
SKRIPSI PENELITIAN 

Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari  

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
KUISIONER 

 

  

Saudara dan Saudariku yang kami hormati,  

Kami  mengucapkan  terimakasih  sebelumnya  karena  anda  bersedia  berpartisipasi  

dalam penelitian  dengan  judul  “PENGARUH PENDIDIKAN MAHASISWA 

TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK SYARIAH (Studi 

pada mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam)”.  Adapun  penelitian  ini  diadakan  dalam  rangka  penulisan  

tugas  akhir sebagai  salah  satu  syarat  kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah 

IAIN Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kami menjamin kerahasiaan 

Anda sebagai kode etik penelitian. Untuk itu tidak perlu mencantumkan nama dan 

alamat anda, atas perhatiannya kami  ucapkan terimakasih.  

Banjarmasin,  Juli 2017  

 

                        Shinta 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk pengisian :  

1. Selanjutnya cukup beri tanda (x) pada salah satu jawaban yang sesuai menurut 

anda  atau isi pada jawaban pilihan anda  

2. Pilih hanya satu jawaban untuk setiap pertanyaan 

3. Mohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jujur. 

a. Nama   : ……………………………………………………….. 

b. Jenis Kelamin  : ……………………………………………………….. 

4. Pernyataan Penelitian  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat Anda 

menyangkut perilaku  keputusan pembelian konsumen dengan memberikan tanda 

silang (X) pada Kolom jawaban yang paling sesuai. Pernyataan-pernyataan ini 

akan menggambarkan persepsi Anda mengenai PENGARUH PENDIDIKAN 

MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK 

SYARIAH (Studi pada mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN 

Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam):  

5.   Keterangan Kolom Jawaban:  

SS    = Sangat Setuju   

S     = Setuju  

CS   = Cukup Setuju  

TS     = Tidak setuju  

STS   = Sangat Tidak Setuju 

 



No Pertanyaan SS S CS TS STS 

1 Umur mempengaruhi saudara/i dalam 

memenuhi keinginan/kebutuhan 

pemakaian bank 

     

2. Umur mempengaruhi saudara/i untuk 

menentukan  pilihan jasa bank syariah  

     

3. Pekerjaan menurut saudara/i 

mempengaruhi  dalam memilih produk 

dan jasa yang diinginkan 

     

4. Status pekerjaan saudara/i 

mempengaruhi pemilihanan  

menggunakan produk dan jasa bank 

syariah 

     

5. Pengalaman seseorang menurut 

saudara/i menentukan pilihannya 

menggunakan produk dan jasa bank 

     

6. Pengalaman saudara /i saat ini  sangat 

menentukan produk dan jasa bank 

syariah yang digunakan. 

     

7. Gaya hidup menurut saudara/i dapat 

menentukan pilihan bank seseorang  

     

8. Gaya hidup saudara/i saat sangat 

menentukan pilihan menggunakan 

produk dan jasa  bank syariah  

     

9. Kepribadian sesorang menurut 

saudara/i mempengauhi pilihannya 

mengunakan produk dan jasa suatu 

bank. 

     

10. Produk dan jasa  bank Syaiah saat ini 

menurut saudara/i sudah tepat  dan 

sesuai dengan kepribadian yang 

dibutukan 

     

11. Pendidikan mengenai Produk bank 

menurut saudara di  diketahui nasabah 

secara sendiri 

     

12. Terkait pendidikan Produk dan jasa 

syariah saat ini yang saudara/i  

gunakan berdasarkan info yang didapat 

sendiri 

     

13. Produk dan jasa bank yang terperinci 

dan mudah diingat 

     

14. Produk dan jasa bank syariah saudara 

ketahui secara lengkap dan selalu 

diingat 

     



15. Produk dan jasa bank diketahui 

nasabah karena sudah pernah 

digunakan  

     

16. Produk dan jasa bank syariah bagi 

saudara/i sudah sangat familiar karena 

sudah cukup sering digunakan 

     

17. Penampilan karyawan bank syariah 

menurut saudara/i  sudah menarik 

     

18. Interior ruangan kantor  / kerja syariah 

menurut saudara/i sudah menarik dan 

nyaman 

     

19. Keinginan petugas menurut saudara/i 

hanya melayani nasabah 

     

20. Petugas di bank syariah menurut 

saudara/i sudah melayani nasabah 

dengan tanggap ( cepat dan tepat) 

     

 

 

 

 


