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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan sesuatu penelitian terkait  Pengaruh 

Tingkat Religiusitas dan Disposible Income Terhadap Minat Menabung ( Studi  pada 

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Kendari) telah diadakan 

pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Fitria Nurma Sari dan Moh. Khoirul Anwar dalam jurnalnya yang berjudul “ 

Pengaruh Tingkat Religiusitas Santri Pondok Pesantren Darussalam Kediri 

Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah”. Hasil penelitian tersebut 

tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung 

di perbankan syariah. Penelitian memiliki persamaan pada variabel bebas (X) 

yaitu religiusitas dan variabel terikatnya (Y) yaitu minat menabung, sedangkan 

perbedaan penelitian Fitria Nurma Sari dengan penelitian peneliti adalah 

penelitian fitri hanya menggunakan satu variabel bebas (X) yaitu Tingkat 

Religiusitas sedangkan penelitian peneliti menggunakan dua variabel bebas (X) 

yaitu Tingkat Religiusitas dan Disposible Income. (Fitria Nurma Sari, 2018:25-

35) 

2. Wella Sandria yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah 

Terhadap Keputusan Menabung di Perbankan Syariah” (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jambi). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa STIE Muhammadiyah 
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Jambi terhadap jasa perbankan syariah di Jambi sangat positif ditunjukkan 

dengan tingkat pemahaman mereka akan jasa perbankan syariah. Mereka juga 

telah meyakini bahwa perbankan syariah yang ada saat ini telah menjalankan 

manajemen dan produk-produk mereka secara syar’i.(sandra, 2018:178-180) 

Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel terikatnya yaitu minat 

menabung. Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Welli Sandria dan 

peneliti adalah dari variabel bebasnya, dimana penelitian Welli Sandria hanya 

mengunakan satu variabel bebas dan penelitian yang peneliti kerjakan 

menggunakan dua variabel bebas yaitu tingkat religiusitas dan disposible income. 

3. Muhammad Firdaus yang berujudul “ Analisis Pengaruh Tingkat Disposible dan 

Tingkat Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah 

(Studi Kasus Mahasiswa UIN Jakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

disposible icome dan tingkat pengetahuan mahasiswa secara simultan 

mempunyai pengaruh positif  terhadap minat menabung mahasiswa UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta. Karena nilai f hitung > f tabel (f hitung 60,351 > f tabel 

3,09)(Firdaus, 2018:102) 

Persamaan penelitian ini merupakan metode penelitian survei dengan 

menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif.Adapun perbedaan dalam 

penelitian yg dilakukan pada Muhammad Firdaus hanya menjelaskan tentang 

variabel disposible income dan pengetahuan tidak menjelaskan variabel 

tambahan seperti tigkat religiusitas. 

4. Julia Sri Ningsih yang berjudul “ Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan 

Disposible Income Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah (Studi 
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Kasus pada Dosen UIN Raden Intan Lampung). Hasil penelitian ini adalah 

bahwa persepsi, tingkat religiusitas, disposible income berpengaruh secara 

simultan terhadap minat menabung di perbankan syariah. Karena f hitung > f 

tabel (13,596 > 2,88).(Ningsih, 2017:112) 

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengunakan pendekatan analisis data 

kuantitatif, perbedaannya pada penelitian Julia Sri Ningsih menggunakan tiga 

variabel X yaitu Persepsi, tingkat religiusitas dan disposible income sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan hanya menggunakan religiusitas dan disposible 

income. 

5. Musthafiyah Azzahra yang berjudul “ Pengaruh Pengetahuan dan disposible 

Income Terhadap Preferensi Menabung di Bank Syariah Dengan Religiusitas 

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga), Hasil penelitian ini menuanjukkan bahwa 

secara langsung pengetahuan dan disposible income berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi menabung di bank syariah oleh mahasiswa fakultas ekonomi 

dan bisnis islam UIN Sunan Kalijaga. Religiusitas sebagai variabel moderasi 

terbukti dapat memperkuat pengaruh pengetahuan dan disposible income 

terhadap preferensi menabng di bank syariah. (Azzahra, 2016:115) 

Persamaan dalam penelitian ini hanya terletak pada salah satu variabel X yaitu 

Disposible income dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif sedangkan 

perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian. 

 

 



13 
 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Teori Religiusitas 

Berikut ini adalah beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli 

1. Religiusitas menurut Glock & Stark   

Religiusitas menurut Glock & Stark seperti ditulis oleh djamluddin Ancok 

(2011:1) konsep religiusitas adalah rumusan brilian. Konsep tersebut mencoba 

melihat keberagamaan seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi 

mencoba memperhatikan segala dimensi. Keberagamaan dalam islam bukan hanya 

diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam aktivitas lainnya. 

Sebagai salah satu sistem yang menyeluruh, islam mendorong pemeluknya untuk 

beragama secara menyeluruh pula. Ada lima dimensi keberagamaan seseorang yang 

dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak, yaitu. 

Dimensi keyakinan, dimensi praktek agama, dimensi pengalaman, dimensi 

pengetahuan agama dan dimensi konsekuensi.(Ancok, 2011:1) 

a. Dimensi Keyakinan 

Dimensi ini berisi pengaharapan-pengharapan dimana orang religious teguh 

pada pandangan teplogis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin 

tersebut. 

b. Dimensi Praktik Agama 

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, dan hal-hal yang dilakukan orang 

untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.Praktik-praktik 

agama ini terdiri dari dua kelas penting yaitu, ritual yang mengacu kepada 

seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang 
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semua mengharapkan para pemeluk melaksanakan dan ketaatan. Dimensi praktek 

dalam agama islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, 

zakat, haji ataupun praktek muamalah lainnya. 

c. Dimensi Pengalaman 

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama 

mengandung pegharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan 

bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai 

pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan  terakhir (kenyataan 

bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supranatural). Misalnya 

merasa dekat dengan tuhan, merasa doanya dikabulkan, merasa takut berbuat dosa 

dan lain sebagainya. 

d. Dimensi Pengetahuan Agama 

Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama 

paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, 

ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi atau dimensi yang menerangkan tentang 

seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya.dalam 

konteks islam yaitu pengetahuan tentang isi al-Qur’an, pokok-pokok agama yang 

harus diimani dan dilaksanakan dan kaidah-kaidah. 

e. Dimensi Pengalaman atau Konsekuensi 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, 

praktik, pengetahuan seseorang dari hari kehari.Dalam hal ini berkaitan sejauh 

mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kegidupan 

sehari-hari. 
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2. Religiusitas menurut Thouless 

Menurut thouless dalam Thouless (1995:78) religiusitas adalah hubungan 

praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau wujud 

yang lebih tinggi daripada manusia. (Robert, 1995:78) 

Menurut Thouless faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas ada empat, 

yaitu: 

a. Faktor pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial 

Faktor ini mencakup seluruh pengaruh sosial perkembangan keberagaman, 

termasuk di dalamnya pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial dan tekanan dari 

lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dari berbagai pendapat dan sikap yang 

disepakati di lingkungan tersebut. 

b. Faktor pengalaman 

Faktor tersebut berkaitan dengan segala jenis pengalaman yang berkaitan 

dengan pembentukan sikap keagamaan.Terutama pengalaman mengenai 

keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan.Faktor ini 

umumnya berkaitan dengan pengalaman spiritual yang secara cepat dapat 

mempengaruhi perilaku individu. 

c. Faktor kehidupan 

Faktor ini berupa kebutuhan-kebutuhan yang secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi empat kebutuhan yaitu: pertama kebutuhan akan dan 

keselamatan, kedua kebutuhan akan cinta kasih, ketiga kebutuhan untuk 

smemperoleh harga diri, dan keempat  kebutuhan yang timbul Karena adanya 

ancaman kematian. 
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d. Faktor intelektual 

Faktor ini dengan berbagai proses penalaran secara verbal atau 

personialisasi. 

Berdasarkan pada penjelasan faktor-faktor di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tiap individu mempunyai tingkat religiusitas yang berbeda-beda hal tersebut 

karena adanya pengaruh yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua 

faktor  yaitu faktor internal yang berupa pengalaman-pengalaman emosional 

keagamaan, kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi, seperti kebutuhan akan 

rasa aman, harga diri, cinta kasih dan sebagainya. Dan faktor eksternal yang berupa 

pendidikan formal, pendidikan agama dalam keluarga, tradisi-tradisi yang 

berlandaskan nilai-nilai keagamaan, serta tekanan-tekanan sosial dalam kehidupan 

individu. 

3. Religiusitas menurut Asyarie 

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan seseorang dalam 

meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban 

sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari.(Asyarie, 1998:107-108) 

Adapaun fungsi Religiusitas menurut Asyarie: 

a. Fungsi edukatif 

Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi.Dalam hal ini 

bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi baik dan 

terbiasa dengan yang baik. 

b. Fungsi penyelamat 
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Kesalamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah 

keselamatan yang meliputi dua alam yaitu alam dunia dan akhirat. 

c. Fungsi kedamaian 

Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai 

kedamaian batin melalui pemahaman agama. 

d. Fungsi pengawasan sosial 

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam 

hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun 

kelompok. 

e. Fungsi pemupuk rasa solidaritas 

Para penganut agama yang secara spikologis akan merasa memiliki 

kesamaan dalam kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina 

rada solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang 

dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. 

f. Fungsi transformatif 

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan manusia seseorang atau kelompok 

menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, kehidupan 

baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluk kadangkala mampu 

merubah kesetiannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya. Terhadap 

beberapa hal dalam kaitannya dengan religiusitas. 

4. Religiusitas menurut Poloma dan Pendleton 

Poloma dan Pendleton menyebutkan religiusitas sebagai segala perilaku yang 

bersifat teologis (vertikal) maupun sosial (horizontal) yang mencerminkan 



18 
 

pengejewantahan taat norma dogmatif pada norma kemasyarakatan. Amin Abdullah 

mendefinisikan religiusitas merupakan tindakan mengekspresikan ajaran agama 

melalui perilaku ritual ibadah maghdah serta ibadah ghahiru maghdah yakni sosial 

kemasyarakatan.Adapun wujud kehidupan sosial kemasyarakatan dapat dijalankan 

pada sektor budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Menurut Omer, perilaku enonomi 

sangat ditentukan oleh tingkat keimanan seseorang atau masyarakat. Perilaku ini 

kemudian akan membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. 

Perspektif ini  juga berpengaruh terhadap perilaku menabung. 

Individu yang religius memiliki kebahagiaan dan kepuasaan hidup yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak religius. Efek ini signifikan pada 

semua tingkatan usia.(Jurnal psikologi Islam, Vol.4 No.2, 2017: 181-190) 

5. Religiusitas menurut Harun Nasution dalam (Jalaluddin : 2012) 

Menurut Nasution religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa 

kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam 

penghayatan atas agama yang dianut. Secara definitif, menurut Harun Nasution 

agama adalah: (Jalaluddin, 2012: 12-13) 

a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang 

harus dipatuhi. 

b.  Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 

c. Mengikat diri pada suatu sumber yang berada diluar diri manusia dan yang 

mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. 

d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu 

e. suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib. 
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f. pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber 

pada kekuatan gaib. 

g. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan 

perasaan terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar 

manusia. 

h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. 

Religiusitas menurut islam adalah menjalankan ajaran agama secara 

menyeluruh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208: 

                            

       

Terjemahnya:  “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” 

 Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh umat 

manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia 

sebagai kekuatan gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Namun 

mempunyai pengaruh ysng besar terhadap kehidupan manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Kesadaran agama adalah bagian dari segi agama yang hadir (terasa) 

dalam pikiran dan merupakan aspek mental dari aktivitas agama. Sedangkan 
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pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama yaitu perasaan 

yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (Amaliyah). 

2.2.2 Teori pendapatan Disposible ( disposible income) 

1. Disposible income menurut Samuelson 

Samuelson menyatakan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi dan 

menentukan jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan disposible 

sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan pendapatan menurut daur hidup , 

kekayaan serta sektor permanen lainnya seperti faktor sosial dan harapan tentang 

kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Pendekatan pendapatan permanen dan 

pendekatandaur hidup mengasumsikan bahwa rumah tangga membagi konsumsinya 

antara masa sekarang dn masa yang akan datang berdasarkan kemampuan konsumsi 

dalam jangka panjang. Rumah tangga tangga mencoba untuk mempertahankan 

konsumsi dengan menyimpan sebagian pendapatannya untuk masa pensiun. 

Pendapatan yang disisihkan dalam bentuk tabungan atau deposito tercermin pada 

jumlah uang kuasai yang ada sektor perbankan.(Ekonomi J. k., 2013:5) 

2. Disposible income menurut Sukimo 

Konsumsi mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat tabungan dimana 

tabungan merupakan bagian  

Menurut Sukirno fungsi konsumsi merupakan suatu persamaan matematis atau 

grafik ynag menunjukkan hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dengan 

pendapatan disposible atau pendapatan nasional.Fungsi konsumsi itu sendiri 

menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Apabila 
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tingkat pendapatan meningkat, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil daripada 

kenaikan pendapatan itu sendiri karena hasrat konsumsi marginal (margial propensity 

to consume=MPC) lebih kecil atau kurang dari satu.(suparmoko, 2014:101) 

3. Disposible income menurut keynes 

Pendapatan Disposible adalah pendapatan pribadi atau perseorangan (personal 

income) setelah dikurangi pajak langsung (pajak penghasilan).Atau pendapatan yang 

siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi atau menabung. Dalam definisi lain 

pendapatan disposible adalah pendapatan yang menjadi hak penduduk yang dapat 

dibelanjakan tanpa tanggungan yang menjadi kewajibannya (singkatnya sering 

disebut dengan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan). (Putong, 2003:69) 

Menurut keynes, konsumsi yang berjalan sangat dipengaruhi oleh disposible 

income saat ini. Jika disposible income meningkat maka konsumsi juga akan 

meningkat. Selanjutnya, menurut keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak 

tergantung pada pendapatan. Artinya tingkat konsumsi harus dipenuhi, walaupun 

tingkat pendapatan sama dengan nol, itulah yang disebut dengan konsumsi 

otonomus.(Manurung, 2008, 63) 

Yang perlu diperhatiakn dalam fungsi konsumsi keynes yaitu: 

a. Merupakan variabel riil/ nyata, yaitu bahwa fungsi konsumsi menunjukkan 

hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi yang keduanya 

dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan, bukan hubungan 

antara pendapatan nominal dengan pengeluaran konsumsi nominal. 
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b. Merupakan pendapatan yang terjadi, bukan pendapatan yang diperoleh 

sebelumnya, dan bukan endapatan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan 

datang 

c. Merupakan perndapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau pendapatan 

permanen, sebagaimana dikemukakan oleh ahli ekonomi lainnya 

Menurut teori konsumsi Keynes, tingkatkonsumsi rumah tangga pada suatu 

periode ditentukan oleh pendapatan disposible, semakin tinggi pendapatan disposible 

semakin banyak tingkat konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga. 

Selanjutnya dalam teori Keynes juga batasan konsumsi yaitu walaupun seseorang 

atau keluarga tidak mempunyai pendapatan, mereka tetap melakukan pembelian 

untuk konsumsi karena mereka perlu makan, beli pakaian dan sewa rumah. 

Pembelanjaan konsumsi seperti ini disebut sebagai konsumsi otonom yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor lain atau pendapatan sama dengan nol.Secara matematis 

fungsi konsumsi dapat di tulis sebagai berikut: 

C=co+cY 

Dimana: 

Co: konsumsi pada pada pendapatan sama dengan nol (konsumsi otonom) 

cY:konsumsi marginal sebagai akibat adanya tambahan pendapatan  

apabila dihubungkan dengan pendapatan disposible fungsi konsumsi dinyatakan 

dengan persamaan berikut: 

C=a+bYd 
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a: besarnya konsumsi otonom  

b: konsumsi marginal 

Yd: pendapatan disposible 

a. Hubungan Antara Pendapatan dan Konsumsi 

Faktor yang mempengaruhi konsumsi.diantara faktor tersebut Keynes 

menyebutkan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposible. 

Pendapatan disposible yaitu pendapatn setelah dikurangi pajak dan merupakan 

pendapatan yang siap dibelanjakan.Sedangkan pendapatan disposible yang 

digunakna untuk menabung merupakan pendapatan yang tersisa karena tidak habis 

digunakan untuk konsumsi. Jadi secara tidak langsung tabungan masyarakat 

ditentukan juga oleh besarnya pendapatan dan juga besarnya konsumsi 

Secara sistematis hubungan antara pendapatan , konsumsi dan tabungan 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Yd=C+S 

Dimana: 

Yd: Pendapatan disposible 

C: Konsumsi rumah tangga 

S: Tabungan rumah tangga 

b. Hubungan Antara Pendapatan dan Tabungan 

Menurut Keynes tabungan masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan yang 

secara teori hubungan antara pendapatan dan tabungan merupakan hubungan yang 

positif, artinya peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap 
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peningkatan kemampuan masyarakat untuk menabung. Jika pendapatan meningkat 

maka tingkat tabungan meningkat dan sebaliknya. 

Secara matematis hubungan antara pendapatan dan tabungan dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

S=Y-C 

Dimana: 

S: Saving (tabungan) 

Y: Pendapatan  

C: Konsumsi 

c. Pengaruh Pendapatan Mahasiswa Terhadap Minat Menabung 

Bagi seorang ekonom tabungan diartikan sebagai mengurangi konsumsi saat 

ini (sekarang) demi untuk mengomsumsi lebih banyak dimasa yang akan datang. 

Jadi tabungan merupakan bagian penghasilan yang tidak dikonsumsikan yang 

sangat berguna bagi pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Keynes tabungan adalah bagian dari pendapatan tidak dikonsumsi 

pada periode yang sama. Karenanya tabungan merupakan fungsi tingkat 

pendapatan [dapat ditulias dengan S=f (Y)] yang siap dibelanjakan (disposible 

income). Menurutnya tidak semua pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat 

dibelanjakan untuk barang dan jasa, tetapi sebagian akan ditabungkan. Tingginya 

tingkat tabungan bergantung kepada besar kecilnya pendapatan yang siap 

dibelanjakan. Oleh karena itu hasrat menabung akan meningkat sesuai dengan 
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tingkat pendapatan. Sehingga besar kecilnya tabungan terhadap pendapatan dapat 

ditulis dengan persamaan: 

S=So + sY 

Keterangan: 

S: tabungan 

So: autonomus saving atau tabungan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan 

Y: Pendapatan 

S: Marginal propensity to save (MPS), yakni perubahan tabungan yang disebabkan 

oleh perubahan pendapatan. 

4. Disposible Income menurut james Dusenberry 

James Dussenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu 

masyarakat ditentukan terutama oleh tingginga pendapatan tertinggi yang pernah 

dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi 

pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, 

terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah maka konsumsi 

mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan 

saving akan bertambah besar dengan pesatnya. 

Kenyataan ini terus kita jumpai samapi tingkat pendapatan tertinggi yang telah 

kita capai tercapai kembali. Sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah 

dilalui, maka tembahan pendapatan akan banyak menyebabkan bertambahnya 

pengeluaran untuk konsumsi, sedagkan di lain pihak bertambahnya saving tidak 

begitu cepat (Reksoprayitno, 2000:18) 
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Dalam teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu: 

a. Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. 

Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran 

yang dilakukan oleh orang sekitarnya. 

b. Pengeluaran konsumsi adalah irrersibel. Artinya pola pengeluaran seseorang 

pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat 

penghasilan mengalami penurunan (Guritno, 1998:18) 

5. Disposible Inome menurut Milton Friedman 

Menurut M. Freidman pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 

yaitu pendapatan permanen (Permanet income) dan pendapatan sementara (transitory 

incoe). Pengertian dari pendapatan permanent adalah: 

a. Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat 

diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah. 

b. Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan 

seseorang (yang menciptakan kekayaan). (Guritno, 1998:19) 

Friedman menganggap tidak ada hubungan antara pendapatan sementara 

dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan 

konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan 

permanen. Sehingga MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol yang 

berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif maka tidak 

akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula bila konsumen menerima 

pendapatan sementara yang negatif maka tidak akan mengurangi konsumsi 

(Suparmoko, 2001:169) 
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2.2.3 Teori Minat Menabung 

1. Minat menbaung menurut Crow & Crow 

Menurut Crow & Crow dalam Ardhiyanti E (2016:24)  minat adalah rasa lebih 

suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.(Ardhiyanti E. , 2016:24) Minat berhubungan dengan gaya gerak yang 

mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang.minat adalah 

persaan ingin tahu, mempelajari, mengangumi atau memiliki sesuatu. 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan 

bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Dapat pula di 

manifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak 

lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Menurut Crow and Crow faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya 

minat ada tiga yaitu: 

a. Faktor dorongan dari dalam, Faktor dorongan dari dalam berhubungan dengan 

dorongan fisik, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga 

rasa ingin tahu yang membandingkan minat untuk melakukan penelitian dan 

lain sebagainya. 

b. Faktor motif sosial, Faktor motif sosial bertujuan agar individu dapat diakui dan 

diterima oleh lingkungan atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial 

seperti bekerja, mendapatkan status, mendapatkanperhatian dan penghargaan. 

Motif sosial harus ditempuh dengan cara individu melakukan penyesuaian 

terhadap lingkungannya 
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c. Faktor emosional atau perasaan, Faktor emosional atau perasaan artinya minat 

berhubungan erat dengan perasaan atau emosi keberhasilan yang didorong oleh 

minat akan membuat rasa senang dan akan mendorong minat yang sudah ada, 

sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.(Rouf, 2011:32) 

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan 

menabung berarti seorang muslim sedang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan 

perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Dalam Al-quran terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung 

memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap menghadapi masa depan. Ayat yang 

membahas tentang menabung dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4):9 

                          

        

Terjemahnya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. 

2. Minat menabung menurut Kotler 

Minat (interest) digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan 

tindakan, yang dapat dijadikan dasar  untuk memprediksi perilaku atau tindakan 

tersebut. Minat menabung diasumsikan sebagai minat beli merupakan perilaku yang 
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muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan 

untuk melakukan pembelian(Kotler,2002:78). 

Menurut Kolter proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yaitu: 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan pembelian 

3. Minat menbaung menurut Aromasari 

Menurut Aromasari bahwa minat menabung adalah menyimpan uang di bank 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akn datang.(Aromasari, 

1991:67) pada prinsip perilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali di 

awali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa 

rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian 

diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil 

keputusan menabung. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk 

memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah motivasi 

untuk menabung. 

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi minat menabung, yaitu: 

a. kebudayaan, kebiasaan yang biasa ditanamkan oleh lingkungan sekitar 

b. keluarga, orang tua yang rajin menabung secara tidk langsung akan menjadi 

contoh bagi anak-anaknya 
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c. Sikap dan kepercayaan, seseorang akan merasa lebih aman dalam 

mempersiapkan masa depannya jika ia memiliki perencanaan yang matang, 

termasuk dalam segi finansialnya 

d. Motif sosial, kebutuhan seseorang untuk lebih maju agar tidak dapat diterima 

oleh lingkungannya dapat ditempuh melalui pendidikan, penampilan fisik, yang 

semuanya membutuhkan biaya yang akan lebih mudah dipenuhi bila ia 

menabung 

e. Motivasi, rencana-rencana mengenai kebutuhan-kebutuhan dimasa mendatang 

dapat mendorong seseorang untuk menabung 

4. Minat mebung menurut sukardi dan Anwari 

Minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk memberikan 

perhatiannya terhadap kegiatan menyimpan uang di bank yang dilakukan secara 

sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang. 

Sukardi dan Anwari berpendapat nahwa minat menabung pada pokoknya 

menyangkut dua hal, yakni: (Anwari, 1984:75) 

a. Masalah kemampuan untuk menabung yang ditentukan oleh selisih antara 

pendapatan dan pengeluaran yang dialkukan. Apabila pendapatan lebih besar 

dari pengeluaran dapat dikatakan mempunyai kemampuan untuk menabung. 

b. Masalah kesediaan untuk menabung, Setiap individu pada umumnya 

mempunyai kecenderungan menggunakan seluruh pendapatannya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Karena adanya kecenderungan tersebut, maka 

kemampuan menabung tidak secara otomatis diikuti dengan kesediaan 

menabung. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa minat menabung dapat 

dipengaruhi oleh faktor individual, faktor sosial, faktor kemampuan dan faktor 

kesediaan. 

5. Minat menabung menurut Lucas dan Brit  

Menurut Lucas dan Brit dalam Rakmah (2015:24) Minat menabung merupakan 

kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang terdiri dari suatu 

perasaan campuran senang, harapan tertarik, pemusatan perhatian yang tidak 

disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan kecenderungan-kecenderunga 

lainnya yang mengarahkan individu pada suatu pilihan atau motif dalam hal ini 

tentang menabung. (Rakmah, 2015:24) 

Menurut Lucas dan Brit ada beberapa aspek yang terdapat dalam minat 

menabung yakni: 

a. Ketertarikan (Interest) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan 

perasaan senang 

b. Keinginan (Desire) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki 

c. Kayakinan (Conviction) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri 

individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan 

dibeli 

2.2.4 Bank Syariah 

Bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis, dan banco dalam bahasa 

Italia, yang dapat berarti peti atau lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini 

menjelaskan dua fungsi dasar yang  ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau 
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lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 

seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. 

Menurut kamus keuangan dan perbankan yang dimaksud dengan bank adalah 

badan usaha di bidang keuangan dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembeyaran dan peredaran uang bank.Bank menarik uang dan menyalurkan ke 

kemasyarakat. 

Menurut UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan 

pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang 

menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup 

kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya didasarkan 

pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Usaha 

Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS ( Bank Pembiayaan Rakyar Syariah). 

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu cirri atau karakteristik perbankan 

syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah astu alternative bagi masyarakat 

bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba.Allah 

SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, 

karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan bahkan hanya bisa 

mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindari. 

Didunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang 

lebih sering dikenal dengan istilah pofit sharing atau revenue sharing.Dalam 

perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, 

baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk koorporasi lainnya. 
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Prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga 

pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasi ini merupakan landasan utama 

beroperasinya perbankan syariah. 

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah 

perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil 

dalam operasionalnya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan 

melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan 

pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-

masing dari hasil yang diperolehnya. 

Profit sharing menurut etimologi indoneia adalah bagi keuntungan.Dalam 

Kamus ekonomi diartikan pembagian laba.(Muhammad, 2002:101)Profit  secara 

istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu 

perusahaan lebih besar dari biaya total (totaleost).(Cristopher Pass, 1994:534) Dalam 

istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau 

income. Dalam istilah perbankan,  revenue sharing berarti proses bagi pendapatan 

yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung 

oleh bank, biaya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi 

dana. 
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Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3, yaitu 

produk penyaluran dana, produk penghimpun dana, dan produk jasa yang diberikan 

bank kepada nasabahnya.(Karim, 2013:97) 

6. Produk Penyaluran Dana/ pembiayaan (Finacing) 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh sutau pihak 

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut: 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti bai’murabahah, bai’as salam dan 

bai’al istishna 

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi ijarah dan ijarah muntahiya bit 

tamlik 

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi musyarakah, mudharabah, 

muzara’ah, dan musaqah. 

7. Produk penghimpun dana 

a. Tabungan  

Menurut Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, 

tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. 

b. Deposit  
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Deposit menurut UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi 

dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha 

syariah (UUS). 

Deposit adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal 

tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. 

c. Giro 

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 

adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

perintah pemindahbukuan. 

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan 

pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau 

yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. 

Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak 

memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak ditentukan di awal, 

bergantung pada kebaikan pihak bank. 

8. Produk jasa 

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan meyalurkan dana, bank juga 

dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa 

atau keuntungan, jasa tersebut antara lain: (Karim, 2013:197) 
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a. Sharf (Jual beli valuta asing) adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis 

namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil 

keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. 

b. Al-Kafalah (Garansi bank) merupakan jaminan yang diberikan penanggung 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu 

pihak kepada pihak lainnya seperti pembiayaan dengan jaminan seseorang. 

c. Al-Hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada 

orang lain yang wajib menanggungnya atau pemindahan beban hutang dari satu 

pihak kepada pihak lain. Dunia keuangan atau perbankan mengenalnya dengan 

kegiatan anjak piutang atau faktoring. 

d. Ar-rahn (Gadai) merupakan kegiatan menahan salah satu milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan  

seperti pinjaman utang atau gadai.(Kasmir, 2003:277) 

2.3 Grand Theory 

Grand Theory dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Religiusitas menurut Glock & Stark mengatakan bahwa terdapat lima 

dimensi dalam religiusitas yaitu: (Ancok, 2011:112-114) 

a. Keyakinan 

b. praktik agama 

c. pengalaman 

d. pengetahuan agama 

e. konsekuensi 



37 
 

2. Teori disposible income menurut Keynes adalah pendapatan pribadi atau 

perseorangan (Personal Income)  setelah dikurangi pajak langsung. Atau 

pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi atau untuk 

ditabung. Dengan indikator yaitu:(Putong, 2003:69) 

a. Pendapatan 

b. Konsumsi 

3. Teori Minat Menabung menurut Crow and Crow adalah kecenderungan  untuk 

memberikan perhatian dan bertindak pada orang. Dengan indikator sebagai 

berikut: (Rouf, 2011:32) 

a. Dorogan dari dalam  diri individu 

b. Motif sosial 

c. Faktor emosional 

2.4 Hipotesis 

1. H1 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan Religiusitas terhadap minat 

menabung di perbankan syariah. 

2. H2 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan disposible income terhadap 

minat menabung di perbankan syariah. 

3. H3 :Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat religiusitas dan 

disposible income terhadap minat menabung di perbankan syariah. 

2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari rangkaian teori yang tertuang 

dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dan 

kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah 
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yang ditetapkan.Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi 

kualitatif dan gabungan keduanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang Pengaruh 

Tingkat Religiusitas dan Disposible Income Terhadap Minat Menabung Mahasiswa. 

Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif dimana terdiri dari 2 variabel X 

(Religiusitas dan Disposible Income) dan variabel Y (Minat Menabung). Adapun 

jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Program Studi Perbankan 

Syariah IAIN Kendari sebanyak 442 orang, untuk menentukan sampel penulis 

menggunakan rumus slovin, maka diperoleh sampel sebanyak 81 orang. Waktu 

penelitian ini dimulai dari 17 Juli 2020. Adapun teknik pengumpulan data yaitu 

melakukan penyebaran kuesioner kepada responden tersebut. Hasil dari penyebaran 

kuesioner tersebut  diolah melalui aplikasi SPSS, kemudian dilakukan beberapa uji 

diantaranya uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda 

dan uji hipotesis. Temuan hasil dari penelitian ini lalu menyimpulkan dan 

memberikan saran. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Dilapangan, Tahun 2020 
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