
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Penelitian Relevan 

 Studi penelitian yang terkait atau relevan dengan penelitian yang dikaji 

oleh penulis disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Mapping Research 

No

. 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul  Variabel 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Tutut Putri 

Handayani, 

(2018) 

Pengaruh 

Pengetahuan dan 

Perilaku 

Konsumen 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah Open 

Account Produk 

Tabungan 

Simpanan 

Pelajar Ib Di 

Bank Syariah 

Bukopin Kc 

Sidoarjo 

Pengetahuan (X1), 

Perilaku Konsumen 

(X2), Keputusan 

(Y) 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

pendekatan 

deskriptif 

kuantitatif, 

menggunakan 

uji validitas, 

reliabilitas, uji 

asumsi klasik, 

uji koefisiesn 

korelasi dan 

determinasi 

serta regresi 

linier berganda. 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

menunjukkan 

bahwa 

pengetahuan 

dan perilaku 

konsumen 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

nasabah open 

account produk 

tabungan 

simpanan 

pelajar ib di 

bank syariah 

bukopin kc 

sidoarjo. 

2 Nila Selviana, 

(2018) 

Pengaruh 

Pengetahuan dan 

Brand Image 

Pengetahuan (X1), 

Brand Image (X2), 

Keputusan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 
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Terhadap 

Keputusan 

Menabung 

Dengan 

Minat Sebagai 

Variabel 

Intervening 

(Studi Kasus 

Pada Bprs 

Suriyah Kc 

Salatiga) 

 

Menabung (Y) 

 

 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

data primer, 

dengan 

menggunakan 

uji uji validitas, 

uji reliabiitas, 

uji asumsi 

klasik (uji 

multikolinierita

s, uji 

heterokedastisit

as, uji 

normalitas dan 

uji linieritas) 

dan path 

analysis. 

bahwa 

pengetahuan 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak signifikan 

terhadap 

keputusan, 

brand image 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan, 

minat tidak 

berperan 

sebagai 

mediasi antara 

pengetahuan 

terhadap 

keputusan, 

minat berperan 

sebagai 

mediasi antara 

brand image 

terhadap 

keputusan. 

3 Nurngaeni, 

(2018) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Dan Persepsi 

Mahasiswa 

Tentang 

Perbankan 

Syariah 

Terhadap 

Keputusan 

Pengetahuan (X1), 

Persepsi (X2), 

Keputusan (Y) 

Metode analisis 

yang 

digunakan 

adalah metode 

analisis regresi 

liner berganda 

kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa variabel 

pengetahuan 

dan persepsi 

memiliki 

pengaruh baik 

secara parsial 

maupun 
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Menjadi 

Nasabah Di 

Bank Syariah 

simultan 

terhadap 

keputusan 

menjadi 

nasabah di 

bank syariah 

4 Maghfiroh 

Sayyidatul, 

(2018). 

Pengaruh 

Religiusitas, 

Pendapatan, dan 

Lingkungan 

Sosial Terhadap 

Minat Menabung 

di Bank Syari’ah 

Pada Santri 

Pesantren 

Mahasiswi 

Darush Shalihat 

religiusitas (X1), 

pendapatan (X2), 

Lingkungan Sosial 

(X3), 

Minat Menabung 

(Y) 

 

Metode 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 

kuesioner dan 

dokumentasi. 

Uji prasyarat 

analisis yang 

dilakukan 

meliputi uji 

normalitas, uji 

linieritas dan 

uji 

multikolinierita

s. Uji hipotesis 

menggunakan 

analisis regresi 

ganda 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

religiusitas 

tidak 

berpengaruh, 

sedangkan 

pendapatan 

dan 

lingkungan 

sosial 

berpengaruh 

terhadap 

minat 

menabung di 

bank syariah 

5 Uniyanti, 

(2018). 

Faktor-Faktor 

Yang 

Memengaruhi 

Minat Nasabah 

Menabung di 

Bank Syariah 

(Studi 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

religiusitas (X1) 

Tingkat 

Pendapatan/uang 

saku (X2), 

informasi produk 

(X3), dan Minat 

Nasabah (Y), 

Jenis penelitian 

ini tergolong 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

religiusitas 

berpengaruh 

tidak 

signifikan dan 

variabel 

tingkat 

pendapatan/ua



11 
 

Universitas 

Islam Negeri 

Alauddin 

Makassar) 

ng saku dan 

variable 

informasi 

produk bank 

syariah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

UIN alauddin 

Makassar 

menabung di 

bank 

syariah. 

6 Yunita Nur 

Khafifah, 

(2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Pengetahuan dan 

religiusitas 

Terhadap Minat 

Menjadi 

Nasabah di Bank 

Btn Syariah 

Semarang, 

Pendapatan (X1), 

Pengetahuan (X2), 

Relegiusitas (X3), 

Minat Nasabah (Y) 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

Metode 

pengumpulan 

datanya 

menggunakan 

kuesioner dan 

wawancara. 

Data diolah 

menggunakan 

uji reabilitas, 

uji validitas, uji 

statistik, dan 

uji asumsi 

klasik 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pendapatan 

berpengaruh 

positif dan 

tidak 

signifikan. 

sedangkan 

pengetahuan 

dan 

religiusitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 



12 
 

7 Atik 

Masruroh, 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Tingkat 

Religiusitas dan 

Disposible 

Income 

terhadap Minat 

Menabung 

Mahasiswa di 

Perbankan 

Syariah (Studi 

Kasus 

Mahasiswa 

STAIN 

Salatiga) 

Tingkat 

Relegiustas (X1), 

Disposible Income 

(X2), dan Minat 

Menabung (Y). 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif. 

Sedangkan 

untuk tekhnik 

pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

menggunakan 

metode 

kuesioner, studi 

pustaka, dan 

wawancara. 

Data diolah 

menggunakan 

uji reliabilitas, 

validitas, 

statistik dan 

asumsi klasik. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

disposible 

income 

bersifat 

negatif atau 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan. 

Namun 

setelah 

dimoderasi 

bersama 

dengan 

tingkat 

religiusitas, 

menunjukkan 

hasil yang 

positif 

8 Fatmawati 

Desy, 

(2015) 

Pengaruh 

Pendapatan, 

Religiusitas, 

dan Informasi 

Terhadap 

Intensi 

Menabung di 

Bank Syariah 

pada Kalangan 

Santri 

Mahasiswa PP. 

Pendapatan (X1), 

Relegiutas (X2), 

Informasi (X3). 

dan 

Intensi Menabung 

(Y), 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Dengan 

menggunakan 

metode 

stratified 

disproportionat

e random 

sampling. 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

pendapatan 

tidak 

berpengaruh 

ariabel 

sedangkan 

religiusitas 

dan informasi 
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Wahid Hasyim 

di Sleman, 

 

Teknik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

angket dan 

dokumentasi. 

Teknik analisis 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah probit 

regression, 

masing-

masing 

berpengaruh 

terhadap 

intensi 

menabung di 

bank syariah 

pada 

Kalangan 

santri 

mahasiswa 

Pondok 

Pesantren 

Wahid Hasyim 

9 Ika 

Muarifah, 

(2015) 

Pengaruh 

Tingkat 

Pendapatan 

Masyarakat dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Karyawan 

Terhadap Minat 

Menabung 

Nasabah Bank 

Negara 

Indonesia 

Kabupaten Pati. 

Tingkat 

Pendapatan (X1), 

Kualitas Pelayanan 

Karyawan (X2), 

dan 

Minat Menabung 

(Y) 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif. 

Pengambilan 

sampel 

dengan teknik 

non 

probability 

accidental 

sampling. 

Alat analisis 

yang 

digunakan 

yaitu analisis 

statistik 

dengan regresi 

berganda, uji 

t, uji F, dan 

SE serta SR 

Variabel 

tingkat 

pendapatan 

masyarakat 

dan kualitas 

pelayanan 

karyawan 

berpengaruh 

secara 

individu 

terhadap 

minat 

menabung 

nasabah Bank 

Negara 

Indonesia 

Kabupaten 

Pati Tahun 

2015, serta 

variabel 

kualitas 
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pelayanan 

karyawan 

mempunyai 

pengaruh 

yang paling 

dominan 

terhadap 

minat 

menabung 

nasabah 

10 Maisur, 

(2015) 

Pengaruh Prinsip 

Bagi 

Hasil,Tingkat 

Pendapatan, 

Religiusitas dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Menabung 

Nasabah Pada 

Bank Syariah Di 

Banda Aceh 

Prinsip Bagi Hasil 

(X1), Tingkat 

Pendapatan (X2), 

Religiusitas (X3), 

dan Keputusan 

Menabung (Y) 

Pemilihan 

sampel 

dilakukan 

dengan 

mengunakan 

metode 

pengambilan 

sampel secara 

convenience 

sampling. 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

adalah regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa prinsip 

bagi hasil, 

tingkat 

pendapatan, 

religiusitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung 

nasabah pada 

bank syariah, 

sedangkan 

kualitas 

pelayanan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

menabung 

nasabah pada 

bank syariah. 

Sumber : Diolah di lapangan, tahun 2021 
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 Dalam penelitian relevan di atas terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan di penelitian kalai ini, adapun 

persamaan dan perbedaannya sebagai berikut : 

a. Persamaan 

1. Dalam penelitian (Handayani, 2018), menunjukan pengetahuan sebagai 

variabel independen (X) dan keputusan sebagai variabel dependen (Y). 

2. Dalam penelitian (Selviana, 2018), menunjukan pengetahuan sebagai 

variabel independen (X) dan keputusan sebagai variabel dependen(Y). 

3. Dalam penelitian (Nurngaeni, 2018), menunjukan pengetahuan sebagai 

variabel independen (X) dan keputusan sebagai variabel dependen (Y). 

4. Dalam penelitian (Sayyidatul, 2018), menunjukan pendapatan sebagai 

variabel independen (X) 

5. Dalam penelitian (Uniyanti, 2018), menunjukan pendapatan sebagai 

variabel independen (X). 

6. Dalam penelitian (Khafifah, 2016), menunjukan pendapatan dan juga 

pengetahuan sebagai variabel independen (X). 

7. Dalam penelitian (Masruroh, 2015), menunjukan pendapatan sebagai 

variabel independen (X). 

8. Dalam penelitian (Desy, 2015), menunjukan pendapatan sebagai 

variabel independen (X). 

9. Dalam penelitian (Muarifah, 2015), menunjukan pendapatan sebagai 

variabel independen (X). 

10. Dalam penelitian (Maisur, 2015), menunjukan pendapatan sebagai 

variabel independen (X) dan keputusan sebagai variabel dependen (Y). 
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b. Perbedaan 

1. Dalam penelitian (Handayani, 2018), menunjukan perilaku konsumen 

digunakan sebagai variabel independen dalam mencari pengaruh 

terhadap keputusan menabung, dengan objek penelitian dilakukan di 

Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo. 

2. Dalam penelitian (Selviana, 2018), menunjukan brand image digunakan 

sebagai variabel independen dalam mencari pengaruh terhadap 

keputusan menabung, dengan objek penelitian dilakukan di Bprs 

Suriyah Kc Salatiga. 

3. Dalam penelitian (Nurngaeni, 2018), menunjukan persespsi digunakan 

sebagai variabel independen dalam mencari pengaruh terhadap 

keputusan menabung, dengan objek penelitian dilakukan pada 

mahasiswa. 

4. Dalam penelitian (Sayyidatul, 2018), menunjukan religiusitas dan 

lingkungan sosial digunakan sebagai variabel independen dan minat 

menabung digunakan sebagai variabel dependen (Y), dengan objek 

penelitian dilakukan pada Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat. 

5. Dalam penelitian (Uniyanti, 2018), menunjukan religusitas dan 

informasi produk digunakan sebagai variabel independen dan minat 

menabung digunakan sebagai variabel dependen (Y), dengan objek 

penelitian dilakukan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

6. Dalam penelitian (Khafifah, 2016), menunjukan religusitas digunakan 

sebagai variabel independen dan minat menabung digunakan sebagai 
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variabel dependen (Y), dengan objek penelitian dilakukan pada 

Nasabah di Bank Btn Syariah Semarang, 

7. Dalam penelitian (Masruroh, 2015), menunjukan tingkat religusitas 

digunakan sebagai variabel independen dan minat menabung digunakan 

sebagai variabel dependen (Y), dengan objek penelitian dilakukan 

Mahasiswa STAIN Salatiga. 

8. Dalam penelitian (Desy, 2015), menunjukan religusitas dan informasi 

digunakan sebagai variabel independen dan intensi menabung 

digunakan sebagai variabel dependen (Y), dengan objek penelitian 

dilakukan Kalangan Santri Mahasiswa PP. Wahid Hasyim di Sleman. 

9. Dalam penelitian (Muarifah, 2015), menunjukan kualitas pelayanan dan 

karyawan digunakan sebagai variabel independen dan minat menabung 

digunakan sebagai variabel dependen (Y), dengan objek penelitian 

dilakukan pada Nasabah Bank Negara Indonesia Kabupaten Pati. 

10. Dalam penelitian (Maisur, 2015), menunjukan prinsip bagi hasil 

digunakan sebagai variabel independen, dengan objek penelitian 

dilakukan pada Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh 

c. Unsur Kebaruan (Novelty Element) 

  Dalam penelitian ini posisi variabel pengetahuan dijadikan sebagai 

(X1), variabel pendapatan digunakan sebagai (X2), dan variabel keputusan 

digunakan sebagai (Y). Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan 

tiga variabel, dimana terdapat dua variabel exogenous yaitu variabel X1, X2 

dan satu variabel endogenous yaitu variabel Y. 
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1.2 Kajian Teori 

1.2.1  Teori Pengetahuan 

1. Menurut (Ivan Eldes Dafrita, 2015), mendefinsikan pengetahuan 

sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan 

meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam 

alam manusia. 

 Adapun indikator dari pengetahuan adalah sebagai berikut : 

a. Empirisme, merupakan manusia yang mendasarkan dirinya kepada 

pengalaman yang mengembangkan paham. Menganggap bahwa 

dunia fisik adalah nyata karena merupakan gejala yang tertangkap 

oleh pancaindera. Para penganut aliran empirisme tentu saja 

menentang suatu kaum rasionalis yang begitu memberikan tempat 

dan peranan bagi akal dalam proses lahirnya pengetahuan. Mereka 

menga-jarkan bahwa pengetahuan diperoleh lewat penga-laman. 

Peran rasio dalam pengetahuan kecil saja. Yang lebih menentukan 

adalah pengalaman indera.  

b. Rasionalisme, merupakan kaum rasionalis yang mengembangkan 

paham rasionalisme, dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan. 

Para penganut rasionalisme tidak menyangkal peran indra, tetapi 

mengatakan bahwa peran indra sangat kecil. Yang lebih aktif justru 

rasio. Mereka mengatakan, pengetahuan manusia sebenarnya sudah 

ada lebih dulu dalam rasio berupa kategori- kategori. Ketika indra 

manangkap objek, maka objek-objek yang ditangkap itu hanya 

dicocokkan saja dengan kategori yang sudah ada lebih dulu dalam 
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rasio. Jadi menurut mereka, pengalaman adalah pelengkap bagi 

akal. Kaum ini menggunakan metode deduktif dalam menyusun 

pengetahuannya, idenya didapatkan dari anggapan-anggapan yang 

menurutnya jelas dan dapat diterima.  

c. Fenomenologik, bahwa apa yang dapat diketahui tentang sesuatu 

hal itu hanyalah sebuah gejala - gejalanya saja, mengenai 

bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar, tergantung 

kepada jenis dan macam pengetahuan. 

d. Ilmiah, dapat memperoleh pengetahuan yang benar dan objektif 

melalui cara ini, seperti melakukan suatu pendekatan (approach) 

untuk menentukan lingkupan studi (scope), yang sering disebut 

objek forma, untuk menentukan metode (method) yang cocok, 

apakah analisis ataukah sintesis dan peralatan yang sesuai, apakah 

induktif ataukah deduktif dan menentukan sistem kerja yang tepat, 

apakah terbuka ataukah tertutup, semuanya menjadi penting.  

2. Menurut (Irfan Noor, 2010), yang dikutipnya dari teori Kant 

mendefinisikan pengetahuan adalah sebuah sintesis dari unsur-unsur 

apriori dengan unsur-unsur yang ada sebelum adanya pengalaman, 

yakni unsur- unsur aposteriori. 

  Adapun indikator dari pengetahauan adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat Inderawi (sinneswahrehmung), dalam penerapan inderawi 

kita mengatur kesan-kesan pengamatan kita dalam ruang dan 

waktu. Bentuk pengamatan di dalam diri kita yang disebut ruang 

dan waktu itulah yang memungkinkan adanya penginderaan 
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sesuatu. Bentuk mengatur atau membentuk kesan- kesan atau 

cerapan-cerapan inderawi yang lahiriyah, sedangkan bentuk waktu 

mengatur atau membentuk kesan-kesan atau cerapan-cerapan 

inderawi yang batiniah. 

b. Tingkat Rasio (verstand), bersama dengan pengamatan inderawi, 

bekerjalah rasio (verstand) secara spontan. Tugas rasio adalah 

menyusun dan menghubungkan data- data inderawi, sehingga 

menghasilkan putusan-putusan. Dalam hal ini, rasio bekerja dengan 

bantuan daya fantasinya (einbildungskraft). Namun demikian, 

dalam putusan ini belum merupakan pengetahuan dari rasio.  

c. Tingkat Akal-Budi atau Intelek (vernunft), yang dimaksud dengan 

budi atau intelek adalah daya pencipta pengertian-pengertian murni 

atau pengertian-pengertian yang bersifat mutlak perlu, yang tidak 

diperoleh dari pengalaman melainkan mengatasi pengalaman itu 

sendiri. Salah satu darinya adalah ide mengenai Allah. Berbeda 

dengan rasio yang memuat di dalamnya kategori kategori, akal- 

budi atau intelek dengan idea-idea ini tidak ikut menyusun 

pengetahuan manusia. Ide-ide ini hanya bersifat “indikasi-indikasi 

kabur”, petunjuk- petunjuk buat pemikiran. 

3. Menurut (Hardiansyah A, 2013), pengetahuan merupakan sesuatu 

yang di dalamnya terdapat sebuah tindakann epistemologi yaitu fungsi 

dari cara berada manusia atau intelekstual untuk menyelidiki dalam 

pengambilan keputusan. 

 Adapun indikator dari pengetahauan adalah sebagai berikut: 
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a. Reduksi fenomenologis, yaitu menyaring segala keputusan di 

antara tanda kurung yang muncul terhadap objek realitas yang 

diamati. Penyaringan segala keputusan seperti teori maupun 

hipotesis-hipotesis yang pernah ada, yang pada akhirnya 

menyisihkan segala macam tradisi yang berusaha membahas dan 

memberikan keputusan tentang objek tersebut. 

b. Reduksi Eidetik, yaitu reduksi yang ingin menemukan intisari atau 

sampai kepada esensi.  

c. Reduksi Transendental, reduksi ini tidak lagi mengenai objek atau 

fenomin, bukan pula mengenai hal-hal sejauh menampakkan diri 

kepada kesadaran, tetapi reduksi trasendental khusus merupakan: 

wende zum subject (pengetahuan ke subjek) dan mengenai 

terjadinya penampakkan sendiri, dan mengenai akar-akar kesadaran 

Supaya mendapatkan kepastian akan kebenaran pengertian kata. 

4. Menurut ( Paulus Wahana, 2016), pengetahuan adalah suatu hal 

yang berasal dari pengalaman panca indra, memiliki kejelasan, 

kebenaran, teruji serta dapat diandalkan. 

 Adapun indikator dari pengetahuan dalaah sebagai berikut : 

a. Empirisme, memiliki pendapat bahwa sumber satu-satunya bagi 

pengetahuan manusia adalah pengalaman. Yang paling pokok 

untuk bisa sampai pada pengetahuan yang benar, manurut kaum 

empiris, adalah data dan fakta yang ditangkap oleh pancaindra kita.  

b. Rasionalisme, yaitu memiliki pendapat bahwa hanya dengan 

menggunakan prosedur tertentu dari akal kita bisa sampai pada 
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pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak 

mungkin salah.  

5. Menurut (Sunardi & Maftukhah , 2015), pengetahuan merupakan 

semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 

produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk 

dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya 

sebagai konsumen.  

 Adapun indikator dari pengetahuan adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk/jasa. 

b. Pengetahuan tentang manfaat produk/jasa. 

c. Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh produk/jasa  

1.2.2 Teori Pendapatan 

1. Menurut (Tohar, 2003), pendapatan adalah jumlah pendapatan 

yang diterima setiap orang dalam masyarakat yang sebelum dikurangi 

transfer payment. Transfer Payment yaitu pendapatan yang tidak 

berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang 

bersangkutan, dalam hal ini pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu 

pendapatan asli di mana pendapatan yang diterima oleh setiap orang 

yang langsung ikut serta dalam produksi barang, dan pendapatan 

turunan (sekunder) di mana pendapatan yang diterima dari golongan 

penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi barang 

seperti dokter, ahli hukum dan pegawai negeri. 

 Adapun Indikator dari pendapatan adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan menurut perolehannya, dibedakan menjadi: 
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1) Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum 

dikurangi pengeluaran dan biaya–biaya 

2) Pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh sesudah 

dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya 

b. Pendapatan menurut bentuknya, dibedakan menjadi :  

1) pendapatan berupa uang, yaitu segala penghasilan yang sifatnya 

reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, berupa 

gaji, upah, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pendapatan 

dari penjualan seperti: hasil sewa, jaminan sosial, premi 

asuransi. 

2) pendapatan berupa barang, yaitu segala penghasilan yang 

sifatnya reguler yang biasanya tidak berbentuk balas jasa dan 

diterima dalam bentuk barang. 

2. Menurut (Beti Mulu, 2018), dalam penelitiannya menyatakan 

bahawa pendapatan merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan 

seluruh pengeluaran (biaya produksi yang betul-betul dikeluarkan ) dari 

berbagai cabang usaha tani atau TR > TC. TR merupakan hasil 

perkalian antara output (Y) dengan harga output TR = Y. 

 Aadapun indikator dari pendapatan adalah sebagai berikut : 

a. Usaha itu sendiri : misalanya berdagang , bertani, membuka 

usaha sebagai wiraswastawan 

b. Bekerja pada orang lain : misalnya sebagai pegawai negeri atau 

karyawan 
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c. Hasil dari pemillihan : misalnya tanah yang disewakan dan lain-

lain. 

3. Menurut (Mulyanto, 1982), definisi pendapatan sendiri terbagi 

menjadi 2 macam yaitu : 

A. Pendapatan berupa uang, yaitu segala penghasilan berupa uang 

yang sifatnya reguler dan yang di terima karena balas jasa atau 

kontra prestasi. Sumber-sumber pendapatanya adalah: 

a. Gaji dan upah yang diperoleh dari Kerja Pokok, Kerja 

Sampingan, Kerja Kadang-kadang. 

b. Usaha sediri, yang terdiri dari, Hasil bersih dari usaha sendiri, 

Komisi, Penjualan dar kerajinan rumah  

c. Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik 

tanah.  

d.  Keuntungan sosial, pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial. 

B. Pendapatan berupa barang, yaitu segala penghasilan yang sifatnya 

reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan 

diterimakan dalam bentuk barang dan jasa. Pendapatan berupa 

barang yaitu pendapatan yang berupa: 

a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang diberikan dalam bentuk 

seperti beras, pengobatan, transportasi, perumahan ataupun 

rekreasi. 

b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, antara lain 

Pemakaian barang yang diproduksi di rumah, Sewa yang 

seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati. 



25 
 

c. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu 

penerimaan seperti berupa pengambilan tabungan, penjualan 

barang-barang yang dipakai, Penagihan piutang, pinjaman uang, 

kiriman uang, hadiah/pemberian, Warisan 

4. Menurut (Suparmoko, 2000), pendapatan adalah jumlah 

penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya 

pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan 

demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi 

keluarga dalam masyarakat. 

  Adapun indikator dari pendapatan adalah sebagai berikut : 

a. Gaji dan upah, Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu 

satu hari, satu minggu maupun satu bulan. 

b. Pendapatan dari usaha sendiri, merupakan nilai total dari hasil 

produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan 

usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga 

kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik 

sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. 

c. Pendapatan dari usaha lain, pendapatan yang diperoleh tanpa 

mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan 

sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan asset 

yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari 

uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan 

lain-lain. 
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5. Menurut (Maisur, Arfan, & Shabri, 2015), pendapatan adalah suatu 

jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk 

dibelanjakan atau dikonsumsikan. Indikator tingkat pendapatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan. 

 Adapun indikator dari pendapatan adalah sebagai berikut : 

a. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-

rata lebih dari Rp. 3.500.000 

b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata 

adalah antara Rp. 2.500.000 s/d 3.500.000 

c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata 

adalah antara Rp 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 

d. Golongan pendapatan rendaha dalah jika pendapatan rata-rata 

adalah Rp. 1.500.000 

2.2.3 Teori Keputusan 

1. Menurut (Kotler& Keller, 2009), keputusan merupakan tahap 

evaluasi konsumen dalam membentuk prefensi atas merek-merek dalam 

kumpulan berbagai prilaku.  

  Adapun indikator dari keputusan adalah sebagai berikut : 

e. Pengenalan kebutuhan, proses pengenalan masalah ini timbul 

sebagai akibat konsumen menyadari suatu permasalahan atau 

kebutuhan yang dipicu olehrangsangan internal maupun eksternal 

f. Pencarian informasi, mengungkapkan pencarian informasi dapat 

dilakukan dengan cara internal dan eksternal, pencarian internal 

dapat berupa mengambil informasi dari dalam memori, sedangkan 
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pencarian eksternal dapat berupa mengumpulkan informasi 

mengenai produk atau jasa dari kolega, keluarga, bahkan pasar. 

g. Evaluasi alternatif, ada beberapa konsep dasar yang dapat 

membantu konsumen dalam memahami proses evalusi di mana 

seperti konsumen berusahan memuaskan suatu kebutuhan, 

konsumen mencari suatu manfaat sekelompok atribut dari solusi 

produk, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhannya. 

h. Keputusan pembelian, dalam tahap ini penggunaan dipengaruhi 

oleh dua faktor umum yaitu dari sikap orang lain dan faktor 

situasional yang tidak diantisipasi. 

i. Perilaku pasca pemebelian, perilaku pasca pembelian 

memungkinkan konsumen merasakan kepuasan dan ketidak 

puasaan akan suatu produk, kepuasaan akan terjadi ketika harapan 

dari konsumen cocok dengan kinerja yang dirasakan begitu juga 

sebaliknya. 

2. Menurut (Fahrudin Fajar & Emma, 2015), keputusan menabung 

adalah persepsi nasabah terhadap proses pendekatan terhadap 

penyelesaian masalah. 

 Adapun indikator dari keputussan adalah sebagai berikut :  

a. Pengenalan masalah (Problem Recognation)  

b. Pencarian Informasi (Information Search)  
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c. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternatives)  

d. Keputusan Pembelian (Purchase Decision)  

e. Perilaku Setelah Pembelian 

3. Menurut (Maski, 2010), keputusan adalah suatu pengakhiran 

daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk 

menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi 

masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. 

Sejalan dengan perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan 

konsumen (consumer decision making) dapat didefinisikan juga sebagai 

suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai 

alternatif pilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

 Adapun indikator dari keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik bank, calon nasabah akan mengamati ciri-ciri apakah 

yang menonjol pada bank tersebut 

b. Kesehatan bank 

c. Kepercayaan akan merk bank, adalah kepercayaan ini dapat 

bervariasi sesuai dengan ciri yang sebenarnya, pengaruh selesksi, 

persepsi, distorsi dan selektif 

d. Fungsi utilitas, menggambarkan bagaimana nasabah mengharapkan 

kepuasan jasa yang bervariasi menurut tingkat alternatif dari setiap 

ciri. 
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e. Prosedur evaluasi, calon nasabah pada saat mempertimbangkan, 

memilih jasa/bank yang sesuai dengan selera akan sampai pada 

prosedur evaluasi tertentu. 

4. Menurut (Syahriyal, 2018) keputusan merupakan suatu kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang yang ditawarkan. 

 Adapun Indikator dari keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Faktor budaya, adalah kebiasan suatu masyarakat dalam 

menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan 

kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, 

posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan 

mereka tentang apa yang mereka rasakan. 

b. Faktor sosial, adalah sekelompok orang yang mampu 

mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan suatu 

tindakan berdasarkan kebiasaan. 

c. Faktor pribadi, Faktor pribadi merupakan pola kebiasaan 

seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam 

menentukan pilihan, kemudian diekspresikan dalam suatu 

tindakan. 

d. Faktor psikologi, Faktor psikologis adalah dorongan dari diri 

seseorang yang mempengaruhi pemilihan sesuatu berdasarkan 

atas keluwesan terhadap produk yang digunakan, keinginan 

yang lebih besar dan kemudahan penggunaan produk tersebut 

dibandingkan dengan yang lain. 
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5. Menurut Robbins dan Coulter dalam penlitian (Mansyur, 2019), 

mendefinisikan pengambilan keputusan adalah pemilihan suatu arah 

tindakan sebagai cara untuk memecahkan sebuah masalah tertentu 

 Adapun Indikator dari keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Identifikasi masalah 

b. Identifikasi kriteria keputusan 

c. Alokasi bobot pada kriteria 

d. Penyusunan alternatif  

e. Analisis alternatif 

f. Pemilihan sebuah alternatif 

g. Penerapan alternatif 

h. Evaluasi efektifitas keputusan 

1.3 Grand Teori  

 Adapun grand teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teori Pengetahuan 

  Menurut (Sunardi & Maftukhah , 2015), pengetahuan merupakan 

semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 

produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk 

dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya 

sebagai konsumen.  

  Adapun indikator dari pengetahuan adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk/jasa. 

1. Syariah 

2. Tidak ada unsur riba 
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3. Menggunakan sistem bagi hasil 

b. Pengetahuan tentang manfaat produk/jasa. 

1. Terhindar dari riba 

2. Keuntungan dari bagi hasil 

c. Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh produk/jasa  

1. Kualitas produk 

2. Kualitas pelayanan 

3. Harga produk  

2. Teori Pendapatan 

  Menurut (Maisur, Arfan, & Shabri, 2015), pendapatan adalah suatu 

jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk dibelanjakan 

atau dikonsumsikan. Indikator tingkat pendapatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tingkat pendapatan.  

  Adapun indikator dari pendapatan adalah sebagai berikut : 

a. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-

rata lebih dari Rp. 3.500.000 

1. Sangat Tinggi 

b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata 

adalah antara Rp. 2.500.000 s/d 3.500.000 

1. Tinggi 

c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata 

adalah antara Rp 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 

1. Sedang 
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d. Golongan pendapatan rendaha dalah jika pendapatan rata-rata 

adalah Rp. 1.500.000 

1. Rendah 

3. Teori Keputusan 

  Menurut (Maski, 2010), keputusan adalah suatu pengakhiran 

daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk 

menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah 

tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Sejalan dengan 

perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen (consumer 

decision making) dapat didefinisikan juga sebagai suatu proses dimana 

konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan, dan 

memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

 Adapun indikator dari keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik bank, calon nasabah akan mengamati ciri-ciri apakah 

yang menonjol pada bank tersebut 

1. Syariah 

2. Tidak ada riba 

3. Bagi hasil 

b. Kesehatan bank 

1. Menghimpun dana 

2. Mengelola dana 

3.Menyalurkan dana 
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c. Kepercayaan akan merk bank, adalah kepercayaan ini dapat 

bervariasi sesuai dengan ciri yang sebenarnya, pengaruh selesksi, 

persepsi, distorsi dan selektif. 

1. Integritas (Konsisiten) 

2. Benevolence (Kebajikan) 

3. Competency (Kemampuan meneyelesaikan tugas) 

d. Fungsi Utilitas, menggambarkan tentang bagaimana nasabah 

mengharapkan sebuah kepuasan jasa yang bervariasi menurut 

tingkat alternatif dari setiap ciri. 

1. Kepuasan yang diberikan produk 

e. Prosedur Evaluasi, calon nasabah pada saat mempertimbangkan, 

memilih jasa/bank yang sesuai dengan selera akan sampai pada 

prosedur evaluasi tertentu. 

1. Pertimbangan 

2. Memilih jasa/bank sesuai dengan selera 

1.4 Indikator Yang Digunakan 

1. Pengetahuan (X1) 

 Menurut (Sunardi & Maftukhah , 2015), adapun indikator dari 

pengetahuan adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik 

b. Pengetahuan 

c. Kepuasan 
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2. Pendapatan (X2) 

 Menurut (Maisur, 2015), adapun indikator dari pendapatan adalah 

sebagai berikut : 

a. Sangat Tinggi 

b. Tinggi 

c. Sedang 

d. Rendah 

3. Keputusan (Y) 

 Menurut (Maski, 2010), adapun indikator dari keputusan adalah 

sebagai berikut : 

a. Karakteristik Bank 

b. Kesehatan Bank 

c. Kepercayaan Merk 

d. Fungsi Utilitras 

e. Prosedur Evaluasi 

1.5 Hipotesis 

 Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2009), hipotesis penelitian 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas maka yang 

menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 =  Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan terhadap keputusan 

 nasabah menabung pada bank Muamalat KCP Konawe 
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H2 =  Terdapat pengaruh signifikan pendapatan terhadap keputusan nasabah 

secara aktif menabung pada bank Muamalat KCP Konawe 

H3= Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan dan pendapatan secara 

 bersama-sama terhadap keputusan nasabah secara aktif menabung pada 

 bank  Muamalat KCP Konawe 

1.6 Kerangka Pikir 

 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2010).  

 Masalah, masalah dalam penelitian ini tentang apakah variabel 

independen Pengetahuan dan variabel independen Pendapatan memepengaruhi 

variabel dependen Keputusan untuk menabung di bank Muamalat KCP Unaaha. 

 Teori, adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang 

saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai 

fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud 

menjelaskan fenomena alamiah. Adapaun teori dalam penelitian ini adalah 

mengeani tentang Teori Pengetahuan, Teori Pendapatan, dan Teori Keputusan. 

 Metode Penelitian, setelah menemukan sebuah teori dalam sebuah 

penelitian maka selanjutnya akan masuk ke bagian metode penelitian. Metode 

penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data 

yang telah didapatkan tersebut. 

 Jenis Penelitian, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis penelitian kuantitatif 
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 Populasi, Setelah jelas dalam menentukan jenis dalam penelitian maka 

langkah selanjutnya menentukan populasi. Populasi Populasi dalam peneltian 

adalah keseluruhan nasabah pada bank Muamalat KCP Konawe 

 Sampel, Setelah menemukan jumlah dari populasi maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel dari sebuah populasi. Adapun 

jumlah samapel dalam penelitian ini sebanyak 99 sampel hasil perhitungan 

menggunakan rumus Slovin. 

 Penelitian Lapangan, setelah jelas sudah ditentukan berapa jumlah 

populasi dan sampel dalam penelitian, maka langkah selanjutnya merancang 

seperti apa bentuk instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan 

informasi di lapangan. Adapun bentuk dari instrumen dalam penelitian ini adalah 

berbentuk Angket/Kuisioner. 

 Penyebaran Kuisioner, setelah instrumen penelitian sudah dibuat dan valid 

maka langkah selanjutnya adalah penyebaran angket/kuisioner dengan tujuan 

untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Jika 

hasil angket sudah terkumpulkan kemudian nanatinya akan diolah dan dianalisis 

baik berupa secara kuantitatif ataupun kualitatif sesuai dengan kebutuhan dalam 

penelitian. 

 Temuan, setelah dilakukannya analisis dari hasil penyebaran instrumen 

penlitian dilapangan, tentunya akan menghasilkan sebuah temuan dengan tujuan 

dapat memastikan apakah hasil dari analisis tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan dari sebuah penelitian ataukah sebaliknya. 

 Kesimpulan, tujuan dari dibuatnya kesimpulan sendiri dari sebuah 

penelitian adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para 
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pembaca guna mengetahui secara cepat teatang apa hasil akhir yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

 Saran dan Rekomendasi, dibuatnya saran dan rekomendasi dengan tujuan 

untuk menunjukan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi dari hasil sebuah 

penelitian baik itu dari sisi objek penelitiannya ataupun judul penelitian itu 

sendiri. 

 Adapun bentuk kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dilapangan, tahun 2021 
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