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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah “informasi yang telah diinterprestasikan oleh 

seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema 

interpretasi yang dimilikinya”.18 Sedangkan menurut Sopiah dan Etta 

pengetahuan adalah “informasi yang disimpan dalam ingatan”.19 

Pengetahuan yang dalam kaitannya dengan preferensi nasabah adalah 

berkaitan erat dengan pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen 

adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai 

macam produk dan jasa.20 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan 

mencari informasi tentang suatu hal yang mebuatnya tertarik, kumpulan  

informasi yang dia dapatkan akan menjadi pengetahuan baru yang 

dimilikinya. Dan tidak menutup kemungkinan pengetahuan yang 

dimilikinya  akan menimbulkan preferensi pada suatu hal tersebut. 

Contohnya seorang calon nasabah yang ingin menabung di bank, pasti 

ingin mencari tahu tentang informasi mengenai bank tersebut dahulu, 

                                                           
18 Nurul Indarti, et al. Manajemen Pengetahuan : Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2014), hal 14 
19 Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis 

(Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), hal 43 
20 Ratih Hurriyati, Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 

hal 84 
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seperti informasi tentang produk dan bagaiamana cara untuk mendapatkan 

atau menggunakan produk tersebut. 

2. Jenis Pengetahuan 

Menurut Engle, Blackwell dan Miniard dikutip dari buku Ujang 

Sumarwan membagi “pengetahuan konsumen ke dalam tiga macam, yaitu 

Pengetahuan Produk, Pengetahuan Pembelian dan Pengetahuan 

Pemakaian”.21 

a. Pengetahuan Produk 

Mowen, menyatakan bahwa pengetahuan produk adalah 

“Kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan 

ini meliputi kategori produk, merk, terminology produk, atribut atau 

fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk”.22 

Menurut Olson pada beberapa produk, konsumen dapat memiliki 

pengetahuan mengenai model, tingkatan pengetahuan produk secara 

lebih nyata. Sebuah model merupakan contoh spesifik dari sebuah 

merek yang memiliki satu atau lebih fitur atau atribut unik.23
 Setiap 

perbankan syariah pasti juga memiliki produk unik atau produk 

unggulannya sendiri sendiri. Dengan begitu konsumen akan mudah 

melilih dengan adanya pengetahuan produk-produk yang beragam 

dalam setiap perbakan syariah.  

                                                           
21 Ujang Suwarman, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 148 
22 John C. Mowen dan Michael M, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 

148 
23 Paul Peter Jery Olson, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2017), hal 68 
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Menurut Ujang konsumen akan merasakan dua jenis manfaat 

setelah mengkonsumsi suatu produk, yaitu manfaat fungsional dan 

manfaat psikososial.  

Manfaat fungsional adalah manfaat yang dirasakan 

konsumen secara fisiologis. Sedangkan manfaat psikososial 

adalah aspek psikoligis (perasaan, emosi, dan mood) dan aspek 

sosial (persepsi konsumen terhadap bagaimana pandangan 

orang lain terhadap dirinya) yang dirasakan konsumen setalah 

mengkonsumsi suatu produk.24 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

tentang produk akan memberikan informasi kepada konsumen 

mengenai suatu produk yang akan dia gunakan, bagaimana 

spesifikasinya, dan apa manfaat yang di dalam produk tersebut setelah 

dia gunakan. 

b. Pengetahuan Pembelian 

Menurut Nitisusastro pengetahuan pembelian terdiri atas 

pengetahuan mengenai cara membeli dan pengetahuan saluran 

distribusi. Pengetahuan pembelian mencakupi bermacam potongan 

informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan dengan 

pemerolehan produk.25 Dalam hal ini konsumen dalam membeli 

produk dan jasa sebuah perusahaan pasti akan mencari irformasi lokasi 

dari perusahaan tersebut setelah itu memilih produk atau pun jasa 

perusahaan yang cocok dengan keinginan konsumen dan membelinya.  

                                                           
24 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen…, hal 152 
25Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen dalam Prespektif Kewirausahaan, (Bandung: 

Alfabetq, 2012), hal 169 
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Dari definisi diatas disimpulkan bahwa pengetahuan pembelian 

dapat memberikan informasi kepada konsumen tentang bagaimana 

seorang konsumen bisa mendapatkan suatu produk yang dia inginkan. 

c. Pengetahuan Pemakaian 

 Pengetahuan pemakaian adalah “pengetahuan mengenai manfaat 

produk jika konsumen menggunakan atau mengkonsumsi produk 

tersebut”.26 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

pemakian adalah pengetahuan dimana suatu produk akan memberikan 

manfaat apabila konsumen mengetahui cara menggunakan produk. 

Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan 

kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa 

menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. 

Karena kesalahan yang dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan 

suatu produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik. 

3.  Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

a. Menurut Notoatmodjo faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

cukup beragam, adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

antara lain: 

1. Usia 

Usia Mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh 

semakin membaik. 

2. Intelegensi 

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

belajar dan berfikir secara abstrak guna menyesuaikan diri secara 

                                                           
26 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen.,.hal 120 
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mental dalam situasi baru. Intelegensi merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil dari proses belajar seseorang. Sehingga 

perbedaan intelegensi akan berpengaruh pula terhadap tingkat 

pengetahuan. 

3. Pengalaman 

 Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman pribadi 

maupun dari pengalaman orang lain. Pengalaman ini merupakan 

suatu cara untuk memperoleh kebenaran suatu pengetahuan. 

4. Pendidikan 

 Pendidikan dapat membawa wawasan atau pengetahuan 

sesesorang. Secara umum orang yang berpendidikan tinggi akan 

mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan seseorang 

yang tingkat pendidikannya rendah. 

5. Lingkungan 

 Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan 

ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini 

terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang 

akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.27 

 

b. Menurut Sukmadinata, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi 

pengetahuan yaitu: 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat 

kita kerucutkan bahwa sebuah visi Pendidikan yaitu mencerdaskan 

manusia. 

2. Lingkungan 

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan 

ke dalam individu yang berada pada lingkungan  tersebut. 

3. Pengalaman  

Pengalaman merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang 

pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.28 

 

 Dari penjelasan diatas diatas dapat disimpulkan ada banyak 

faktor yang mempengaruhi pengetahuan baik itu faktor dari internal 

                                                           
27 Notoatmodjo, S, Metodologi Penelitian Kesehatan,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 

23 
28 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung: Rosdakarya, 

2007), hal 12 
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seperti usia, intelegensi, dan pengalaman ada juga faktor dari luar 

seperti pendidikan dan lingkungan. 

 

B. Budaya 

1. Pengertian Budaya 

 Budaya adalah “pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau 

sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah”.29 Budaya 

secara umum adalah “suatu aturan cara hidup yang ada pada sekelompok 

manusia, yang berkembang dan kemudian diwariskan secara turun-

temurun dari generasi ke generasi berikutnya”.30 Budaya adalah 

“kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan 

anggota masyarakat”.31 

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan budaya 

merupakan sebuah nilai-nilai, pemikiran, dan  kebiasaan yang sudah 

mandarah daging didalam diri seseorang atau masyarakat. Jadi apabila 

didalam sebuah masyarakat timbul sebuah budaya menabung di bank 

syariah itu baik maka semua masyarakat akan beranggapan bahwa 

menabung di bank syariah itu baik dan bermanfaat. 

 

 

                                                           
29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-3, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000) hal 16 
30 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustakan, 

2008) hal 43 
31 Soekanto S. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 150-151 
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2. Komponen Budaya 

a. Gunawan menggungkapkan bahwa ada dua Komponen budaya, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Budaya material (kebendaan), adalah wujud budaya yang berupa 

benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, 

mobil, candi, jam, benda-benda hasil teknologi dan sebagainya. 

2) Budaya nonmaterial (rohaniah), adalah wujud kebudayayanag 

tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan 

rasa manusia, seperti : 

a) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, 

baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun 

untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. 

b) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam 

norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur 

masalah-masalah sosial dalam arti luas, mencakup agama 

(religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur 

yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia sebagai anggota 

masyarakat 32 

 

b. Menurut J.J Hoenigman ada 3 komponen budaya, yaitu: 

1) Artefak sebagai karya 

Artefak merupakan wujud dari sebuah budaya berbentuk fisik 

berupa sebuah aktivitas, perbuatan dan jug karya manusia. 

2) Aktivitas atau tindakan 

Aktivitas merupakan wujud budaya yang menjadi sebuah tindakan 

yang mempunyai pola dari seorang manusia dalam suatu 

masyarakat. 

3) Gagasan sebagai wujud ideal 

Wujud ideal dari budaya adalah suatu yang berbentuk suatu 

kumpulan ide, nilai, gagasan, peraturan, norma, dan hal yang 

bersifat abstrak.33 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa budaya bukan hanya 

bersifat abstrak seperti nilai, pemikiran, kepercayaan, dan aktivitas. 

Melainkan budaya juga bisa berbentuk objek material, seperti Rumah, 

kendaraan, peralatan elektronik, dan pakaian.  

                                                           
32 Ary H. Gunawan, Sosisologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai 

Problem Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 17-18 
33 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 186  
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3. Unsur-unsur Budaya 

a. Menurut Rini ada beberapa unsur yang terkandung dalam sebuah 

budaya, yaitu sebagai berikut: 

1) Nilai (Value) 

Nilai adalah keyakinan yang dianut atau segala sesuatu 
yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. 

Keyakinan bersama atau norma kelompok yang telah diserap oleh 

individu. 

a) Nilai-nilai umum (global values) adalah nilai-nilai abstrak yang 

dapat digeneralisasikan pada berbagai konteks perilaku. Nilai-

nilai umum ini relatif sama (dimiliki) oleh setiap orang. 

b) Nilai nilai pada bidang tertentu (Domain specific values). 
Nilai-nilai pada bidang tertentu mengarahkan kita pada perilaku 

tertentu dalam bidang atau masalah tertentu. Untuk setiap 

bidang, seseorang memiliki seperangkat nilai tertentu yang 

relevan untuk bidang itu, misalnya: perilaku kita, nilai 

keagamaan dan sebagainya. Nilai pandang pada bidang tertentu 

ini akan mempengaruhi perilaku sebagai konsumen. 

c) Product specific value Berdasarkan kedua nilai tersebut dengan 

tambahan pengalaman hidupnya, kemudian seseorang akan 
mengembangkan nilai-nilai pada produk tertentu. 

2) Norma (Norm) 

Norma adalah kepercayaan yang dianut dengan konsensus 

dari suatu kelompok sehubungan dengan kaedah perilaku untuk 

anggota individual. Norma akan mengarahkan seseorang tentang 

perilaku yang diterima dan yang tidak diterima. Norma adalah 

aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, tindakan yang 

boleh dan tidak boleh. Norma terbagi dalam dua macam : 
a) Enacted Norm, adalah norma yang disepakati berdasarkan 

aturan pemerintah dan ketatatanegaraan, biasanya berbentuk 

peraturan, undang-undang. 

b) Cresive norm, yaitu norma yang ada di dalam budaya dan bisa 

di pahami serta di hayati, kika orang tersebut berinteraksi 

dengan orang-orang dari budaya yang sama.  

3) Kebiasaan (customs) 

Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. 

Kebiasaan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi secara 

turun temurun.34 

 

                                                           
34 Rini Dwi Astuti, Ilmu Perilaku Konsumen, (Malang: UB Pers, 2012), hal 96 
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b. Menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok 

dalam budaya yang meliputi: 

1) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para 

anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam 

sekelilingnya. 

2) Organisasi ekonomi 

3) Alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk Pendidikan 

4) Organisasi politik.35 

 

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa ada tiga unsur yang 

terkandung didalam budaya yaitu nilai atau sebuah keyakinan, norma atau 

sebuah aturan-aturan yang timbul disuatu kelompok, dan kebiasaan atau 

hal-hal yang sudah lama dilakukan oleh suatu kelompok. 

 

C. Kelompok Acuan 

1. Pengertian Kelompok Acuan 

Sebuah kelompok (group) merupakan kumpulan dari dua atau lebih  

orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, 

tujuan tersebut bisa merupakan tujuan individu atau tujuan bersama. 

.Menurut Sumarwan, kelompok acuan adalah “individu atau sekelompok 

orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok 

acuan akan memberikan standart nilai yang akan mempengaruhi perilaku 

seseorang”36. Sedangkan menurut Engel dkk, mendefinisikan bahwa 

                                                           
35 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indoensia : Suatu Pengantar (Bandung: 

Alfabeta, 2016), hal 22 
36 Ujang Sumarwan. Perilaku konsumen ((Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)  Hal. 305  
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“kelompok acuan adalah orang atau kelompok orang yang mempengaruhi 

secara bermakna perilaku individu”37. 

Menurut Ujang di dalam perspektif pemasaran, masing-masing 

kelompok dimana konsumen menjadi anggotanya akan mempengaruhi 

perilaku pembelian dan konsumsi dari konsumen tersebut. Kelompok 

mempengaruhi proses pembelian dalam dua cara. Pertama, kelompok 

mempengaruhi pembelian yang dibuat oleh sorang konsumen. Kedua, 

anggota-anggota kelompok sering kali membuat keputusan bersama-sama 

sebagai sebuah kelompok38 

Beberapa kelompok acuan yang terkait dengan konsumen : 

a. Kelompok persahabatan  

Pendapat dan kesukaan teman sering kali mempengaruhi 

pengambilan keputusan konsumen dalam membeli dan memilih 

produk dan merek. Kelompok persahabatan termasuk orang yang dekat 

dengan nasabah sehingga memiliki kemungkinan besar mempengaruhi 

apa yang di pakai seseorang. 

b. Kelompok belanja 

Kelompok belanja adalah dua atau lebih orang  konsumen yang 

berbelanja bersama pada waktu yang sama 

c. Kelompok kerja  

Kelompok kerja bisa juga berbentuk informal, jika kelompok 

tersebut terdiri dari orang-orang yang bekerja di perusahaan yang 

sama. 

d. Kelompok atau masyarakat maya  

Perkembangan teknologi komputer dan internet telah 

melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut 

kelompok atau masyarakat maya, yang tidak dibatasi daerah dan  tidak 

dibatasi oleh waktu. Seorang konsumen dapat membuka internet dan 

bergabung dengan masyarakat internet, ia memiliki akses yang luas 

untuk  mencari masyarakat internet yang sesuai dengan kebutuhannya, 

kemudian bergabung dengan masyarakat tersebut. 

e. Kelompok pegiat konsumen  

                                                           
37 J. F, Engel. Blackwell R.D, dan Miniard P.W, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Binarupa 

Aksara,2001) Hal. 166 
38 Sumarwan, Perilaku Konsumen…, hal. 305 
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Kelompok penggiat social  bisa dianggap sebagai lembaga 

yang secara tidak langsung mewakili kepentingan konsumen.39 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok acuan 

merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku 

seseorang. Kelompok acuan akan memberikan standart nilai yang akan 

mempengaruhi perilaku seseorang 

2. Jenis-jenis Kelompok Acuan 

a. Menurut Morissan terdapat tiga jenis kelompok acuan yaitu kelompok 

formal dan informal, kelompok primer dan sekunder, kelompok aspirasi 

dan disosiasi. Dari ketiga jenis kelompok acuan tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut:  

1) Kelompok formal dan informal  

Kelompok acuan sering dibedakan ke dalam formal dan 

informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki 

struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar 

secara resmi. Kelompok fomal biasanya terdaftar secara hukum di 

pemerintah. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak 

memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi, sifat 

keanggotaan tiak tercatat. Kelompok informal biasanya terbentuk 

karena hubungan sosial atau masyarakat. Anggota kelompok 

informal biasanya berjumlah sedikit dan berinteraksi secara dekat 

dan tatap muka secara intensif dan rutin. 

 

                                                           
39 Ibid., hal 306 
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2) Kelompok primer dan sekunder 

Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang 

terbatas, interaksi antar anggota biasanya dilakukan secara langsung 

tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota. Anggota 

kelompok memiliki kesamaan dalam nilai dan sikap serta perilaku. 

Kelompok sekunder memiliki ikatan yang lebih longgar dari kelompok 

primer, antar anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap 

muka langsung, antar anggota kelompok memiliki pengaruh kecil 

terhadap anggota lainnya. Bagi seorang individu, keluarga adalah 

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dari orang tua, 

seseorang biasanya mendapatkan orientasi mengenai agama, ambisi 

pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan jika seseorang tidak lagi 

berinteraksi secara mendalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga 

terhadap perilakunya biasanya masih tetap signifikan. 

3) Kelompok aspirasi dan disosiasi 

Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan 

keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang 

lain yang dijadikan kelompok acuannya. Anggota kelompok aspirasi 

berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya 

dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan orang 

tersebut. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dari 

kelompok acuannya, atau antar anggota kelompok aspirasi tidak harus 

terikat dan saling berkomunikasi. Kelompok disosiasi adalah seorang 
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atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan 

kelompok acuan. Contohnya para anggota partai keadilan selalu 

menunjukkan ketertiban dalam berdemonstrasi.40 

b. Menurut Kotler jenis kelompok acuan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok 

keanggotaan dan aspirasi: 

1) Kelompok keanggotaan 

Kelompok yang masing-masing anggotanya secara khusus 

berinteraksi dan saling mengenal. Keluarga, sahabat, tetangga, rekan 

kerja termasuk kelompok ini. 

2) Kelompok aspirasi 

Kelompok aspirasi adalah kelompok dimana konsumen tidak 

menjadi anggota atau kelompok yang ingin dimasuki seseorang, dan 

menjadi anggota. Contoh remaja yang ingin menjadi anggota sebuah 

klub basket.41 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis kelompok 

acuan yaitu kelompok formal dan informal, kelompok primer dan 

sekunder, dan kelompok aspirasi dan disisosiasi.  

3. Pengaruh Kelompok Acuan 

a. Menurut Engel dkk, untuk mengukur pengaruh kelompok acuan dapat 

menggunakan lima dimensi, yaitu : 

1) Pengetahuan kelompok acuan mengenai produk 

Kelompok acuan yang memiliki pengetahuan dan 

informasi yang baik tentang produk dapat dijadikan referensi oleh 

                                                           
40 Morissan, periklanan komunikasi pemasaran terpadu, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2010), hal 131 
41 Sumarwan, Perilaku Konsumen…, hal. 306 
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nasabah sehingga dapat menjadi pertimbangan nasabah untuk 

memilih suatu produk 

2) Kredibilitas kelompok acuan 

Kelompok acuan yang memiliki pengaruh besar adalah 

kelompok acuan yang dapat dipercaya oleh nasabah. Tentu saja 

apabila perilaku kelompok acuan memiliki kredibilitas hal 

tersebut dapat mempengaruhi pilihan nasabah. 

3) Pengalaman dari kelompok acuan 

Pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh kelompok 

acuan dapat menjadi pertimbangan nasabah memilih suatu produk 

ataupun jasa, pengalaman baik ataupun pengalaman buruk yang 

diceritakan oleh kelompok acuan sedikit atau banyak akan 

mempengaruhi keputusan nasabah. 

4) Keaktifan kelompok acuan 

Performance suatu kelompok acuan dalam memberikan 

informasi suatu produk merupakan hal yang berpengaruh terhadap 

apa yang di persepsikan seseorang terhadap suatu produk 

5) Daya tarik kelompok acuan 

Keputusan pembelian biasanya juga di pengaruhi oleh 

ketertarikan mengikuti teman atau kelompok acuan tertentu.42 

 

b. Menurut ujang ada 3 pengaruh kelompok acuan yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, yaitu: 

1) Pengaruh normatif 

Pengaruh normative adalah pengaruh dari kelompok acuan 

terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus di 

patuhi dan diikuti. 

2) Pengaruh ekspresi nilai 

Kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui 

fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai.  

3) Pengaruh informasi 

Kelompok acuan akan mempengaruhi pilihan produk atau 

merek dari seorang konsuen, karena kelompok acuan tersebut 

sangat dipercaya sarannya, karena ia memiliki pengetahuan dan 

informasi yang lebih baik.43 

 

Dari penjelasan diatas disimpulan bawah suatu kelompok acuan bisa 

mempengaruhi seorang calon konsumen untuk melakukan sesuatu, salah 

satunya berasal dari saling berbagai pengetahuan antara sesama rekan didalam 

                                                           
42 Engel dkk, Perilaku Konsumen… hal. 168 
43 Sumarwan, Perilaku Konsumen…, hal. 307 
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suatu kelompok tersebut. Sehingga seorang calon konsumen akan lebih 

mantab untuk melakukan sesuatu hal tersebut karena sudah berbagi 

pengetahuan dan pengalaman, salah satu contoh menjadi nasabah Bank 

Syariah karena pengaruh organisasi.  

 

D. Preferensi 

1. Pengertian Preferensi 

Preferensi dalam kamus besar bahasa  Indonesia diartikan sebagai 

“sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau 

keingininan”.44 Sementara preferensi menurut Philip Kotler dan Gary 

Amstrong “merupakan kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku 

yang dapat diarahkan untuk memperhatikan sesuatu”.45Sedangkan 

menurut Abu Ahmadi preferensi merupakan “sikap jiwa seseorang 

termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada 

sesuatu, dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat”.46 Badudu 

Zain mengartikan menabung “sebagai kegiatan menyimpan uang dalam 

tabunggan di kantor pos atau bank”.47 

Dari beberapa definisi diatas di jelaskan bahwa preferensi adalah 

dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi 

                                                           
44 Anton M. Moeliono, et. all, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1999), hal 225. 
45 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 38 
46Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Rineka Cipta,  1998), hal 151 
47 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hal 35 
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keingininannya. Sehingga preferensi merupakan sikap seseorang yang 

mempunyai keinginan yang tinggi terhadap sesuatu atau suatu rasa 

kemauan yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan 

tertentu. Jadi dapat disimpulkan preferensi menabung adalah keinginan 

seseorang atau individu untuk menyimpan uangnya di kantor pos atau 

bank untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tak terduga di masa 

depan. 

2. Tahapan Terbentuknya Preferensi 

a. Menurut Uswah Wardiana ada tiga tahapan dalam terbentuknya sebuah 

preferensi, yaitu sebagai berikut: 

1) Kognisi (Gejala Pengenalan) 

Kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk 

kesadaran, perasaan) atau usaha mengenali sesuatu melalui 

pengalaman sendiri. Gejala pengenalan dalam garis besarnya 

dibagi mmenjadi dua yaitu indera  dan melalui akal. 

2) Konasi (Gejala Kemauan) 

Merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat 

diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan 

berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik 

akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah. 

3) Emosi (Gejala Perasaan) 

Kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila 

berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. 48 

 

b. Menurut Kotler ada empat tahapan dalam terbentuknya sebuah 

preferensi, yaitu sebagai berikut; 

1) Attention 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau 

jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan 

2) Interest 

Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli 

produk atau jasa 

                                                           
48 Uswah Wardiana, Psikologi Umum, (Jakarta: PT.Bima Ilmu, 2004), hal 58 
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3) Desire 

Calon pelanggan mulai memikirkan dan berdiskusi mengenai 

produk atau jasa yang ditawarkan 

4) Action 

Pada tahap ini calon npelanggan telah mempunyai kemantapan 

tinggi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan.49 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan 

sebelum terjadinya preferensi yaitu kognisi atau pencarian informasi 

produk setelah itu konasi yaitu ketertarikan akan produk dan yang terakhir 

emosi kepuasan setelah menggunakan produk. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Preferensi 

a. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya preferensi 

terhadap sesuatu, menurut Crow and Crow dikutip dari buku Abdul 

Rahman Shaleh berpendapat bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi  timbulnya preferensi, yaitu sebagai berikut: 

1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa 

ingin tahu. Dorongan untuk makan akan membangkitkan 

preferensi untuk bekerja atau mencari penghasilan, preferensi 

terhadap produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu 

atau rasa ingin tahu akan membangkitkan preferensi untuk 

membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan 

lain-lain. 

2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan 

preferensi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya 

preferensi terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat 

persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain. 

3) Faktor emosional, preferensi mempunyai hubungan yang erat 

dengan emosi, misalnya perjalanan sukses yang dipakai 

seseorang dalam sesuatu kegiatan tertentu dapat membangkitkan 

perasaan senang dan dapat menambah semangat/kuatnya 

preferensi dalam kegiatan tersebut.50 

 

                                                           
49Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 39 
50 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam, (Jakarta: 

Prenada Media, 2004), hal 264 
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b. Menurut Siti Rahayu menjelaskan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi preferensi seseorang yaitu: 

1) Faktor Intrinsik 

Yaitu sifat pembawaan dari dalam diri seseorang itu sendiri seperti 

keinginan yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. 

2) Faktor Ekstrinsik 

Yaitu faktor yang timbul dari luar individu seperti keluarga, 

sekolah, dan masyarakat sekitar.51 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa timbulnya 

preferensi tidak dipengaruhi dari faktor yang berasal dari dalam diri 

individu itu sendiri, tetapi bisa juga diakibatkan oleh faktror luar seperti 

lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah.  

 

E. Bank Syariah  

1. Pengertian Bank Syariah 

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan syariah. Usaha pembentukan ini di dasari oleh 

larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga 

atau disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang 

dikategorikan haram. Menurut Muhammad pengertian bank syariah 

adalah: 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 
mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan 

Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang 

operasionalnya dan produknya di kembangkan berlandaskan pada 

Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW.52
 

                                                           
51 Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1998), 

hal 121 
52 Muhammad, Manajamen Bank Syariah, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), hal 1 
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Bank Syariah yang pertama didirikan di Indonesia adalah Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Walaupun perkembangan 

bank syariah di Indonesia agak lamban dibandingkan dengan negara 

Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia masih dan akan terus 

berkebang dengan semankin pesatnya dan majunya teknologi yang ada dan 

berkembang. 

2. Produk-produk Bank Syariah 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, transaksi yang 

dilakukan bank syariah dibagi menjadi tiga bagian produk, yakni: 

a. Produk penyaluran dana, terdiri dari: 

4) Prinsip jual beli pembiayaan: Murabahah, Salam, Istishna’ 

5) Prinsip Sewa: Ijarah 

6) Prinsip Bagi Hasil: Musyarakah dan Mudharabah 

b. Produk penghimpun dana, terdiri dari: 

1) Prinsip Wadiah 

2) Prinsip Mudharabah 

c. Produk yang berkaitan dengan jasa 

1) Jasa antara lain: Hiwalah, Rahn, Qard, Wakalah, dan 

Kafalah 

2) Akad Pelengkap: Wakalah, Sharf, Ijarah.53
 

                                                           
53 M Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Pers, 

2001), hal 101 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis 

produk di bank syariah yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpun 

dana dan produk yang berkaitan dengan jasa.  

3. Karakteristik Perbankan Syariah 

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip 

ekonomi Islam, dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: 

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. 

b.  Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money). 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 

e. Tidak diperkenankan untuk menggunakan dua harga dalam satu 

barang. 

f. Tidak diperbolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. 

g. Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai 

pengawas kegiatan operasional bank syariah agar tidak 

menyimpang.54
 

Dari definisi diatas ada beberapa karakteristik yang terkadung 

didalam perbankan syariah salah satunya ialah pelarangan riba dalam 

berbagai bentuknya. 

 

 

 

                                                           
54 Muhammad, Manajemen Dana Bank……., hal 5 
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4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Beberapa perbedaan antara syariah dan bank konvennsional antara lain : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.55 

No. Bank Syariah No. Bank Konvensional 

1. Investasi, hanya untuk proyek 

dan produk yang halal. 

1. Investasi tidak 

mempertimbangkan halal atau 

haram asalkan proyek yang 

dibiayai menguntungkan 

2. Return yang dibayar dan/ atau 

diterima berasal dari bagi hasil 

atau pendapatan lainnya 

berdasarkan prinsip 

syariah 

2. Return baik yang dibayar 

kepada nasabah penyimpan 

dana dan return yang diterima 

dari nasabah pengguna berupa 

bunga 

3. Perjanjian dibuat dalam 

bentuk akad sesuai dengan 

syariah Islam 

3. Perjanjian dibuat dengan 

hukum positif 

4. Orientasi pembiayaan tidak 

hanya untuk keuntungan akan 

tetapi juga falah oriented yaitu 

berorientasi pada kesejahteraan 

masyarakat 

4. Orietasi pembiayaan untuk 

memperoleh keuntungan atas 

dana yang di pinjamkan 

5. Hubungan antara bank dan 

nasabah adalah mitra 

5. Hubungan antara bank dan 

nasabah adalah kreditur dan 

debitur 

6. Dewan Pengawas terdiri dari 

BI, Bapepam, Komisaris, dan 

Dewan Pengawas Syariah 

6. Dewan pengawas terdiri dari 

BI< Bapepam, dan Komisaris 

7. Penyelesaian sengketa di 

upayakan diselesaikan secara 

musyawarah anatara bank dan 

nasabah melalui peradilan 

agama 

7. Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan negeri setempat 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang ada, peneliti 

mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah 

preferensi konsumen. Hal ini dilakukan agar penelitian yang diteliti tidak 

memiliki banyak kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Kalaupun ada 

                                                           
55 Ismail, Perbankan Syariah cet 3, (Jakarta: Kencana, 2011),hal 38 
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persamaan bukan persamaan yang sifatnya mutlak. Berikut penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi penulis untuk menulis skripsi ini:  

Pertama penelitian oleh Kristiyadi dan Hartiyah,56Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh kelompok 

acuan, religiusitas,promosi, dan pengetahuan terhadap preferensi menabung di 

koperasi jasa keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan menggunakan data primer dengan sampel berjumlah 100 

responden. Data dikumpulan dengan cara penyebaran angket kepada nasabah 

serta analisis menggunakan regresi linier berganda, yaitu uji T dan F 

menggunakan spss. 

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa variabel; a) kelompok 

acuan berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung; b) 

religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung; c) 

promosi berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung; d) 

pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kristiyadi dan Sri Hartiyah adalah menggunakan variabel independen 

kelompok acuan dan pengetahuan dan variabel dependen preferensi 

menabung. Sedangkan perbedaaannya adalah peneliti menambahkan variabel 

independen budaya, sedangkan Kristiyadi dan Sri Hartiyah menambahkan 

variabel independent religiusitas dan promosi. 

                                                           
56 Kristiyadi dan Sri Hartiyah, Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas,Promosi dan 

Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Preferensi Menabung Di Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Studi Kasus pada BMT Tamziz Wonosobo,(Jurnal Ekonomi dan Teknik 

Informatika Vol 5 No 9 Politeknik Sawunggalih, 2016) 
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Kedua penelitian Nur Islmail,57 penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh pengetahuan, religiusitas, 

iklan, dan literasi keuangan terhadap preferensi menabung di bank syariah 

studi kasus pada siswa-santri Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui; a) pengaruh pengetahuan terhadap 

preferensi siswa-santri Al Muayyad menabung di Bank Syariah; b) pengaruh 

religiusitas terhadap preferensi siswa-santri Al Muayyad menabung di Bank 

Syariah; c) pengaruh iklan terhadap preferensi siswa-santri Al Muayyad 

menabung di Bank Syariah; d) pengaruh literasi keuangan terhadap preferensi 

siswa-santri Al Muayyad menabung di Bank Syariah. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer, 

dengan sampel berjumlah 90 responden. Data dikumpulan dengan cara 

penyebaran angket kepada nasabah serta analisis menggunakan regresi linier 

berganda, yaitu uji T dan F menggunakan spss. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan, 

religiusitas, iklan, dan literasi keuangan berpengaruh simultan terhadap 

preferensi siswa-santri Al Muayyad menabung di Bank Syariah. Secara parsial 

variabel pengetahuan, religiusitas, iklan, dan liiterasi keuangan berpengaruh 

positif signifikan terhadap preferensi siswa-santri Al Muayyad menabung di 

Bank Syariah. Hasil uji koefisien determinasi (R2) untuk model persamaan 

sebesar 54,9%, sedangkan 45,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 

                                                           
57  Nur Ismail Riskyono, Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Iklan, dan Literasi 

Keuangan Terhadap Preferensi Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Siswa-Santri Pondok 

Pesantren Al Muayyad Surakarta), ( Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017) 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur Ismail adalah 

menggunakan variabel independen Pengetahuan dan variabel dependen 

preferensi. Sedangkan perbedaannya berada di tempat yang tidak sama, dan 

perbedaanya lagi penelitian ini menambahkan variabel independen budaya dan 

kelompok acuan sedangkan penelitian Nur Ismail menambahkan religusitas, 

iklan, dan literasi keuangan.  

Ketiga Penelitian Oleh Gusti,58 penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh Pengaruh Religiusitas, 

Kelompok Acuan, Kualitas Pelayanan, dan Kebutuhan terhadap Preferensi 

Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah Studi Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Syariah UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 

dan data yang digunakan adalah data primer, dengan sampel 90 responden. 

Data dikumpulan dengan cara penyebaran angket kepada nasabah serta 

analisis menggunakan regresi linier berganda, yaitu uji T dan F menggunakan 

spss. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Religiusitas, 

Kelompok Referensi, Kualitas Pelayanan, dan Kebutuhan berpengaruh 

simultan terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah Studi 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Syariah UIN Sunan Kalijaga. Secara parsial 

Religiusitas, Kelompok Acuan, Kualitas Pelayanan, dan Kebutuhan 

berpengaruh positif signifikan terhadap Preferensi Menjadi Nasabah 

                                                           
58 Gusti Abdi Rahman, Pengaruh Religiusitas, Kelompok Acuan, Kualitas Pelayanan, 

dan Kebutuhan terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah Studi Mahasiswa 

Jurusan Manajemen Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017) 
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Pegadaian Syariah Studi Mahasiswa Jurusan Manajemen Syariah UIN Sunan 

Kalijaga.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Gusti adalah menggunakan 

variabel independen kelompok acuan dan menggunakan variabel dependen 

preferensi. Sedangkan perbedaanya berada di tempat yang berbeda, dan 

perbedaannya lagi penelitian ini menambahkan variabel independen 

pengetahuan dan budaya, sedangkan penelitian gusti menambahkan variabel 

independen religiusitas, kualitas pelayanan, dan kebutuhan. 

Keempat penelitian oleh Arifatun Nisak dkk,59penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan kejelasan besarnya pengaruh variabel kelompok acuan dan 

pengetahuan terhadap preferensi menabung di Perbankan Syariah semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatf  dan data yang digunakan 

adalah primer, dengan sampel 50 responden. Data dikumpulan dengan cara 

penyebaran angket kepada nasabah serta analisis menggunakan regresi linier 

berganda, yaitu uji T dan F menggunakan spss. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel : a) kelompok acuan 

berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung di bank syariah; 

b) pengetahuan mengenai perbankan syariah berpengaruh positif signifikan 

terhadap preferensi menabung di bank syariah.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arifatun Nisak dkk adalah menggunakan variabel independen kelompok 

acuan dan pengetahuan, dan menggunakan variabel dependen preferensi 

                                                           
59 Arifatun Nisa dkk, Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan Tentang Perbankan 

Syariah Terhadap Preferensi Menabung di Perbankan Syariah Semarang,(Journal of Islamic 

Economy Universitas Diponegoro, 2017) 
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menabung. Sedangkan perbedaanya adalah peniliti menambahkan variabel 

independen budaya, dan tempat penelitian yang berbeda. 

Kelima penelitian oleh Roni,60 penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh budaya dan keluarga 

terhadap preferensi menabung nasabah di bank syariah. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer, dengan 

sampel 100 responden. Data dikumpulan dengan cara penyebaran angket 

kepada nasabah serta analisis menggunakan regresi linier berganda, yaitu uji T 

dan F menggunakan spss. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel; a) budaya berpengaruh 

positif signifikan terhadap preferensi menabung di bank syariah; b) keluarga 

berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung di bank syariah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Roni 

adalah menggunakan variabel independen budaya dan variabel dependen 

preferensi menabung. Sedangkan perbedaanya adalah tempat penelitian 

berbeda. 

Keenam, penelitian oleh Dede,61 penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh variabel demografi dan 

budaya terhadap preferensi menabung masyarakat di bank syariah di kec. 

Purwakarta.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan data yang 

digunakan adalah adata primer, dengam sampel 88 responden. Data 

                                                           
60 Roni Andespa, Pengaruh Budaya dan Keluarga Terhadap Preferensi Menabung 

Nasabah di Bank Syariah, (Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 2 No1 Universitas Imam Bonjol 

Padang, 2017) 
61 Dede Nurasiah, Pengaruh Variabel Demografi Dan Budaya Terhadap Preferensi 

Menabung Pada Bank Syariah Di Kec. Purwakarta,(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018) 
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dikumpulan dengan cara penyebaran angket kepada nasabah serta analisis 

menggunakan regresi linier berganda, yaitu uji T dan F menggunakan spss. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Demografi dan 

Budaya berpengaruh simultan terhadap preferensi masyarakat menabung pada 

Bank Syariah di Kec. Purwakarta. Secara parsial variabel demografi dan 

budaya berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi masyarakat 

menabung pada Bank Syariah di Kec. Purwakarta. Hasil uji koefisien 

determinasi (R2) untuk model persamaan sebesar 60,8%, sedangkan 39,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dede adalah menggunakan 

variabel independen budaya dan variabel dependen preferensi. Sedangkan 

perbedaanya berada di tempat yang berbeda.  

Ketujuh penelitian oleh Rif’at,62 penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh pengetahuan, religiusitas, 

dan lingkungan sosial terhadap preferensi menabung menggunakan Bank 

Syariah studi kasus Siswa Sma Negeri 1 Ambarawa. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah 

primer,dengan sampel 100 responden. Data dikumpulan dengan cara 

penyebaran angket kepada nasabah serta analisis menggunakan regresi linier 

berganda, yaitu uji T dan F menggunakan spss. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan, 

religiusitas, dan lingkungan sosial berpengaruh simultan terhadap preferensi 

                                                           
62 Rif’at Mauludi,  Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, dan Lingkungan Sosial 

Terhadap Preferensi Menabunng Menggunakan Bank Syariah (Studi Kasus Siswa SMA Negeri 1 

Ambarawa), (Skripsi IAIN Salatiga, 2018) 
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menabung menggunakan bank syariah pada siswa SMA Negeri 1 Ambarawa. 

Secara parsial pengetahuan, religiusitas, dan lingkungan sosial berpengaruh 

positif signifikan terhadap preferensi menabung menggunakan bank syariah 

pada siswa SMA Negeri 1 Ambarawa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rif’at adalah menggunakan 

variabel independent pengetahuan dan variabel dependen preferensi. 

Sedangkan perbedaanya adalah penelitian dilakukan ditempat berbeda, dan 

peneliti menggunakan variabel independen tambahan yaitu budaya dan 

kelompok acuan, sedangkan Rif’at menggunakan variabel independen 

tambahan religiusitas, dan lingkungan sosial.  

Kedelapan penelitian oleh Syahriyal.63penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan besarnya pengaruh persepsi nilai dan pengetahuan 

terhadap preferensi menabung pada perbankan syariah di banda aceh. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer, 

dengan sampel 90 responden. Data dikumpulan dengan cara penyebaran 

angket kepada nasabah serta analisis menggunakan regresi linier berganda, 

yaitu uji T dan F menggunakan spss. 

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa variabel : a) persepsi nilai 

berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung di bank syariah; 

b) pengetahuan mengenai perbankan syariah berpengaruh positif signifikan 

terhadap preferensi menabung di bank syariah. 

                                                           
63 Syahriyal, Pengaruh Persepsi Nilai dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Preferensi 

Menabung pada Perbankan Syariah di Banda Aceh, (Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam Vol 4 

No 1 STIES Baktiya, 2018) 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syahriyal adalah menggunakan variabel independent pengetahuan dan 

variabel dependen preferensi menabung. Sedangkan perbedaanya peniliti 

menambahkan variabel independent budaya dan kelompok acuan, Syahriyal 

menambahkan variabel independent persepsi nilai. 

Kesembilan penelitian oleh Romdhoni dan Dita,64 Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh 

pengetahuan, kualitas pelayanan, produk, dan religiusitas terhadap preferensi 

nasabah untuk menggunakan produk simpanan pada lembaga keuangan mikro 

syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dan menggunakan data 

primer, sampel 100 responden. Data dikumpulan dengan cara penyebaran 

angket kepada nasabah serta analisis menggunakan regresi linier berganda, 

yaitu uji T dan F menggunakan spss. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel ; a) Pengetahuan 

berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menggunakan produk 

simpanan; b) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap 

preferensi menggunakan produk simpanan; c) Produk berpengaruh positif 

signifikan terhadap preferensi menggunakan produk simpanan; d) Religiusitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menggunakan produk 

simpanan. 

                                                           
64 Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari, Pengaruh Pengetahuan, Kualitas 

Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Preferensi Nasabah untuk Menggunakan Produk 

Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Jurnal Ekonomi Islam Vol 4 No 2 STIE ASS 

Surakarta, 2018)  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Romdhoni dan Dita adalah 

menggunakan variabel independen Pengetahuan dan variabel independent 

preferensi. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian dilakukan ditempat yang 

berbeda. 

Kesepuluh penelitian oleh Vella,65 penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh budaya, sikap, motif 

pelayanan, dan produk terhadap preferensi menabung di BMT 

Muhammadiyah Surya Madinah dan BMT Istiqomah Tulungagung. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data 

primer, sampe 74 responden. Data dikumpulan dengan cara penyebaran 

angket kepada nasabah serta analisis menggunakan regresi linier berganda, 

yaitu uji T dan F menggunakan spss. 

Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa variabel budaya, sikap, motif 

pelayanan, dan produk berpengaruh simultan terhadap preferensi menabung 

anggota dan memilih simpanan Mudharabah berjangka di Baitut Tamwil 

Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung Dan Baitul Mall Wat Tanwil 

Istiqomah Tulungagung. Secara parsial budaya, sikap, motif pelayanan, dan 

produk berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung dan 

memilih simpanan Mudharabah berjangka di Baitut Tamwil Muhammadiyah 

Surya Madinah Tulungagung Dan Baitul Mall Wat Tanwil Istiqomah 

Tulungagung.  

                                                           
65 Vella Anifatul Izza, Pengaruh Budaya, Sikap, Motif Pelayanan Dan Produk Pada 

Preferensi Menabung Anggota Dalam Memilih Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT 

Muhammadiyah Surya Madinah dan BMT Istiqomah Tulungagung, (Skripsi IAIN 

Tulungagung,2019) 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Vella adalah menggunakan 

variabel independen budaya dan variabel dependen preferensi. Sedangkan 

perbedaanya adalah tempat penelitian yang berbeda dan peniliti menggunakan 

variabel independent tambahan pengetahuan dan kelompok acuan, sedangkan 

vella menggunakan variabel independen tambahan yaitu sikap, motif 

pelayanan dan produk. 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang telah dipaparkan secara 

sekilas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi preferensi. Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas 

tidak sama persis dengan penelitian ini karena variabel yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, dan dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengkaji 

secara khusus pengaruh pengetahuan, budaya, dan kelompok acuan terhadap 

preferensi mahasiswa menabung pada bank syariah. 

 

G. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disusun suatu 

kerangka konseptual untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, budaya, dan 

kelompok acuan terhadap preferensi mahasiswa menabung pada bank syariah 

studi kasus mahasiswa perbankan syariah IAIN Tulungagung. Kerangka 

konseptual dibuat bertujuan untuk mempermudah dalam memahami persoalan 

yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah 

yang sedang dihadapi. Berdasarkan dari rumusan masalah, landasan teori dan 
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kajian penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variable terikat dan 

variable bebas, maka di dapat kerangka konseptual sebagai berikut . 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Variabel bebas (variabel independent) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel 

bebas dalam hal ini adalah Pengetahuan yang selanjutnya dalam 

penelitian ini disebut (X1),
66 Budaya yang selanjutnya dalam penelitian 

                                                           
66 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen…, hal 148 

Budaya (X2) 

Rini Dwi Astuti (2011) 

Kelompok Acuan (X3)  

J.F Engel dkk  

(2001) 

 

Pengetahuan (X1) 

J.F Engel dkk  

 (2003)  

 

Preferensi Menabung 

(Y) 

Crow and Crow (2004) 
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ini disebut (X2),
67 dan Kelompok Acuan yang selanjutnya dalam 

penelitian disebut (X3).
68 

2. Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau sebagai akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam hal 

ini adalah Preferensi Mahasiswa Menabung (Y).69 

 

H.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.70 Berdasarkan 

pendapat tersebut, hipotesis yang penulis sajikan adalah “Diduga terdapat 

pengaruh Pengetahuan, Budaya, dan Kelompok Acuan terhadap 

Preferensi menabung pada Bank Syariah oleh mahasiswa perbankan 

syariah IAIN Tulungagung”.  Dengan tersebut haanya bersifat sementara 

sehingga perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian yang 

disebut dengan hipotesis. 

Hipotesis yang disajikan sebagai acuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Hipotesis 1 

                                                           
67 Rini Dwi Astuti, Ilmu Perilaku Konsumen,…hal 96 
68 Engel dkk, Perilaku Konsumen… hal. 168 
69 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam…., hal 264 
70 Sugiyono, Metedologi Penelitian Bismis, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 93 
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H0: Tidak terdapat pengaruh antara Pengetahuan terhadap Preferensi 

Menabung pada Bank Syariah oleh mahasiswa perbankan 

syariah IAIN Tulungagung 

H1: Terdapat pengaruh antara Pengetahuan terhadap Preferensi 

Menabung pada Bank Syariah oleh mahasiswa perbankan 

syariah IAIN Tulungagung 

2. Hipotesis 2 

H0: Tidak terdapat pengaruh antara Budaya terhadap Preferensi 

Menabung pada Bank Syariah oleh mahasiswa perbankan 

syariah IAIN Tulungagung 

H2: Terdapat pengaruh antara Budaya terhadap Preferensi 

Menabung pada Bank Syariah oleh mahasiswa perbankan 

syariah IAIN Tulungagung 

3. Hipotesis 3 

H0: Tidak terdapat pengaruh antara Kelompok Acuan terhadap 

Preferensi Menabung pada Bank Syariah oleh mahasiswa 

perbankan syariah IAIN Tulungagung 

H3: Terdapat pengaruh antara antara Kelompok Acuan terhadap 

Preferensi Menabung pada Bank Syariah oleh mahasiswa 

perbankan syariah IAIN Tulungagung 

4. Hipotesis 4 

H0: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara Pengetahuan, 

Budaya, dan Kelompok Acuan terhadap Preferensi Menabung 
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pada Bank Syariah oleh mahasiswa perbankan syariah IAIN 

Tulungagung 

H4: Terdapat pengaruh secara simultan antara Pengetahuan, Budaya, 

dan Kelompok Acuan terhadap Preferensi Menabung pada Bank 

Syariah oleh mahasiswa perbankan syariah IAIN Tulungagung 

 


