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digunakan oleh berbagai macam lembaga atau badan usaha. Perbankan 

syariah salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan berbasis Islam, 

memanfaatkan media sosial atau online sebagai alat promosi. 

Beriringan dengan banyaknya jumlah pengguna instagram, perbankan 

syariah juga telah mempergunakan instagram sebagai alat pemasaran untuk 

memberikan layanan informasi melalui media online agar dapat dijangkau 

lebih luas. Dalam artian, bank syariah sudah mampu mengikuti 

perkembangan media elektronik dan menjalin hubungan pemasaran yakni 

pengenalan konsumen secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi 

dua arah dengan menciptakan hubungan yang saling memberikan benefit satu 

sama lain (Umam dan Sutanto, 2013). Pesatnya persaingan pemasaran dalam 

dunia bisnis, perbankan syariah dituntut mampu bersaing lebih kreatif dengan 

mengangkat keunggulan yang kompetitif melalui konten-konten yang 

diberikan. Salah satu bukti bentuk keunggulan kompetitif dapat dilihat dari 

sedikit banyaknya pengikut dalam sebuah akun. Berikut daftar bank syariah 

yang telah terverifikasi sebagai akun ber-centang biru dari instagram.  

Data instagram akun bank syariah seluruh Indonesia (atau akun yang 

bercentang biru) : 

1. Bank Syariah Mandiri, PT 

2. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT 

3. Bank BNI Syariah, PT 

4. Bank BRI Syariah Tbk, PT 
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Dari daftar di atas, banyak bank syariah telah memanfaatkan 

kemajuan media online instagram sebagai salah satu alat promosi produk-

produk ataupun layanannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indika dan 

Jovita pada tahun 2017, nilai korelasi antara media sosial instagram dengan 

minat beli yaitu 70,9% dan memiliki hubungan yang positif dimana terdapat 

minat beli konsumen atas dasar efektifnya media sosial instagram.  

Minat merupakan keinginan yang timbul dari pelanggan dari adanya 

rangsangan atau pengaruh oleh faktor-faktor yang berhasil ditawarkan oleh 

iklan yang menarik dan kemungkinan besar pelanggan memiliki keinginan 

untuk membeli (Rivaldo,2016). Minat akan di pengaruhi beberapa faktor atau 

proses yang dilalui dari pengenalan masalah yang dihadapi, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian (minat untuk membeli 

sekarang atau membeli dimasa depan), dan perilaku pasca pembelian (Kotler 

dan Keller, 2008). Pada penelitian ini, terjadi pada tahap seorang konsumen 

mencari informasi suatu produk khususnya produk layanan bank syariah yang 

ada di Kabupaten Bantul.  

Bantul merupakan kabupaten yang ada di Yogyakarta bagian tengah 

dan selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07º44'04" 

08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34" - 110º31'08" Bujur Timur. Dimana 

memiliki luas 508,85 , berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di 

sebelah timur, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon 

Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bantul 
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memiliki 17 kecamatan yaitu Banguntapan, Jetis, Pleret, Bambanglipuro, 

Sewon, Imogiri, Kretek, Sanden, Srandakan, Sedayu, Pandak, Pajangan, 

Kasihan, Piyungan, Bantul, Pundong, dan Dlingo4.  

Dimana perbankan syariah di Kabupaten Bantul telah menjamur, 

yakni terdapat 8 bank syariah yang telah beroperasi. Selain itu, terdapat 

banyak layanan koperasi syariah atau Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang 

mana ikut mendukung perkembangan lembaga keuangan Islam, namun dalam 

penelitian ini dikhususkan untuk dunia perbankan syariah secara umum. 

Berikut tabel nama bank syariah yang di Kabupaten Bantul yang telah 

memiliki akun layanan media online untuk menyediakan layanan jasa melalui 

media online : 

Tabel 1. 1 Nama Bank Syariah Di Kabupaten Bantul 

No Nama 

1. Bank Syariah Mandiri 

2. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

3. BNI Syariah KCP Bantul 

4. Bank Mega Syariah 

5. Bank Madina Syariah 

6. BPR Syariah Bangun Drajat Warga 

7. Bank Muamalat 

8. Btpn Syariah KCP Bantul 

Sumber : Hasil olah data (2020) 

Berdasar data di atas, Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki 8 

bank syariah yang terbagi dibeberapa kecamatan yang ada di Bantul. Hal ini 

                                                           
4 https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html Diakses pada 
tanggal 26 November 2020 

https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html
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berjalan beriringan dengan banyaknya jumlah generasi milenial, dimana 

sebagai generasi yang akrab dengan media teknologi digital dan memiliki 

pikiran yang terbuka5. Acara Jogja Halal Fest dikatakan bahwa animo 

masyarakat terhadap produk halal sangat tinggi, tidak terkecuali terhadap 

produk-produk perbankan syariah. Madaninews, mengatakan bahwa salah 

satu bank syariah Indonesia yaitu BRI Syariah terus berinovasi dan mampu 

mengukur kebutuhan perbankan yang dibutuhkan oleh generasi milenial saat 

ini6. Maka, minat generasi milenial untuk memenuhi kebutuhannya melalui 

dunia perbankan saat ini dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang 

dicari dan didapat melalui teknologi pemasaran online. Berikut jumlah 

generasi milenial yang ada di Kabupaten Bantul : 

Tabel 1. 2 Jumlah Generasi Milenial di Kabupaten Bantul Semester I 2020 

Kecamatan Jumlah Kecamatan  Jumlah 

Srandakan 9.086 Bambanglipuro  12.032 

Sanden 9.128 Pandak  15.537 

Kretek 8.703 Pajangan  11.403 

Pundong  10.602 Bantul  19.130 

Jetis 17.720 Kasihan  32.933 

Imogiri 19.322 Piyungan  16.126 

Dlingo 11.855 Sewon  30.856 

Banguntapan 35.229 Sedayu  14.450 

Pleret 14.846 Total  288.898 

Sumber : bantulkab.go.id (2020) 

                                                           
5 https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/05/12/p8laoh374-generasi-
milenial-tantangan-untuk-bank-syariah Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 
6 https://www.madaninews.id/4995/brisyariah-berhasil-sedot-milenial-di-ajang-jogja-halal-fest-
2018.html Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/05/12/p8laoh374-generasi-milenial-tantangan-untuk-bank-syariah
https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/05/12/p8laoh374-generasi-milenial-tantangan-untuk-bank-syariah
https://www.madaninews.id/4995/brisyariah-berhasil-sedot-milenial-di-ajang-jogja-halal-fest-2018.html
https://www.madaninews.id/4995/brisyariah-berhasil-sedot-milenial-di-ajang-jogja-halal-fest-2018.html
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Generasi milenial yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 

terdapat 288.898 jiwa (dengan usia 20-40 tahun). Hal ini merupakan potensi 

besar yang bisa dilakukan perbankan syariah untuk memperluas pangsa pasar 

dengan mengjangkau generasi milenial yang ada di Kabupaten Bantul dengan 

mudah melalui pemasaran online salah satunya instagram. Namun, hal ini 

masih menjadi kendala bahwa minat masyarakat Bantul untuk akses layanan 

bank syariah masih rendah. Berdasar penelitian yang dilakukan Sari (2016) 

bahwa salah satu faktor masyarakat Kabupaten Bantul masih kurang tertarik 

untuk bertransaksi melalui bank syariah salah satunya yaitu faktor promosi 

yang dilakukan bank syariah tentang bagaimana bank syariah menunjukkan 

keistimewaan produk untuk membujuk pasar sasaran yang dituju belum 

maksimal. Maka, bank syariah dalam mengembangkan alternatif media 

promosinya melalui media online saat ini, merupakan sebagai upaya untuk 

menjawab faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk 

mengkases layanan bank syariah.  

Dalam penelitian ini, menjelaskan mengenai hubungan pemasaran 

melalui internet yang dilakukan perbankan syariah sebagai sarana promosi 

yang akan mempengaruhi minat beli calon konsumen. Pemasaran online 

melalui model konten memiliki empat indikator penelitian, yaitu informatif 

(informativeness), kredibilitas (credibility), hiburan (entertainment), dan 

gangguan (irritaion). Kemudian indikator tersebut sudah terbukti oleh 

beberapa penelitian pengaruh dari nilai iklan melalui online marketing  

terhadap minat beli atau  purchase intention. 
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Informatif (informativeness) merupakan pesan suatu produk dan 

alternatifnya yang mampu tersampaikan melalui sebuah iklan yang dapat 

memberikan nilai puas terhadap pelanggan pada saat membelinya (Ducoffe, 

1995). Sebuah iklan mengandung unsur informatif untuk mengukur seberapa 

jauh iklan tersebut memiliki pesan dan konten yang dapat memberikan 

informasi atau informatif (Aaker dan Norris, 1982) dalam Kim dan Han 

(2014). Hal tersebut telah didukung melalui penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ducoffe (1995), Kim dan Han (2014), dan Rivaldo (2016), sependapat 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara informatif  sebuah iklan terhadap 

nilai iklan. Selain itu, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiowaty,dkk (2011) informatif memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai iklan pada situs www.Telkomsel.com. 

Kredibilitas (credibility) adalah variabel yang mampu menciptakan 

iklan yang efektif dan iklan akan diperhatikan oleh pelanggan apabila pesan 

dari sebuah iklan dapat dipercayai oleh pelanggan (Kim dan Han, 2014). 

Berdasar penelitian Rivaldo (2016) hipotesis yang didesain diterima dan 

menyatakan bahwa kredibilitas memiliki pengaruh positif terhadap minat 

membeli. Selain itu, penelitian yang dilakukan Kim dan Han (2014) 

sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo (2016). 

Hiburan (entertainment), iklan dapat memberikan nilai positif 

pelanggan terhadap merek yang dipromosikan. Nilai tinggi dari unsur hiburan 

dalam iklan mampu menarik pelanggan untuk mengakses media iklan 

tersebut lebih sering (Shimp, 1981 dalam Rivaldo, 2016). Hiburan dalam 

http://www.telkomsel.com/
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sebuah iklan terbukti mempengaruhi minat membeli atau proses evaluasi 

pelanggan terhadap iklan dan terbukti dalam penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ducoffe pada tahun 1995. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari 

penelitian yang dilakukan Rivaldo (2016), yaitu hiburan juga berpengaruh 

dalam proses menilai iklan atau minat membeli pada iklan Gillette Mach 3 

Turbo di Youtube. 

Gangguan (irritation), sebuah iklan yang memiliki teknik beriklan 

yang kurang menyenangkan dan terkesan terlalu memaksa seorang pelanggan 

untuk membeli produk yang ditawarkan dan kebanyakan pelanggan akan 

memandang iklan tersebut dengan respon yang kurang baik (Ducoffe, 1995). 

Penemuan yang telah dibuktikan oleh Rivaldo (2016) bahwa gangguan dalam 

sebuah iklan akan memberi pengaruh negatif terhadap nilai sebuah iklan 

apabila dibuat dengan unsur menganggu. Hal tersebut dibenarkan juga 

melalui penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh Ducoffe (1995), bahwa 

gangguan memberikan pengaruh negatif terhadap nilai iklan dari sebuah iklan 

yang ditawarkan. 

Nilai iklan (advertising value) merupakan hasil dari proses evaluasi 

subjektif oleh pelanggan terhadap sebuah iklan yang akan menentukan nilai 

dari sebuah iklan tersebut (Ducoffe, 1995). Dalam penelitian Ducoffe (1995) 

bentuk model dari nilai iklan memiliki dua faktor yang menentukan yakni 

faktor kognitif terdiri dari informatif dan kredibilitas sedangkan faktor afektif 

terdiri dari hiburan dan gangguan. Nilai iklan akan memberikan dampak 

positif maupun negatif sesuai nilai iklan yang diperoleh terhadap respon dari 
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pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, dibenarkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Rivaldo (2016) bahwa nilai iklan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap minat membeli produk Gillete setelah melihat iklan yang 

ditayangkan. Selain itu, penelitian Kim dan Han (2014) nilai iklan juga 

terbukti memberi pengaruh minat membeli pelanggan terhadap produk yang 

ditawarkan. 

Melihat banyaknya pengguna instagram dan banyaknya fitur-fitur 

yang ada pada instagram saat ini, maka pemasaran melalui instagram 

sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukannya penelitian untuk mengukur 

pengaruh dari fitur-fitur yang ada pada instagram untuk memperkuat 

pemasaran online terhadap minat membeli seseorang pada bank syariah. 

Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat 

komunikasi visual yang membagikan foto, video, hingga bertukar komentar 

dan fitur lain yang disediakan oleh instagram dengan disaksikan oleh 

pengikut akun instagram tersebut. Dalam penelitian Semuel dan Hartono 

(2020) membuktikan bahwa fitur instagram memperkuat pengaruh dari 

pemasaran online Legendabatik.com terhadap minat membeli produk melalui 

website tersebut.  

Minat membeli (purchase intention) merupakan sebuah keinginan 

pelanggan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat iklan sebuah 

produk menarik dan memungkinkan pelanggan akan membeli produk yang 

ditawarkan. Menurut Dehghani dan Tumer (2015), bahwa minat membeli 

bergantung pada tawaran serta brand value yang disebar oleh pelanggan 
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melalui media sosial (Dehghani dan Tumer, 2015). Pernyataan mengenai 

faktor pemasaran online dapat mempengaruhi minat beli seorang konsumen 

terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Semuel dan Hartono 

(2020), Rivaldo (2016), Maulana (2011), Christie (2020) bahwa iklan melalui 

media online atau pemasaran online berpengaruh signifikan terhadap minat 

membeli. 

Dari penjabaran permasalahan diatas maka terdapat poin latar 

belakang masalah yang ditemukan yaitu banyaknya generasi milenial yang 

mengakses media online  salah satunya instagram sebagai alat mendapatkan 

informasi, banyak berdirinya bank syariah di Kabupaten Bantul, dan terdapat 

penelitian yang mengatakan minat masyarakat di Kabupaten Bantul 

mengakses layanan bank syariah rendah salah satu faktornya yaitu media 

promosi yang belum maksimal guna menemukan informasi mengenai layanan 

bank syariah (Sari, 2016). Permasalahan lain yaitu, terdapat ketidak 

konsistenan penelitian iklan online terhadap minat pembelian yakni penelitian 

yang dilakukan oleh oleh Marghana (2020) bahwa iklan online tidak memiliki 

pengaruh terhadap minat beli seseorang pengguna aplikasi e-commerce, 

karena konsumen saat ini memiliki preferensi yang lebih luas. Hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Han (2014) dan Rivaldo 

(2016) bahwa iklan online memiliki efek yang signifikan terhadap minat 

pembelian. Maka, dalam penelitian ini perlu diajukan model moderasi untuk 

menjawab penelitian tersebut, yakni peneliti menambahkan variabel moderasi 

fitur instagram dan penelitian  ini mengadopsi model penelitian yang telah 
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dilakukan Rivaldo (2016) dan mengadopsi indikator penelitian yang serupa 

dari penelitian yang lebih dahulu dilakukan yaitu Kim dan Han (2014). Selain 

itu, terdapat permasalahan empiris yakni belum banyak penelitian mengenai 

media promosi online pada bank syariah, terkhusus di Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti hal yang berkaitan dengan minat beli generasi milenial yang 

berkependudukan Kabupaten Bantul terhadap layanan bank syariah, dengan 

judul “Pengaruh Pemasaran Online  Terhadap Minat Membeli Layanan 

Bank Syariah  Melalui Fitur Instagram Sebagai Moderasi (Studi Kasus 

Generasi Milenial Kabupaten Bantul)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah unsur informatif berpengaruh terhadap nilai iklan pada bank syariah ? 

2. Apakah unsur hiburan berpengaruh terhadap nilai iklan pada bank syariah ? 

3. Apakah unsur kredibilitas berpengaruh terhadap nilai iklan bank syariah ? 

4. Apakah unsur gangguan berpengaruh negatif terhadap nilai iklan pada bank 

syariah ? 

5. Apakah nilai iklan berpengaruh terhadap minat membeli generasi milenial 

Kabupaten Bantul pada layanan bank syariah ? 

6. Apakah fitur-fitur instagram memoderasi hubungan antara nilai iklan dari 

promosi online terhadap minat membeli layanan bank syariah oleh generasi 

Kabupaten Bantul? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh unsur informatif berpengaruh terhadap nilai 

iklan pada bank syariah. 

b. Untuk mengetahui pengaruh unsur hiburan berpengaruh terhadap nilai 

iklan pada bank syariah. 

c. Untuk mengetahui pengaruh unsur kredibiltas berpengaruh terhadap nilai 

iklan pada bank syariah  

d. Untuk mengetahui pengaruh  unsur gangguan berpengaruh terhadap nilai 

iklan pada bank syariah. 

e. Untuk mengetahui pengaruh nilai iklan terhadap minat membeli pada bank 

syariah.  

f. Untuk mengetahui pengaruh nilai iklan terhadap minat membeli pada bank 

syariah yang dimoderasi oleh fitur instagram. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat yang dihasilkan penelitian 

ini dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat 

praktis, yaitu: 
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a. Manfaat secara teoritik  

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan 

tentang perbankan syariah, khususnya mengenai pengaruh promosi online 

terhadap minat membeli layanan jasa bank syariah dengan variabel moderasi 

fitur instagram oleh generasi milenial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 

yang ada kesamaan. 

b. Manfaat secara praktis 

1) Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran dalam 

teori yang didapat dengan keadaan sebenarnya terkait dengan variabel 

promosi online dan fitur instagram sebagai moderasi terhadap minat 

membeli layanan bank syariah oleh generasi milenial. 

2) Bagi generasi milenial yang terdapat di Kabupaten Bantul, sebagai 

sarana informasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh 

promosi online dan fitur instagram sebagai variabel moderasi terhadap 

minat membeli layanan bank syariah oleh generasi milenial. 

3) Bagi pembaca dan atau masyarakat secara umum, dapat menambah 

informasi dan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi minat 

anak muda untuk menggunakan layanan bank syariah.  

4) Bagi perusahaan, dalam  hal ini terutama untuk bank syariah itu sendiri 

bisa dijadikan sumber informasi atau saran sasaran pasar untuk 

menentukan kebijakan kedepan dan mengetahui faktor minat generasi 

muda untuk mengakses layanan bank syariah. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Penulisan penelitian tugas akhir ini menggunakan desain lima bab 

pembahasan. Setiap bab akan dijelaskan melalui sub bab sesuai rincian yang 

dibahas. Sistematika pembahasan tugas akhir ini, sebagai berikut: 

Bab I  : Pendahuluan  

Menjelaskan latar belakang sebagai dasar penelitian, dan disertai 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematikan pembahasan tugas akhir yang digunakan.  

Bab II  : Landasan Teori  

Membahas mengenai empat pokok pembahasan dimulai dari telaah 

pustaka berguna sebagai dasar acuan sesuai tema dan model 

penelitian, landasan teori menjelaskan tentang teori yang relevan 

guna memprediksi kejadian sesuai topik, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis yang menyajikan alur pembangunan 

hipotesis yang diajukan sesuai teori dari para ahli. 

Bab III : Metode Penelitian  

Bab yang berisi pembahasan mengenai jenis, teknik, model, dan 

desain yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, menjelaskan 

terkait teknik pengumpulan data sekaligus metode yang digunakan, 

alat ukur penelitian, dan tentang alat analisis yang digunakan. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan  

Menjelaskan hasil pengolahan data yang telah terkumpul serta hasil 

analisisnya berdasar temuan dan implikasiya. Lalu, pembahasan 



18 
 

 

analisis dekstipsi data, analisis data sampai pembahasan megenai 

penafsiran penelitian mengenai temuan dari hasil penelitian. 

Bab V : Penutup 

 Berisi penjelasan kesimpulan secara ringkas mengenai hasil temuan 

dan saran yang muncul atas dasar temuan serta berisi keterbatasan 

yang dialami oleh peneliti agar menjadi sebuah masukan guna 

peneliti selanjutnya.  
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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan data yang diperoleh, diolah, dianalisis, dan dilakukan 

pembahasan terhadap pengaruh promosi melalui media online menggunakan 

variabel informatif, kredibilitas, hiburan, dan gangguan terhadap nilai iklan. 

Kemudian nilai iklan dari media online akan memberikan pengaruh terhadap 

minat membeli generasi milenial Kabupaten Bantul dengan variabel moderasi 

fitur instagram sebagai moderasi. Berikut rangkuman hasil hipotesis 

penelitian ini :  

1. Informatif memiliki pengaruh positif terhadap nilai iklan (promosi online 

layanan bank syariah), dimana pesan dari suatu iklan dapat tersampaikan 

dengan cukup dalam menilai stimulus dari iklan bank syariah. 

2. Kredibilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai iklan (promosi online 

layanan bank syariah) bahwa responden benar-benar percaya terhadap konten 

yang ada dalam iklan bank syariah. 

3. Hiburan memiliki pengaruh positif terhadap nilai iklan (promosi online 

layanan bank syariah), hal ini dari menghibur dalam iklan sangat dibutuhkan 

seseorang guna proses menilai sebuah produk melalui iklan yang ditawarkan.  

4. Gangguan tidak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai iklan (promosi 

online layanan bank syariah), karena konten yang ada pada media online 

mengenai produk bank syariah dianggap tidak ada yang menggunakan teknik 

yang mengganggu dan media online  dianggap media public yang wajar 

dibagikan untuk umum. Dengan hal ini, teknik bank syariah sejauh ini tidak 
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banyak ditemukannya iklan yang dengan tiba-tiba muncul dan menutupi 

halaman yang sedang digunakan responden. 

5. Nilai iklan (promosi online layanan bank syariah) memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap minat membeli. Hal ini merupakan hasil proses seorang 

konsumen dalam mempelajari sebuah iklan guna memberikan pengaruh 

terhadap minat beli dimasa sekarang maupun untuk dimasa yang akan datang.  

6. Tidak terdapat peran yang signifikan dari fitur instagram yang memoderasi 

nilai iklan (promosi online) terhadap tingkat minat membeli (minat generasi 

milenial) menggunakan layanan bank syariah. Hal ini terdapat anggapan 

bahwa tidak hanya dari sebuah konten yang ada di instagram untuk 

memutuskan sesuatu halnya, tetapi dari beberapa sumber dan terdapat 

anggapan bahwa minat terhadap bank syariah ternyata lebih memilih adanya 

pihak bank yang menawarkan secara langsung kepada calon konsumen. 

Maka, keberhasilan suatu iklan guna mempengaruhi seorang 

konsumen atau calon konsumen harus memperhatikan nilai dari sebuah iklan 

yang ditawarkan mengenai suatu produk. Teknik iklan yang memiliki 

informasi yang lengkap, terpercaya, dan memiliki unsur menghibur terbukti 

memberikan daya tarik tersendiri terhadap generasi milenial. Dan teknik 

menggangu harus dihindari agar tidak terdapat pengaruh negatif dalam proses 

menilai sebuah produk melalui iklan yang ada di media online. Namun, bank 

syariah berdasarkan hasil penelitian ini tidak terbukti memiliki teknik yang 

mengganggu maka dapat dikatakan iklan yang digunakan menggunakan 

unsur yang positif dan menarik. Selain itu, generasi milenial membutuhkan 
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beberapa media online untuk mempengaruhi minatnya, jadi media online dari 

instagram saja belum mampu memberikan efek yang signifikan terhadap 

proses penilaian produk dan minatnya terhadap bank syariah.  

B. Keterbatasan Penelitian 

Memaksimalkan hasil penelitian dilaksanakan dengan beberapa usaha 

dan melakukan penelitian maupun penulisan sesuai prosedur ilmiah, akan 

tetapi penulis masih terdapat kendala atau keterbatasan. Keterbatasan 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Masih jarang generasi milenial yang sudah pernah melihat iklan yang 

dilakukan bank syariah melalui media online. Maka, peneliti harus 

mencantumkan link salah satu contoh bentuk iklan bank syariah 

melalui video youtube. 

2. Responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini masih ada 

beberapa yang tidak memenuhi kriteria persyaratan sampel penelitian 

sperti belum memiliki instagram, tahun lahir diluar batas generasi 

milenial, dan lainnya. 

3. Masih terbatas literatur yang membahas terkait permasalahan seperti 

dalam penelitian ini.  

C. Saran 

Sehubungan dengan hasil analisis dan telah disimpulkannya pembahasan 

penelitian ini, maka muncul beberapa temuan dan saran yang diharapkan 

mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran 

mengenai hal ini, sebagai berikut : 
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1. Perbankan syariah : memilih dan menggunakan metode yang lebih disukai 

oleh pasar sasaran melalui media online.  Dengan serius menggarap konten-

konten promosi melalui media online dinyatakan mampu memberikan efek 

positif  terhadap minat suatu generasi.  

2. Peneliti selanjutnya : Memilih salah satu media agar lebih terfokus untuk 

mengetahui efektifitas suatu media online yang dapat mempegaruhi suatu 

generasi. Kemudian, memperbaiki dan memperbanyak dasar penelitian 

terdahulu, agar penulisan lebih banyak memiliki dasar maupun teori sebagai 

pijakan membuat model penelitian. Selain itu, berdasarkan hasil temuan yang 

mengatakan bahwa fitur instagram  belum mampu memberikan efek 

moderasi terhadap hubungan nilai iklan dan minat generasi milenial untuk 

membeli produk atau layanan bank syariah maka perlu mempertimbangkan 

variabel selain itu dan mampu memberikan efek moderasi hubungan yang 

diteliti. 
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