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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan minat santri menabung di bank syariah. 

Dengan adanya fasilitas tabungan yang semakin baik maka minat santri untuk 

menabung di bank syariah akan semakin bertambah, sehingga berpengaruh 

terhadap berkembangan industri perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh antara atribut tabungan, mutu tabungan dan promosi 

penjualan terhadap minat menabung di bank syariah. Objek penelitian ini adalah 

santri pondok pesantren Sunni Darussalam. Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner.Teknik 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel 

yang berjumlah 80 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linier 

berganda dengan menggunkan IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa atribut tabungan tidak berpengaruh terhadap minat 

menabung di bank syariah. Sedangkan mutu tabungan dan promosi penjualan 

memiliki pengaruh terhadap minat menabung di bank syariah. 

 

Kata Kunci: Atribut Tabungan, Mutu Tabungan, Promosi Penjualan, dan 

Minat Menabung. 
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ABSTRACT 

 This research was motivated by the saving interest of santri (students of 

islamic boarding school) at sharia bank. As the savings facility grows to be better, 

it will increase the interest of students to save their money at sharia bank. 

Therefore it will affect the development of the sharia banking industry as well. 

This research aimed to find out the influence of savings attribute, savingsquality, 

and sales promotion toward the saving interest at sharia bank. The object of this 

research was the students of Sunni Darussalam. This research was a quantitative 

research using questioner as the data collection technique. The technique of this 

research was purposive sampling with 80 respondents. The researcher also used 

validity test, reliability test, classical assumption test, and multiple linear 

regression analysis test using IBM SPSS Statistics 20. The result showed that the 

savings attribute did not affect the saving interest at the sharia bank.  Meanwhile 

the savings quality and the sales promotion affected the interest of saving at the 

sharia bank.   

 

Keywords: Savings Attribute, Savings Quality, Sales Promotion, and Saving 

Interest 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki warga 

negara Indonesia untuk mengembangkan suatu negara. Adanya kegiatan 

ekonomi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat, serta sebagai sarana untuk mencapai kepentingan 

masyarakat. Munculnya berbagai persaingan lembaga keuangan merupakan 

upaya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia terutama perbankan. 

Menurut Kasmir (2012: 4-5), bank mempunyai kegiatan berupa menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke 

masyarakat dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

mengajukan permohonan serta memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti 

transfer, clearing, inkaso dan lain-lain. Dalam kegiatan operasionalnya bank 

dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah, sehingga persaingan 

tidak hanya terjadi antara lembaga keuangan, namun dalam kegiatan 

operasional antara bank konvensional dan bank syariah juga mengalami 

persaingan.   

Adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1962-1963 memberikan 

dampak pada industri perbankan. Banyaknya bank konvensional yang 

dilikuidasi karena tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan 

tingkat suku bunga tabungan.  Namun adanya krisis moneter tidak berdampak 

besar bagi bank syariah, karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, 
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yang dapat bertahan karena tidak dibebani untuk membayar bunga 

(Abimantra, 2013: 170). Pada prinsipnya bank syariah merupakan bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa 

disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan 

yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur‟an 

dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Muhammad 2005). Munculnya perbankan 

syariah merupakan salah satu sarana transaksi bagi umat muslim dilihat dari 

penduduk di negara Indonesia yang  sebagian besar penduduknya beragama 

islam. Tujuannya adanya perbankan syariah adalah untuk mengarahkan 

kegiatan ekonomi umat muslim bermuamalat secara islam, agar terhindar dari 

praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang 

mengandung unsur gharar (tipuan) yang dilarang dalam Islam, juga 

menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 

Tabel 1.1  

Jumlah Perkembangan Bank Syariah 

Indikator 2015 2016 2017 2018 

Juni 

Bank Umum Syariah 

- Jumlah Bank 

 

12 

 

13 

 

13 

 

13 

- Jumlah Kantor 1990 1869 1849 1827 

Unit Usaha Syariah 

- Jumlah bank umum konven 

yang memiliki UUS. 

 

22 

 

21 

 

21 

 

21 

- Jumlah kantor UUS 311 332 336 349 

BPRS 

- Jumlah bank 

 

163 

 

166 

 

167 

 

168 
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- Jumlah Kantor BPRS 446 453 456 459 

       Sumber: Statistik Perbankan Syariah1 

Menurut data yang didapatkan dari statistik perbankan syariah, 

disimpulkan bahwa perkembangan bank umum syariah pada tahun 2015 

hingga  juni 2018 mengalami peningkatan, namun terjadi penuruan pada 

jumlah kantor dari 1990 menjadi 1827 kantor, sedangkan untuk jumlah bank 

konvensional yang memiliki UUS pada tahun 2015 hingga juni 2018 yang 

mengalami penurunan, namun untuk jumlah kantor mengalami peningkatan 

dari 331 hingga 349 kantor. Sedangakan untuk BPRS secara bertahap pada 

tahun 2015 hingga juni 2018 mengalami peningkatan. Dari banyaknya jumlah  

perbankan syariah hingga juni 2018 bedasarkan data  statistik dapat dijadikan 

peluang untuk menjaga  stabilitas ekonomi dan moneter yang akan datang.  

Namun minimnya sosialisasi menjadi persoalan yang menyebabkan 

lambatnya perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah sudah 

semestinya tidak  hanya menjalankan bisnis seperti biasa saja, tetapi harus 

lebih aktif melakukan sosialisasi. Terbukti dengan adanya pernyataan dari 

Akademisi ekonomi syariah dari UIN Sunan Gunung Djati Harry Maksum 

mengatakan, saat ini market share perbankan syariah masih 5% dari total 

pemilik account perbankan. Pencapaian 5% juga setelah Bank Aceh dan Bank 

NTB konversi dari konvensional ke bank syariah.2 

Selain akibat kurangnya sosialisasi maka berdampak pada banyaknya 

tudingan yang mengatakan bahwa bank syariah hanya sekedar perbankan 

                                                           
1 https://www.ojk.go.id diakses pada 15 September Pukul 05.00 PM 
2 https://www.sindonews.com/ diakses pada 14 September 2018 pukul 07.00 PM 

https://www.ojk.go.id/
https://www.sindonews.com/
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konvensional yang ditambah label syariah. Mereka secara sederhana 

beranggapan bahwa dengan tidak dijalankannya sistem bunga, bank syariah 

tidak akan memperoleh pendapatan. Konsekuensinya adalah bank syariah 

akan sulit untuk surplus. Tudingan ini muncul dikarenakan kurangnya 

pemahaman dari masyarakat mengenai perbankan syariah. Oleh karena itu 

pentingnya sosialisasi melalui market share pada industri perbankan yang 

menjadi tugas marketing. Menurut Kotler (2002: 9) marketing sendiri adalah 

sebuah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.  

Tidak mudah bagi seorang marketing perbankan syariah untuk 

mendapatkan pangsa pasar dalam waktu yang sangat singkat. Perlunya proses 

dari waktu ke waktu untuk menimbulkan minat dari calon nasabah. Minat 

menurut Djaali (2012: 121) adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Sehingga terkait dengan 

minat dapat diartikan sebagai perilaku konsumen terhadap pilihan dalam 

suatu memilih merek, barang, maupun jasa yang paling disukai konsumen 

melalui proses evaluasi dari beberapa pilihan yang ditawarkan. Minat 

masyarakat dalam memilih perbankan syariah untuk menyimpan dananya 

dapat ditentukan dari beberapa faktor. Sehingga dalam memasarkan suatu 

produk, khususnya produk yang dimiliki perbankan syariah, tidak cukup 

sebatas memasarkan, namun calon nasabah juga akan menilai produk yang 

ditawarkan apakah sesuai dengan kebutuhan yang diinginka, terutama produk 
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tabungan. Dimana produk tabungan yang sering digunakan untuk kebutuhan 

masyarakat sebagai simpanan dimasa yang akan datang. Dari berbagai 

macam, tabungan deposito, giro, pinjaman, dll. Memberikan banyak pilihan 

untuk calon nasabah sehingga calon nasabah akan lebih memilih produk 

tabungan yang sesuai kebutuhan disertai dengan kualitas yang baik. Untuk itu 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yang akan digunakan 

untuk mengetahui pengaruh minat menabung di bank syariah. Variabel 

tersebut diantaranya atribut tabungan, mutu tabungan, dan promosi penjualan.  

Pada saat menentukan bank syariah sebagai tempat untuk ivestasi 

dana, atribut dari tabungan yang akan menjadi perhatian utama nasabah untuk 

dievaluasi. Menurut Kotler and Amstrong (2001: 354) atribut produk adalah 

pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat 

yang akan diberikan. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa atribut dari 

suatu produk menjadi peran penting dalam menarik minat nasabah. Untuk itu 

dengan memberikan kelengkapan fasilitas atribut produk yang baik maka 

nasabah akan tertarik dengan menggunakan jasa serta produk yang 

ditawarkan bank syariah.  

Selain atribut, mutu dari produk tabungan juga dapat dijadikan sebagai 

tolak ukur menggunakan jasa dari produk perbankan syariah tersebut. Mutu  

produk adalah keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau yang tersirat (Kotler dan Keller, 2009: 180). Sehingga semakin baik dan 

semakin tinggi mutu atau sering disebut dengan kualitas  pada suatu produk 
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terutama produk tabungan bank syariah. Maka semakin tinggi juga minat 

nasabah untuk menabung karena mutu dari sebuah produk merupakan alasan 

utama nasabah dalam memilih suatu produk yang sesuai keinginan atau 

kebutuhan nasabah. Masabah akan merasa puas karena sesuai dengan mutu 

yang diberikan, dan kegiatan pemasaran produk jasa dapat dikatakan berhasil. 

Setelah atribut produk, mutu produk, selanjutanya yang berpengaruh 

terhadap minat pelanggan suatu produk adalah promosi penjualan. Promosi 

penjualan merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan suatu usaha, tanpa 

adanaya promosi penjualan maka usaha tidak dapat berjalan. Promosi 

penjualan juga menentukan penilaian tersendiri pada pikiran nasabah. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014: 501), promosi merupakan usaha 

pemasaran yang memberikan berbagai upaya insentif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatau produk ataupun jasa. 

Sehingga secara tidak langsung promosi penjualan akan menciptakan image 

terhadap nasabah mengenai produk tabungan.  

Dari banyaknya masyarakat yang dianggap masih kurangnya 

pemahaman mengenai perbankan syariah. Pondok pesantren merupakan salah 

satu tempat dimana pembelajaran sangat dominan mengajarkan tentang 

hukum-hukum dalam islam atau hukum syariah khususnya berkaitan dengan 

fiqih muamalah. Dan sedikit banyak santri pondok telah memahami adanya 

perbankan syariah. Banyaknya pondok pesantren yang ada saat ini, kurang 

lebih berjumlah 52 pondok pesantren yang bertempat di Kabupaten Sleman.3 

                                                           
3 https://slemankab.bps.go.id/ diakses pada 14 September 2018  

https://slemankab.bps.go.id/
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Sehingga dengan jumlah tersebut dapat dijadikan peluang bagi 

berkembangnya bank syariah, karena banyaknya pondok pesantren 

merupakan salah satu dukungan dari masyarakat untuk mengembangkan 

ekonomi syariah. 

Salah satu pondok yang ada di Kabupaten Sleman adalah  pondok 

pesantren Sunni Darussalam yang akan dijadikan sebagai objek penelitian 

penulis, pondok pesantren Sunni Darussalam merupakan pondok yang 

dikenal sebagai pesantren yang memadukan kecerdasan dan keunggulan 

akademik dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan sesuai ajaran islam yang 

sejak berdirinya telah berkembang pesat. Sampai saat ini terbagi menjadi TK 

Darussalam, Madrasah Tsanawiyah Darussalam, Madrasah Aliyah 

Darussalam, dan setingkat Mahasiswa4. Santri tersebut berasal dari beberapa 

daerah yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga mereka 

tentunya mempunyai pandangan yang berbeda dalam menanggapi kehadiran 

perbankan syariah. Namun jika dilihat dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari, 

fikih, dan bagaimana bermuamalat dengan syar‟i maka seberapa jauh 

pengetahuan santri terhadap Bank Syariah terutama mengenai atribut, 

kualitas, dan promosi penjualan terhadap minat menabung di Bank Syariah. 

Dalam penelitian ini dengan segala pertimbangan penulis mengambil objek 

pada santri Pondok Pesantren Sunni Darussalam. 

                                                           
4 https://ppsdsite.wordpress.com/pondok-pesantren-sunni-darussalam/ diakses 

pada 03 November 2018 
 

https://ppsdsite.wordpress.com/pondok-pesantren-sunni-darussalam/
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Bedasarkan wawancara dengan kepala Pondok Pesantren Sunni 

Darusalam, menyatakan bahwa masih banyak santri yang menggunakan 

produk tabungan bank konvensional dibandingkan bank syariah, hal itu 

dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap bank syariah dan sebagian  

santri masih belum membutuhkan. Untuk itu dengan adanya penelitian ini 

kepala Pondok Pesantren Sunni  Darussalam berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat terhadap santri Pondok Sunni Darussalam untuk 

menabung di bank syariah5. Selain masih banyak santri yang menggunakan 

bank konvensional  objek tersebut sangat mendukung untuk dijadikan sebagai 

objek penelitian karena masih jarang adanya penelitian di pondok pesantren 

Sunni Daarussalam terutama tentang penelitian terkait atribut, kualitas serta 

promosi penjualan produk tabungan terhadap minat santri untuk berminat 

menabung di bank syariah. 

Untuk melakukan penelitain, penulis berpedoman dengan penelitian-

penelitaian terdahulu. Bedasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Trisnadi (2015) mengenai pengaruh kualitas produk tabungan dan kualitas 

layanan terhadap minat menabung kembali di Bank Cimb Niaga Tbk Bintaro 

menghasilkan jawaban bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap 

minat menabung. Kemudian penelitaian yang dilakukan oleh Seftiani (2017) 

mengenai pengaruh citra perusahaan dan atribut produk terhadap keputusan 

menabung nasabah dalam perspektif ekonomi islam menghasilkan 

kesimpulan bahwa semua variabel berpengaruh postitif signifikan terutama 

                                                           
5
 Wawancara kepala pondok Misri Ni’mah 09 November 2018 
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atribut produk sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk menabung. 

Sedangkan penelitian menurut Zubair (2017) mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat menabung di bank Muamalat Cabang Gorontalo dalam 

penelitian ini menghasilkan bahwa variabel promosi penjualan berpengaruh 

positif signifikan terhadap minat untuk menabung. 

Bedasarkan penelitian sebelumnya perbedaan penelitian yang terdapat 

pada penelitian ini, bahwa variabel atribut dan kualitas tabungan sudah 

banyak dijadikan penelitian namun ditujukan untuk kepuasan nasabah, dan 

masih jarang dijadikan variabel minat untuk menabung di bank syariah. 

Kemudian untuk membedakan penelitian sebelumnya penulis menggunakan 

objek pondok pesantren Sunni Darussalam, peneliti menentukan objek 

tersebut karena santri pada pondok tersebut lebih dikenal sebagai pondok 

pesantren yang memadukan kecerdasan dan keunggulan akademik dengan 

nilai-nilai sosial kemanusiaan sesuai ajaran islam, sehingga adakah minat dari 

santri untuk menabung di bank syariah. Dimana santri yang lebih memahami 

mengenai fiqih bermuamalah bedasarkan prinsip islam. 

Bedasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH ATRIBUT TABUNGAN, MUTU TABUNGAN,, 

DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI 

BANK SYARIAH” (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Sunni 

Darussalam). 
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B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan  permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas, 

maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh atribut tabungan terhadap minat santri PP Sunni 

Darussalam menabung di bank syariah? 

2. Bagaimana pengaruh mutu tabungan terhadap minat santri PP Sunni  

Darussalam menabung di bank syariah? 

3. Bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap minat santri PP Sunni 

Darussalam menabung di bank syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh atribut tabungan terhadap minat 

santri PP Sunni Darussalam menabung di bank syariah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh mutu tabungan terhadap minat 

santri PP Sunni Darussalam menabung di bank syariah. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap minat 

santri PP Sunni Darussalam menabung di bank syariah. 

D. Manfaat  Penelitian 

Manfaat atau keguanaa yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagi Bank Syariah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

preferensi minat masyarakat khususnya santri dalam menggunakan jasa 

perbankan syariah agar dapat memberikan kontribusi pengembangan 

lembaga keuangan syariah.  

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk 

penelitian berikutnya, serta untuk mengevaluasi informasi-informasi yang 

sebelumnya sudah ada dan penelitian ini bermanfaat seebagai refrensi dan 

acuan dalam karya-karya penelitian ke depan yang berkaitan dengan minat 

khususnya pada santri pondok pesantren. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan secara wawasan 

khususnya pada bidang perbankan syariah dan bagaimana cara 

mengimlementasikan teori yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan 

kedalam sebuah tulisan karya ilmiah. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling 

memiliki keterkaitan, setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi 

penjelasan rinci dari pokok pembahasan serta diharapkan dapat 

mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi 

ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Adapun sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I  : Pendahuluan, yang menjadi acuan dalam penelitiaan dan 

sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri 

dari latar belakang yang menguraikan tentang masalah di 

dukung dengan beberapa masalah dan motivasi dari suatu 

penelitian, kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok 

inti dalam penelitian, selanjutnya tujuan dan manfaat 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui urgensi dari  

suatu penelitian. Serta sistematika penulisan yang bertujuan 

untuk mengetahui aarah penulisan dalam penelitian 

tersebut. 

BAB II : Kerangka teori dan pengembangan Hipotesis, dalam bab 

ini akan dijelaskan  mengenai teori yang digunakan untuk 

mendasari penelitian ini, mencakup teori mulai dari teori 

Bank Syariah, Atribut Produk, Mutu Produk, Promosi 

Penjualan, Minat, hingga Perilaku Konsumen dan telaah 

pustaka yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian 

ini. Dalam bab ini sebagai penutup juga mengambarkan 

hipotesis dan kerangka pemikiran yang akan di uji 

kebenarannya.  

BAB III   : Metode Penelitian, yang menjadi gambaran cara atau 

teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi 

tentang uraian mengenai jenis penelitian bedasarkan 

gambaran kondisi subjek dan objek penelitian, penentuan 
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yang akan dijadikan sebagai populasi dan sampel 

penelitian, peralatan atau perangkat yang akan digunakan, 

baik dalam teknik pengumpulan data maupun analisis data, 

dan definisi operasional variabel penelitian.   

BAB IV  : Hasil dan Pembahasan, berisi tentang analisis data dan 

intepretasi terhadap hasil pengolahan data dengan teori-

teori yang digunakan. 

BAB V   : Penutup, berisi kesimpulan dan hasil analisis penelitian 

dan saran bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam 

menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat santri untuk menabung di 

bank syariah, dengan melihat pengaruh dari atribut tabungan, mutu tabungan, 

dan promosi penjualan. Bedasarkan pada data yang telah terkumpul dan 

pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi berganda, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel atribut tabungan tidak berpengaruh terhadap minat menabung 

santri di bank syariah. Hal ini berarti bahwa H1 dalam penelitian ini ditolak, 

karena tujuan dari setiap santri menabung yaitu untuk menyimpan uang 

sementara dan untuk sarana menerima transfer dari orang tua. 

2. Variabel mutu tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung santri dibank syariah. Hal ini berarti bahwa H2 dalam penelitian 

ini diterima. Sehingga jika tingkat mutu tabungan meningkat maka minat 

santri dalam memilih untuk menabung di bank syariah juga akan meningkat. 

3. Variabel promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menabung santri di bank syariah. Hal ini berarti bahwa H3 dalam 

penelitian ini diterima. Sehingga bank syariah sudah seharusnya lebih 

meningkatkan promosi penjualan terutama terhadap santri agar berminat 

untuk menabung di bank syariah. 
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Selain dari ketiga variabel tersebut yang menjadi alasan santri menabung 

di bank konvensional bedasarkan wawancara yaitu karena santri mencari 

akses yang mudah untuk menerima transfer dari orang tua, dimana dari asal 

daerah santri masih sangat jarang ditemui adanya bank syariah. Kemudian 

adapun santri yang belum menggunkan tabungan baik konvensional maupun 

syariah yaitu dikarenakan bahwa tabungan belum terlalu penting karena uang 

yang berasal dari pemberian orang tua hanya cukup untuk kebutuhan sehaari-

hari. 

B. Implikasi 

Pada penelitian yang telah dilakukan ini terdapat hasil bahwa secara 

teoritis variabel mutu tabungan, dan promosi penjualan secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat santri menabung di bank 

syariah. Sedangkan variabel atribut tabungan tidak berpengaruh terhadap minat 

santri menabung di bank syariah. 

Implikasi dalam kebijakan penelitian ini adalah sebaiknya bank syariah 

selalu meningkatkan produk tabungan yang memiliki kualitas atau mutu yang 

baik serta memiliki berbagai atribut sesuai kebutuhan masyarakat, yang sesuai 

dengan kaidah hukum islam yang terbebas dari riba. Sedangkan pada bagian 

marketing sebaiknya dapat lebih menjangkau seluruh masyarakat terutama 

santri-santri yang ada pada pondok pesantren, untuk memberikan pengetahuan 

yang lebih mengenai bank syariah dimana sebagian dari santri masih belum 

mengetahui mengenai bank syariah. 
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C. Saran 

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk 

meningkatkan minat menabung di bank syariah dimasa yang akan datang atau 

untuk kedepannya maka adapun saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan pada penelitian yang akan datang jumlah sampel yang 

digunakan bisa lebih banyak. Dengan sampel yang lebih banyak, maka hasil 

analisis dari penelitian yang didapatkan akan lebih akurat, dan dapat 

menggunakan sampel dari berbagai pesantren. 

2. Peran pengurus pesantren, ustadz maupun Kyai sangat penting untuk 

memberi membuka wawasan santri mengenai bank syariah, sehingga dapat 

mendorong santri agar menabung di bank syariah. 

3. Santri disarankan dapat lebih mengetahui tentang bank syariah, karena 

santri dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat salah satunya 

dalam melakukan simpanan uang lebih baik menggunkan bank syariah yang 

menghindari adanya riba.  

4. Bank syariah sebaiknya lebih melakukan promosi terutama promosi 

penjualan terhadap santri diberbagai pondok pesantren, karena bedasarkan 

penelitian ini masih banyak santri yang belum paham megenai bank syariah 

sehingga banyak santri yang menggunakan bank konvensional untuk 

transaksi sehari-hari. 
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D. Keterbatasan  

a. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian pada pondok 

pesantren Sunni Darussalam sehingga untuk penelitian yang akan datang 

dapat melakukan penelitian diberbagai pondok pesantren yang lain.  

b. Variabel independen yang digunakan peneliti hanya variabel atribut 

tabungan, mutu tabungan, dan promosi penjulan. Masih banyak variabel 

lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi minat santri menabung di 

bank syariah. 
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