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Latar belakang penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Perbankan Syariah 

dan Bisnis Islam UIN Antasari adalah diharapkan mampu memahami konsep,teori 

dan praktik manajemen perbankan syariah ,pengembangan dan penelitian lembaga 

keuangan syariah ,khususnya perbankan syariah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada pengaruh pendidikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah, Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pendidikan terhadap menjadi nasabah bank syariah. 

Dalam penelitian ini,peneliti mengambil sifat penelitian berupa deskriptif 

kuantitatif,yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan,meringkas berbagai 

kondisi,berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang 

menjadi obyek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat 

kepermukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, ataupun situasi tersebut.Pada 

umumnya penelitian ini menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data 

penelitian ini. 

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pendidikan mahasiswa jurusan 

perbankan syariah fakultas Ekonomi dan bisnis Islam terhadap bank syariah, seberapa 

besar faktor latar belakang pendidikan mempengarui mahasiswa jurusan perbankan 

syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Antasari menjadi nasabah bank 

syariah dan sejauh mana pendidikan mahasiswa jurusan perbankan syariah fakultas 

ekonomi dan bisnis islam untuk menumbuhkan kesadaran menjadi nasabah bank 

syariah. 

Faktor pendidikan terhadap proses keputusan menjadi nasabah bank syariah 

berpengaruh positif terhadap proses keputusan menjadi nasabah bank syariah.Hal ini 

dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,218,nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(2,589>1,984), dan nilai signifikan sebesar 0,011(sig<0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat responden yang 

menilai faktor  pendidikan,pengalaman,dan usia nasabah terhadap proses keputusan 

menjadi nasabah bank syariah mendapat penilaian dalam ketegori rendah paling 

banyak yakni 18 % , oleh karena itu,Bank Syariah disarankan untuk mampu 

memberikan kemudahan dan memberikan bagi hasil atau undian berhadiah yang 

sesuai dengan sosial ekonomi konsumen dikota Banjarmasin, sehingga dapat 

meningkatkan proses keputusan menjadi nasabah bank syariah. 
 


