan dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Selain itu karena Bank Sumsel Babel Syariah merupakan salah satu 

bank dengan produk dan layanan terbaik. Mengingat hal ini harus dilakukan 

karena mayoritas masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan beragama 

Islam. Islam sendiri mengharamkan perkara riba apapun maksud dan tujuannya, 

dalam hal inilah Bank Syariah bisa menjadi salah satu pilihan dan tentu saja bank 

syariah boleh dimanfaatkan oleh semua umat beragama lainnya.  

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada nasabah yang menabung 

di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang sebagai responden penelitian karena 

                                                             
16 Nurul Khotimah, Op., Cit, hal.44-45 
17 Syyaidatul Maghafiroh, “Pengaruh Religiusitas, pendapatan, dan Lingkuangan Sosial 

terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswa Darush Shalihat”, 

(Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol 7, Nor 3, Tahun 2018) 
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sebagai salah satu bank daerah yang ada di Sumatera Selatan. Karyawan 

(Nasabah) biasanya menggunakan tabungan Bank Sumsel Babel Syariah dalam 

penerimaan gaji serta mahasiswa untuk melakukan pembayaran uang kuliah. 

Disamping itu, penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan 

dan citra perusahaan terhadap minat menabung nasabah di Bank Sumsel Babel 

Syariah Palembang dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul. “Pengaruh Kepercayaan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah 

Palembang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh kepercayaan terhadap minat menabung nasabah di 

Bank Sumsel Babel Syariah Palembang? 

2. Apakah ada pengaruh citra perusahaan terhadap minat menabung nasabah 

di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang? 

3. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap minat 

menabung nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang? 

4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh citra perusahaan terhadap minat 

menabung nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang? 

5. Apakah ada pengaruh religiusitas terhadap minat menabung nasabah di 

Bank Sumsel Babel Syariah Palembang 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat menabung 

nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang 

2. Untuk menganalisis pengaruh citra perusahaan terhadap minat menabung 

nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang 

3. Untuk menganalisis religiusitas memoderasi pengaruh kepercayaan 

terhadap minat menabung nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah 

Palembang 

4. Untuk menganalisis religiusitas memoderasi pengaruh citra perushaan 

terhadap minat menabung nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah 

Palembang 

5. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat menabung 

nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Palembang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak: 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Akademisi 

Diharapkan dapat mengetahui wawasan di bidang perbankan 

syariah mengenai analisis. pengaruh kepercayaan dan citra perusahaan 

terhadap minat menabung nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah 

Palembang dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.  
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b. Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi 

dan lemabaga keuangan syariah khusunya di perbankan syariah, serta 

ajang ilmiah untuk menerapakan berbagai teori di bangku kuliah. 

2. Kegunaan secara Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Sebagai pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang mendalam 

maupun membaca mengenai bagaimana pengaruh kepercayaan dan 

citra perusahaan terhadap minat menabung nasabah di Bank Sumsel 

Babel Syariah Palembang dengan religiusitas sebagai variabel moderasi 

dan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penulis karya ilmiah. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca 

dalam pengambilan kebijakan yang dapat diambil mengenai pengaruh 

kepercayaan dan citra perusahaan terhadap minat menabung nasabah di 

Bank Sumsel Babel Syariah Palembang dengan religiusitas sebagai 

variabel moderasi.  

c. Perbankan  

Sebagai saran bagi Bank Syariah bagaimana pengaruh kepercayaan 

dan citra perusahaan terhadap minat menabung nasabah di Bank Sumsel 

Babel Syariah Palembang dengan Religiusitas sebagai variabel 

moderasi 

 



15 
 

 
 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan 

gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir dari isi peneltian ini sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain pendahuluan atau latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas sejumlah teori yang berkaitan dengan masalah yang akan di 

teliti secara sistematis dan untuk lebih memperdalam landasan data analisa 

maka penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis atau keadaan sebelumnya yang terkait dengan masalah yang sedang 

diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Populasi dan 

sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel – varibael penelitian, 

instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan hasil penelitian jawaban dari rumusan masalah, dan 

pembahasan hasil penelitian Pengaruh Kepercayaan dan Citra Perusahaan 
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Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah 

Palembang dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi 

BAB V SIMPULAN 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran – saran 

baik bagi pihak yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan referensi 

yang juga bertujuan demi perbaikan dimasa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  

 


