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Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi memiliki berbagai pertimbangan untuk 

memilih karier apa yang akan dijalaninya dalam menentukan karier dimasa 

mendatang, seseorang tentunya telah mempertimbangkan berbagai hal yang akan 

membuatnya tertarik atau tidak bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi untuk bekerja di 

bank syariah, meskipun didorong oleh motivasi memilih kuliah di Fakultas Ekonomi 

Bisnis Islam ataupun Fakultas Ekonomi Bisnis ataupun persepsi tentang bank syariah, 

tidak memungkin kan bagi mahasiswa/i bukan dari fakultas ekonomi yang berbasis 

islam untuk bekerja di bank syariah karena sekarang bank syariah semakin 

berkembang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi berkuliah 

di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) dan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) dan 

persepsi mahasiswa/i tentang bank syariah terhadap minat bekerja di bank syariah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat 

kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan 

dokumentasi.Objek penelitian ini adalah motivasi berkuliah (x1) dan persepsi tentang 

bank syariah (x2) terhadap minat bekerja (Y), subyek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa/i dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Fakultas Ekonomi Bisnisyang 

dijadikan sampel sebanyak 98 responden.Metode analisis data yang digunakan yaitu 

analisis regresi linier berganda, uji T dan uji F dengan menggunakan SPSS 22 for 

windows. 

Penelitian ini menghasilkan.Pertama: berdasarkan hasil analisis terhadap dua 

variabel independen yang terdiri dari motivasi berkuliah (X1) danpersepsi tentang 

bank syariah (x2) terhadap minat bekerja (Y) di bank syariah, ternyata yang 

berpengaruh secara parsial adalah variabel motivasi berkuliah (x1) dengan nilai thitung 

sebesar 9,182 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,661 (thitung> ttabel) dan yang tidak 

berpengaruh secara parsial adalah variabel persepsi tentang bank syariah (x2) dengan 

thitung sebesar -0,117 lebih kecil dari ttabelsebesar 1,661(thitung<ttabel). Kedua: 

berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, maka semua variabel independen yang terdiri dari motivasi berkuliah(x1) 

dan persepsi tentang bank syariah (x2) berpengaruh secara simultan terhadap minat 

bekerja (Y) di bank syariah. Hal itu dapat dilihat dari nilai Fhitung sebesar 42,350> 

Ftabel sebesar 3,09 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05. 


