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ABSTRAK 

Kusnaningtyas, ArumAgustina. 2019.Pengaruh Produk dan Promosi Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo.Skripsi. Jurusan 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak. 

Kata Kunci : Produk, Promosi dan Keputusan Nasabah Menabung 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Promosi adalah suatu fungsi atau proses 

untuk memberi informasi, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan 

pembelian konsumen.Pengambilan keputusan konsumen  adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu dari alternatif pilihan alternatif 

tersebut. Adanya penelitian ini dilakukan karena nasabah atau masyarakat kurang 

paham mengenai produk-produk jasa, mekanisme, sistem, seluk beluk, keuntungan 

atau manfaat dan sesuai atau tidak dengan kebutuhan atau keinginan, mereka 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo karena mempunyai teman yang 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo atau dariinstansi mereka yang sudah 

menjalin kerjasama dengan BRI Syariah KCP Ponorogo serta promosi yang 

dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo kurang maksimal kepada nasabah atau 

masyarakat. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel ini dengan teknik sampling purposive, dengan jumlah 

responden 100 nasabah tabungan BRI syariah KCP Ponorogo. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket sedangkan analisis data menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti, maka dapat 

disimpulkan bahwa: Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo dengan nilai thitung  > ttabel yaitu 2,713 > 

1,984 dan. Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung 

BRI Syariah KCP Ponorogo dengan nilai thitung > ttabel yaitu 3,604 > 1,984. Produk 

dan promosi secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung BRI Syariah KCP Ponorogo dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

73,371 > 3,090. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga, karena dalam penghimpunan dana tidak 

memberikan imbalan bunga dan penyaluran dana tidak dipungut bunga.1 

Produk bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana pada 

dasarnya hampir sama dengan bank konvensional, hanya pada bank syariah 

sesuai dengan prinsip syariah.2 Produk menurut Kotler dan Armstrong 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.3 Sangadji dan Sopiah juga menjelaskan bahwa 

produk dirancang untuk mempengaruhi dan memotivasi perilaku konsumen 

agar  mau melakukan pembelian produk.4 Sedangkan Bamburg menjelaskan 

suatu produk yang berhasil akan terus mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen.5 

                                                           
1Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22. 

2Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2009), 72. 

3Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip – Prinsip Pemasaran, terj. Arum (USA: 

Pearson Education, 2011), 224. 

4Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2013), 15. 

5Jill Bamburg, Mencapai Skala mengembankan bisnismu tanpa menjual, terj. Arum (San 

Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2008), 77-78. 
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Dengan banyaknya bisnis perbankan, masyarakat memiliki lebih 

banyak pilihan dalam mengelola dananya baik di konvensional maupun 

bank syariah. Persaingan yang tinggi pada saat ini yang ditandai dengan 

banyaknya produk-produk bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

nasabahnya yang dapat dirasakan manfaatnya melalui produk tersebut 

dibandingkan dengan bank lainnya. 

Pada BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan unit usaha yang 

bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan 

prinsip syariah yang menyediakan berbagai produk penghimpun dana 

masyarakat yang  juga berprinsip pada syariah yaitu produk giro, deposito 

dan tabungan. Dalam hal ini penelitian dikhususkan pada produk tabungan 

diantaranya adalah Tabungan Faedah BRISyariah iB, Tabungan Haji Valas 

BRISyariah iB,Tabungan Impian Syariah iB, TabunganKu BRISyariah, dan 

Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB.6Pada tahun 2017 jumlah 

nasabah sebanyak 8119 nasabah dan pada tahun 2018 jumlah nasabah 

mengalami kenaikan yaitu menjadi 10.270 nasabah.7Dana simpanan atau 

tabungan adalah dana milik nasabah yang disimpan oleh bank,8 yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

                                                           
6https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php (diakses pada tanggal 10 Desember 

2018, jam 12.00). 

7“Gatot Wijanarko, Wawancara, 19 November 2018” 

8Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 

170. 

https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php
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disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya 

yang dipersamakan dengan itu.9  

Hasil dari observasi awal dari wawancara dengan beberapa nasabah 

di BRI Syariah KCP Ponorogo bahwa nasabah rata-rata kurang mengetahui 

mengenai produk-produk jasa, mekanisme serta keuntungan atau manfaat 

menabung di bank Syariah, mereka menabung di bank Syariah karena 

mempunyai teman yang menabung di Bank BRI Syariah atau dari instansi 

mereka yang sudah menjalin kerjasama dengan bank Syariah,10hal ini 

menunjukkan bahwa produk masih belum diketahui dengan jelas oleh 

masyarakat. Jaringan atau outlet-outlet BRI Syariah KCP Ponorogo juga 

masih sedikit jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya 

sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau paham 

mengenai produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem, seluk beluk dan 

jenis produk tabungan serta sesuai atau tidak dengan kebutuhan nasabah 

yang ditawarkan.11 

Ketika suatu bank sudah  memiliki produk, maka masyarakat/calon 

nasabah perlu tahu dengan kehadiran produk tersebut, seperti manfaat, 

harga, di mana diperoleh dan kelebihan produk dibandingkan produk 

pesaing.12 Salah satu cara adalah dengan sarana promosi. Promosi 

                                                           
9Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, 2016),  80. 

10“Khumairotus solihah, Wawancara, 24 September 2018” 

11“Bibit, Wawancara, 29 September 2018” 

12Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 175. 
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merupakan  cara yang tepat untuk  memberitahukan suatu produk kepada 

masyarakat/calon nasabah. Tanpa promosi nasabah tidak akan mengenal 

bank, oleh karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabahnya.13 Menurut Boone dan Kurtz 

promosi adalah suatu fungsi atau proses untuk memberi informasi, 

membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian 

konsumen.14Tujuan utama promosi yaitu menginformasikan, 

mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan kepada pelanggan 

sasaran tentang bank dan produk yang dimiliki.15 Dalam mempromosikan 

produk-produk serta jasa yang dimiliki oleh bank dengan tujuan menarik 

calon nasabah baru, untuk meningkatkan nasabah akan produk dan juga 

akan meningkatkan nama baik bank dimata nasabah.16 Kegiatan promosi 

juga bisa mengurangi niat masyarakat untuk mengambil keputusan bila 

dilakukan dengan tujuan yang tidak tepat atau berlebihan sehingga pihak 

bank harus memanfaatkan sarana promosi sebaik mungkin yaitu periklanan, 

promosi penjualan, penjualan pribadi, publisitas, pemasaran langsung dan 

pemasaran gerilya.17 

                                                           
13Ibid., 175. 

14Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum (USA: Thomson Higher 

Education, 2008), 488. 

15Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3 (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008),  221-

222. 

16Kasmir, Pemasaran Bank, 175-176. 

17Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 498-502. 
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Pada perbankan syariah, keputusan pembelian konsumen dapat 

disebut sebagai keputusan nasabah dalam menggunakan produk perbankan 

syariah. Menurut Fahmi keputusan adalah proses penelusuran masalah yang 

berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada 

terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi.18 Setiadi juga menjelaskan 

bahwa pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making)  

adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu dari 

alternatif pilihan alternatif tersebut.19 Faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal 

yan dimaksud adalah bauran pemasaran ritel yaitu faktor lokasi, produk, 

harga, tempat, kualitas pelayanan dan promosi.20 Dalam fokus penelitian ini 

yaitu produk dan promosi, ketika produk baik maka keputusan pembelian 

konsumen akan tinggi, ketika promosi yang dilakukan tinggi atau baik maka 

keputusan pembelian konsumen juga akan tinggi. 

Berdasarkan respon dari nasabah bahwa BRI Syariah KCP 

Ponorogo belum  melakukan  promosi secara maksimal kepada masyarakat 

atau  para nasabahnya, sehingga masih banyak masyarakat atau para 

nasabahnya yang belum memahami dengan benar atas produk  jasa yang 

                                                           
18Irham Fahmi, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung:CV Alfabeta, 2014), 

163. 
19Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 

342. 

20Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran, 24. 
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ditawarkan, mekanisme, sistem, dan seluk-beluk BRI Syariah KCP 

Ponorogo serta sesuai atau tidak dengan kebutuhan  nasabah. Dengan 

adanya kelemahan ini dapat mempengaruhi masyarakat atau para 

nasabahnya dalam  proses pengambilan keputusan untuk menabung di BRI 

Syariah KCP Ponorogo.21 

Berdasarkan fenomena di atas, maka BRI Syariah KCP Ponorogo 

harus mampu untuk menjalankan peran dan fungsi mensosialisasikan 

perbankan dan keuangan syariah kepada masyarakat atau para nasabahnya 

dengan maksimal. BRI Syariah KCP Ponorogo perlu melakukan promosi 

atas produk yang dimilikinya kepada masyarakat dengan maksimal agar 

masyarakat atau para nasabah dapat memahami dengan baik atas produk 

jasa yang ditawarkan, dan sesuai dengan kebutuhannya sehingga 

masyarakat atau  para nasabah tersebut dapat mengambil keputusan untuk 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo. Dari latar belakang di atas, 

peneliti tertarik untuk menemukan fakta mengenai seberapa besar pengaruh 

dari produk dan promosi terhadap keputusan nasabah menabung di 

perbankan  syariah khususnya di BRI Syariah KCP Ponorogo. Sehingga, 

peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul:  

“Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung Di BRI Syariah KCP Ponorogo” 

 

                                                           
21Muhadi, Wawancara, 29 September 2018” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah  produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo ? 

2. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo ? 

3. Apakah produk dan promosi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan produk terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan promosi terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan produk dan promosi secara 

bersama-sama terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan antara lain: 

1. Manfaat teoritis 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang perbankan 

syariah khususnya mengenai pengaruh produk dan promosi terhadap 

keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

sumber pengetahuan bagi kalangan akademisi. Penelitian ini erat 

hubungannya dengan mata kuliah Pemasaran bank syariah. 

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh lagi di 

penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai Pengaruh Produk 

dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank 

Syariah. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan 

rujukan/referensi ataupun pertimbangan untuk penelitian yang lebih 

lanjut yang berhubungan dengan perbankan syariah khususnya 

keputusan dalam  menabung dengan prinsip syariah dan sebagai 

penambah wacana keilmuan. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini penulis menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisi jabaran 

teori-teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis/ 

masalah serta membantu dalam analisis hasil penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan 

sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode penolahan data dan analisis data . 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian instrumen 

(validitas dan reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil 

penujian hipotesis dan pembahasan. 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Nasabah Menabung 

a. Pengertian Keputusan 

Menurut Fahmi keputusan adalah proses penelusuran 

masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. 

Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan 

sebagai pedoman basis dalam mengambil keputusan. Oleh karena 

itu begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya 

rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau 

adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor 

ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.22 

Sedangkan Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan merupakan 

sebagai suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternatif.23 

                                                           
 22Irham Fahmi, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung:CV Alfabeta, 2014), 

163. 

23Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi (Yogyakarta:CV andi 

Offset, 2016), 99. 



 

12 
 

Menurut Setiadi pengambilan keputusan konsumen 

(consumer decision making)  adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan  pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku 

alternatif atau lebih, dan memilih salah satu dari alternatif pilihan 

alternatif tersebut.24 Suatu pengambilan keputusan yang dilakukan 

secara komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat 

komperhensif juga.25 

Keputusan yang dimaksud dalam hal ini adalah keputusan 

nasabah menabung pada produk-produk tabungan bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh 

Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim 

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang 

akan datang sekaligus untuk menhadapi hal-hal yang tidak 

diinginkan.26 

b. Kondisi dalam Pengambilan Keputusan 

Bentuk kondisi dalam pengambilan keputusan:27 

1) Kondisi Pasti 

                                                           
24Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 

342. 

25Irham Fahmi, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi, 162. 

26Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 153. 

27Irham Fahmi, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi, 166-167. 
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Dalam kondisi ini proses pengambilan keputusan 

dilakukan langsung tanpa adanya banyak alternatif, karena 

sudah jelas keputusan yang diambil dan fokus yang dituju. 

2) Kondisi Tidak Pasti 

Dalam kondisi ini adalah keputusan yang dibuat belum 

diketahui nilai/ hasil yang diperoleh. Sehingga hal yang harus 

dilakukan yaitu melakukan riset, mencari infromasi sebanyak 

mungkin dan menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi 

masalah. 

3) Kondisi Konflik 

Dalam kondisi ini di mana pengambilan keputusan akan 

menimbulkan dampak yang bisa saja merugikan salah satu 

pihak. Dalam dunia bisnis, untuk menyelesaikan masalah ini, 

dengan kegiatan tawar menawar harga dan terealisasi terjadinya 

kesepakatan bersama. 

c. Tahap-tahap dalam Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller mengemukakan indikator untuk 

mengukur dalam proses pengambilan keputusan konsumen ada lima 

tahap yaitu dimulai dengan dirasakan adanya beberapa masalah, 

antara lain adanya kebutuhan dan keinginan (pengenalan masalah), 
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pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembuatan keputusan 

pembelian, dan yang diakhiri dengan tindakan pasca pembelian.28 

1) Menganalisa Keinginan dan Kebutuhan (Pengenalan Masalah) 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari 

suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan 

internal maupun eksternal,29 karena adanya perbedaan yang 

dirasakan secara nyata dan yang diharapkan atau diinginkan.30 

Maka konsumen akan memahami dan mengetahui kebutuhan 

yang belum segera dipenuhi, atau yang masih bisa ditunda 

kebutuhannya, atau kebutuhan-kebutuhan yang sama-sama 

harus segera dipenuhi.31 

2) Pencarian Informasi  

Pada tahap ini pembeli akan berusaha untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Apabila dorongan konsumen 

begitu kuat dan produk memuaskan berada dalam jangkauan, 

konsumen kemungkinan akan membelinya, sebaliknya apabila 

produk yang diinginkan berada dalam jangkauan jauh, 

walaupun dorongan konsumen sangat kuat, kemungkinan 

                                                           
28Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 184. 

29Ibid., 184. 

30Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 110. 

31Basu Swastha, Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran 

Modern ( Yogyakarta: Liberty Offset, 2008), 120. 
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konsumen akan menyimpan kebutuhannya dalam ingatan atau 

melakukan pencarian informasi.32 Sumber informasi utama 

konsumen dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:33 

a) Pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga dan rekan. 

b) Komersial, yaitu iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, 

kemasan dan tampilan. 

c) Publik, yaitu media massa, organisasi pemeringkat 

konsumen. 

d) Eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan dan 

penggunaan produk 

Secara umum, konsumen menerima kontak informasi 

mengenai suatu produk yang paling banyak dari sumber 

komersial, yaitu sumber-sumber yang didominasi pemasar 

biasanya menjalankan fungsi memberitahu. Sebaliknya, kontak 

yang paling efektif berasal dari sumber-sumber pribadi yang 

menjalankan fungsi mengesahkan dan mengevaluasi. Setiap 

sumber informasi memberikan fungsi yang berbeda-beda dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. 34 

3) Evaluasi Alternatif 

                                                           
32Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 37. 

33Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran, 185. 

34Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 111-112. 
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Evaluasi alternatif (alternative evaluation) menurut 

Sangadji dan Sopiah adalah suatu tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi beberapa merek-

merek alternatif dalam satu susunan pilihan.35 Pada tahap ini 

pembeli mungkin sudah membaca berbagai informasi yang 

diperoleh baik dari sumber internal dan eksternal. Para pembeli 

berupaya untuk mengurangi perasaan tidak pasti. Pencarian 

internal merupakan aktivitas kognitif yang berkaitan dengan 

upaya mengeluarkan informasi yang tersimpan di dalam 

ingatan, sedangan pencarian eksternal adalah pengumpulan 

informasi dari sumber-sumber di luar ingatan, yang mungkin 

memerlukan waktu, upaya dan uang. Evaluasi dilakukan oleh 

pembeli ketika informasi yang diperoleh telah dijelaskan atau 

didapatkan untuk masalah yang dihadapi oleh pembeli atau 

konsumen. Sebagian besar konsumen/pembeli melakukan 

evaluasi dengan sadar dan rasional.36 

4) Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk peferensi 

antar merek dalam kumpulan pilihan. konsumen mungkin akan 

membeli produk dengan merek yang disukai, dengan 

                                                           
35Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 37. 

36Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 112-113. 
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melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk 

lima subkeputusan merek, penyalur, kuantitas, waktu pembelian 

dan cara pembayaran.37 Pada tahap ini, merupakan tahap dalam 

proses penambilan keputusan pembelian sampai konsumen 

benar-benar membeli produk.38 

Banyak sekali orang yang menemui kesulitan dalam 

membuat keputusan, karena itu apa saja yang bisa diusahakan 

oleh perusahaan untuk menyederhanakan pengambilan 

keputusan yanga akan diambil oleh konsumen. Kadang-kadang 

beberapa keputusan dapat dikombinasikan menjadi satu.39 

5) Perilaku Sesudah Pembelian 

Pada tahap ini yaitu persoalan tentang kepuasan dan 

tidak kepuasan pembeli terhadap pembelian, sikap ini akan 

muncul ketika konsumen sudah membeli dan dikonsumsi.40 

kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan 

kinerja produk. Jika kinerja produk tidak sesuai harapan, maka 

konsumen akan kecewa dan sebaliknya apabila kinerja produk 

                                                           
37Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran, 188. 

38Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 37-38. 

39Basu Swastha, Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran 

Modern, 121-122. 

40Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 113-114.  
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sesuai harapan maka konsumen akan merasa puas dan jika 

harapan terlampaui maka konsumen akan sangat puas. 

Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli 

produk kembali dan membicarakan hal-hal menyenangkan atau 

tidak menyenangkan mengenai produk kepada orang lain. 

semakin besar kesenjangan antara harapan dan realita kinerja 

produk, maka semakin besar ketidakpuasan konsumen yang 

terjadi,41 kemungkinan akan mengabaikan dan mengembalikan 

produk tersebut serta akan mengajukan keluhan kepada 

perusahaan tersebut.42 

d. Struktur Keputusan Pembelian 

Setiap keputusan pembelian sebenarnya terdapat struktur 

yang mencangkup beberapa komponen, yaitu:43 

1) Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli 

barang atau tujuan lainnya dengan uang yang dimilikinya 

2) Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli 

barang tersebut yang terkait dengan ukuran, warna/corak, dsb. 

                                                           
41Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran, 190. 

42Ibid., 190. 

43Basu Swastha, Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran 

Modern, 119-120. 
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3) Keputusan tentang merek 

Konsumen juga harus mengambil keputusan merek mana 

yang akan dibeli. Setiap merek memiliki kekhususan sendiri. 

4) Keputusan tentang penjualan 

Konsumen dapat mengambil keputusan dimana barang 

tersebut akan dibeli. 

5) Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan dibeli. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan kapan akan 

membeli barang tersebut. 

7) Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen dapat mengambil keputusan metode atau cara 

pembayaran yang produk yang akan dibeli, apakah secara tunai 

atau mengangsur. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli 

Menurut Kotler dan Keller faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor eksternal yan dimaksud adalah bauran pemasaran ritel yaitu 
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faktor lokasi, produk, harga, tempat, kualitas pelayanan dan 

promosi.44 Sedangkan faktor internal yaitu: 

1) Faktor Budaya 

a) Kebudayaan 

Menurut Stanton, kebudayaan adalah simbul dan 

fakta yang komplek, yang diciptakan oleh manusia, 

diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan 

pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.  

Simbul dalam hal ini seperti sikap, pendapat, kepercayaan, 

nilai, bahasa, agama, produk, perumahan dsb.45 

b) Kelas Sosial 

Dalam masyarakat kita, pembagian golongan itu 

dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan atas, golongan 

menengah dan golongan bawah. Dasar pembagiannya sesuai 

dengan tingkat pendapatan, macam perumahan dan lokasi 

tempat tinggal.46 Dianatara kelas-kelas tersebut terdapat 

perbedaan dalam memberikan tangapan terhadap iklan 

perusahaan. Keanggotaan seseorang dalam suatu kelas dapat 

memepngaruhi perilakunya dalam pembelian. 

2) Faktor Sosial 

                                                           
44Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran, 24. 
45Basu Swastha, Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran 

Modern, 107. 

46Ibid., 107. 
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a) Kelompok Referensi Kecil 

Kelompok ini sering dijadikan pedoman konsumen 

dalam pembeliannya baik dalam bertingkah laku baik fisik 

maupun mentalnya. Kelompok ini jua mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam pembeliannya. 

b) Keluarga 

Setiap anggota keluarga mempunyai selera masing-

masing, sehingga mereka dapat membeli sesuatu yang 

berbeda dari anggota keluarganya. Dalam anggota keluarga 

nanti akan ada satu yang menjadi pengambil keputusan. 

Maka dari, siapa yang melakukan pembelian itu akan 

mempengaruhi pemasaran perusahaan mengenai produk 

yang dihasilak, saluran distribusi, harga maupun promosi.47 

c) Peran dan status 

Peran dan status adalah akivitas yang dapat 

diperkirakan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

sekelilinnya dan akan membawa status yang mencerminkan 

penghargaan umum oleh masyarakat. 

3) Faktor Pribadi 

a) Usia dan tahap siklus hidup 

Orang akan mengubah barang/jasa yang mereka beli 

sepanjang kehidupan mereka, karena keadaan akan terus 

                                                           
47Ibid., 108-110. 
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berjalan sesuai dengan tahapan manusia yang dari bayi 

sampai tua. 

b) Pekerjaan 

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi bagi 

sesorang. Para pemasar berusaha untuk mengidentifikasian 

kelompok pekerjaan yang mempunyai minat lebih pada 

produk dan jasa. 

c) Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi meliputi pendapatan untuk 

dibelanjakan, tabungan dan kekayaan, hutang, kekuatan 

dalam meminjam, serta pendirian terhadap belanja dan 

menabung. Keadaan ekonomi seseorang dapat 

mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli. 

d) Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang 

diungkapkan dalam kegiatan, minat, dan pendapat 

seseorang.48 

e) Kepribadian  

Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat 

menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Varaibel yang 

                                                           
48Olivia Virda Yuanita, “ Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Nasabah Penabung (Studi pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji,Lamongan, 

Jawa Timur),” (Skripsi:IAIN Surakarta,Surakarta, 2017), 20-21. 
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dapat mencerminkan tingkah laku seseorang adalah 

aktivitas, minat dan opini. 

f) Konsep Diri 

Konsep diri adalah cara yang digunakan seseorang 

untuk melihat dirinya sendiri, dan tentang gambaran orang 

yang sama pada saat waktu yang bersamaan. 

4) Faktor Psikologis  

a) Sikap dan Kepercayaan 

Sikap adalah suatu kencederungan yang dipelajari 

untuk beraksi terhadap penawaran produk dalam masalah 

yang baik ataupun kurang baik seacara konsisten. Sikap itu 

mempengaruhi kepercayaan, dan kepercayaan juga 

mempengaruhi sikap, sehingga sikap dan kepercayaan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pembelian.49 

b) Motivasi  

Motivasi adalah suatu dorongan kepada seseorang untuk 

bertindak. Terdapat dua motif yang menyebabkan orang 

membeli yaitu: 

(1) Motif rasional yaitu motif pada kenyataan-kenyataan 

yang ditnjukkan oleh pembeli 

                                                           
49Basu Swastha, Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran 

Modern, 108-110. 
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(2) Motif emosional yaitu motif pembelian yang dikaitkan 

dengan perasaan pembeli.50 

c) Persepsi 

Persepsi adalah sebagai proses bagaimana seseorang 

dalam menyeleksi, mengatur dan mnginterprestasikan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

keseluruhan yang berarti. 

d) Pengetahuan 

Pengalaman dapat diperoleh dari perbuatan masa 

lalu, yang dapat dipelajari karena dengan belajar dapat 

dijadikan pengalaman bagi suatu individu.51 Sehingga 

pengetahuan adalah perubahan perilaku sesorang yang 

berasal dari pengalaman yang diperolehnya. 

2. Produk  

a. Pengertian Produk 

Produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, 

akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.52Menurut Kotler dan Keller produk 

adalah segalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

                                                           
50Basri, Bisnis Pengantar Edisi Pertama (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2005), 133. 

51Basu Swastha, Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran 

Modern, 111. 

52Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip – Prinsip Pemasaran, terj. Arum, 224. 
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memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, tempat, properti, organisasi, informasi dan 

ide.53Sangadji dan Sopiah juga menjelaskan bahwa produk 

dirancang untuk mempengaruhi dan memotivasi perilaku konsumen 

agar mau melakukan pembelian produk.54 Sedangkan Bamburg 

menjelaskan suatu produk yang berhasil akan terus mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen.55 

Tjiptono juga menjelaskan bahwa produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, 

diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan, bisa 

berupa manfaat tangiable maupun intangiable yang dapat 

memuaskan pelanggan.56Produkyang dapat dilihat, dipegang dan 

dirasa secara langsung sebelum dibeli disebut produk yang 

berwujud. Sedangkan  produk tidak berwujud adalah produk yang 

tidak dapat dilihat, dipegang dan dirasa sebelum dibeli.57 

Sedangkan menurut Wahjono produk bank adalah jasa yang 

ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mendapatkan 

perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi untuk 

                                                           
53Ibid., 4 

54Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 15. 

55Jill Bamburg, Mencapai Skala mengembankan bisnismu tanpa menjual, terj. Arum (San 

Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2008), 77-78. 

56Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3,  95. 

57Kasmir, Pemasaran Bank(Jakarta: Prenada Media, 2004), 135. 
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memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.58 Produk bank syariah 

antara lain berbagai jenis produk funding maupun financing atau 

bahkan produk jasa yang di kembangkan oleh bank syariah.59 

b. Produk Tabungan BRI Syariah 

Tabungan (saving deposit) menurut Wahjono adalah produk 

bank yang dimaksudkan sebagai rekening penampung kelebihan 

dana nasabah setelah digunakan untuk konsumsi atau untuk 

operasional usaha.60 Sedangkan tabungan dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu, namun penarikannya dapat dilakukan 

dengan datang langsung membawa buku tabungan dan slip setoran 

ke bank syariah atau dengan melalui sarana Authomated Teller 

Machine/ Anjungan Tunai Mandiri (ATM).61Biasanya rekening 

tabungan bersifat perorangan, namun adakala rekening tabungan 

dibuka untuk menyimpan atau menampung dana lembaga yang 

bukan perorangan.62 

                                                           
58Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank (Yoyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010), 

15-16. 

59Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi kedua (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011),  225. 

60Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, 92. 

61Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya, 80. 

62Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank , 92. 
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Pada saatini PT. Bank BRI Syariah telah menjadi bank 

syariah terbesar ketiga berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah maju 

dan tumbuh dengan pesat baik dar isisi aset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada kalangan 

segmen menengah kebawah, PT. Bank BRI Syariah telah 

menargetkan menjadi salah satu bank ritel yang modern dan 

terkemuka dengan berbagai ragam produk maupun layanannya.63 

Beberapa jenis produk tabungan Bank BRI Syariah diantaranya 

sebagai berikut.64 

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB 

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah 

perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan 

sehari-hari. Dengan akadWadi’ah yad dhamanah. 

Fasilitas/Keunggulan : 

a) Beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah) 

b) Ringan setoran awal Rp. 100.000,- 

c) Gratis biaya administrasi bulanan 

d) Gratis biaya Kartu ATM Bulanan 

e) Biaya tarik tunai murah diseluruh jaringan ATM BRI, 

Bersama & Prima 

                                                           
63https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah(diakses pada tanggal 8 

Januari 2019, jam 12.30). 

64https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php(diakses pada tanggal 8 Januari 2019, 

jam 12.30). 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php
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f) Biaya transferdanbiayaceksaldo murah atas jaringan ATM 

BRI, Bersama & Prima 

g) Biaya debit prima murah. 

h) Dilengkapi dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS 

Banking, Mobile Banking, Internet Banking. 

2) Tabungan Haji Valas BRISyariah iB 

Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah 

Haji Khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah. 

Fasilitas / Keunggulan:  

a) Mata uang USD 

b) Bagi hasil yang kompetitif 

c) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang 

Anda dapatkan 

d) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji 

Anda. 

3) Tabungan Impian Syariah iB 

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk 

nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian 

nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan 

terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. 

Dengan akad Mudharabah Muthlaqah. 
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Fasilitas/Keunggulan: 

a) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi 

b) Jangka waktu 12 – 240 bulan (kelipatan 12 bulanan) atau 

hingga usia Penabung saat jatuh tempo maks. 65 tahun  

c) Dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui 

rekening induk  

d) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari 

bagi hasil yang anda dapatkan 

e) Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, nilai 

setoran rutin bulanan, rekening induk, serta dapat dilakukan 

setoran non-rutin. 

4) TabunganKu BRISyariah 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah 

dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Akad :Wadi’ah yad dhamanah  

Keungulan :  

Biaya administrasi tabungan gratis dengan biaya rekening pasif 

dan biaya penutupan rekening murah. 

5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB 

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah 

tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh 
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bank-bank di Indonesia  dengan persyaratan mudah  dan 

sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan 

inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak 

dini.Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa 

dan guru serta menumbuhkan budaya menabung di sekolahserta 

sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang 

efektif dan efisien di lingkungan sekolah. 

Keunggulan :  

a) Setoran awal ringan, biaya murah, bebas biaya administrasi 

b) Memperoleh kartu ATM (optional) 

c) Gratis fitur faedah (transaksi melalui ATM melalui jaringan 

BRI, PRIMA dan, Bersama) 

d) Memperoleh buku Tabungan 

e) Diberikan bonus sesuai kebijakan Bank  

f) Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autodebet 

berdasarkan standing instruction, pembayaran tagihan rutin, 

zakat/infaq/sedekah, autosweep, dan sebagainya. 

c. Tingkatan Produk 

Pemasar harus melihat lima tingkat produk dalam 

merencanakan penawaran pasarnya yaitu: 65 

                                                           
65Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2, terj. Bob 

Sabran, 4. 
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1) Manfaat inti (Core Benefits), yaitu layanan atau manfaat yang 

benar-benar/ sesungguhnya dibeli oleh pelanggan atau 

konsumen.  

2) Produk dasar (Basic Product), seorang pemasar harus mampu 

merubah manfaat inti menjadi manfaat atau produk dasar. 

3) Produk yang diharapkan (Expected Product), yaitu suatu kondisi 

atau sekelompok atribut yang diharapkan pembeli ketika mereka 

membeli produk tersebut. 

4) Produk tambahan (Augmented  Product) yaitu Produk yang 

dimiliki dapat melebihi harapan pelanggan. 

5) Produk potensial (Potensial Product), yaitu kemungkinan 

tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah 

produk atau penawaran di masa depan. 

d. Hierarki Produk 

Setiap produk berkaitan secara hirarkis dengan produk-

produk tertentu yang lainnya. Hierarki produk dimulai dari 

kebutuhan dasar sampai dengan item atau produk tertentu yang 

dapat memuaskan kebutuhannya. Ada enam tingkatan hirerarki 

produk yaitu:66 

1) Keluarga kebutuhan (Need family) yaitu kebutuhan inti/dasar 

yang membentuk product family 

                                                           
66Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4 (Yoyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 233-

234. 
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2) Keluarga produk (Product family) yaitu seluruh kelas produk 

yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti/dasar dengan 

tingkat efektivitas yang memadai 

3) Kelas produk (Product class/ product category) adalah 

sekumpulan produk di dalam product family yang dianggap 

memiliki koherensi fungsional tertentu. 

4) Lini produk (Product line) yaitu sekumpulan produk di dalam 

kelas produk yang saling berhubungan 

5) Jenis produk (Product type) yaitu item-item dalam sebuah lini 

produk yang memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak 

kemungkinan bentuk produk 

6) Barang atau Item (stock-keeping unit atau product variant), 

adalah unit khusus dalam sebuah merek atau lini produk yang 

dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan atau 

atribut yang lainnya. 

e. Indikator Produk 

Dalam hal dunia perbankan  dimana produk yang dihasilakan 

berbentuk jasa.67 Menurut Philip dan Armstrong dalam 

mengembangkan produk atau layanan melibatkan manfaat yang 

akan ditawarkannya yaitu:68 

                                                           
67Kasmir, Pemasaran Bank, 31. 

68PhilipKotler danGary Armstrong, Prinsip – Prinsip Pemasaran, terj. Arum, 230-233. 
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1) Kualitas produk, yaitu kualitas sebagai karakteristik dari suatu 

produk atau layanan yang menanggung pada kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

tersirat. 

2) Fitur produk, yaitu alat kompetitif untuk membedakan 

perusahaan produk dari produk pesaing. 

3) Gaya dan desain produk, ciri khas atau penampilan dari suatu 

produk untuk menambah nilai pelanggan. 

4) Branding atau Merek, yaitu nama, istilah, tanda, simbol, atau 

kombinasi dari semuanya itu yang mengidentifikasi pembuat 

atau penjual produk atau layanan. 

5) Pengemasan atau kemasan, yaitu perancangan dan pembuatan 

wadah atau pembungkus untuk suatu produk. 

6) Pelabelan atau label, yaitu label mengidentifikasi produk atau 

merek yang mungkin juga menjelaskan tentan beberapa hal 

suatu produk. 

3. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Menurut Tjiptono pada hakikatnya promosi merupakan 

suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk dan/atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 
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membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.69 

Menurut Boone dan Kurtz promosi adalah suatu fungsi atau 

proses untuk memberi informasi, membujuk, dan mempengaruhi 

suatu keputusan pembelian konsumen.70 Sedangkan menurut 

Kasmir promosi merupakan kegiatan marketing mix. Dimana 

kegiatan ini petugas bank mempromosikan atau memberitahukan 

seluruh produk atau jasa yang dimiliki bank ke nasabah baik secara 

langsung dan tidak langsung dengan seluas mungkin. Tanpa 

promosi nasabah tidak akan mengenal bank, oleh karena itu 

promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya.71 

b. Tujuan Promosi 

1) Menginfromasikan (informing) 

a) Menginfromasikan pasar mengengenai keberadaan suatu 

produk baru dan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan 

b) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu 

produk 

c) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

d) Menjelaskan cara kerja suatu produk 

                                                           
69Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3,  219. 

 70Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 488. 

71Kasmir, Pemasaran Bank, 175. 
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e) Meluruskan kesan yang keliru 

f) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli 

g) Membangun citra perusahaan 

2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading) 

a) Membentuk pilihan merek 

b) Mengalihkan pilihan ke merek tertentu 

c) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

d) Mendorong pembeli untuk belanja/membeli 

e) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman) 

3) Mengingatkan (reminding) 

a) Mengingatkan pembeli bahwa produk dibutuhkan dalam 

waktu dekat 

b) Mengingatkan pembeli akan tempat yang menjual produk 

tersebut 

c) Membuat pembeli agar tetap ingat walaupun tidak ada 

kampanye iklan yang dilakukan 

d) Menjaga agar  ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

tersebut.72 

 

 

                                                           
72Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3,  221-222. 
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c. Sarana Promosi  

Menurut Boone dan Krutz cara mengukur promosi 

dibagi menjadi 6 macam sarana yaitu:73 

1) Periklanan (Advertising) 

Iklan adalah segala komunikasi nonpersonal 

berbayar melalui berbagai media tentang perusahaan bisnis, 

organisasi nirlaba, produk, atau ide oleh sponsor yang 

diidentifikasi dalam pesan yang dimaksudkan untuk 

memberi informasi, membujuk, atau mengingatkan anggota 

audiensi tertentu. 

Periklanan terutama melibatkan media massa, 

seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, layar film, 

brosur dan papan iklan, tetapi juga mencakup bentuk 

promosi elektronik dan komputer seperti iklan web, CD dan 

DVD, dan monitor TV di supermarket.74 

Menurut Wahjono, tujuan pemasangan iklan bagi 

bank diantaranya yaitu:75 

a) Pemberitahuan, yaitu bank memberitahukan adanya 

produk baru yang berisi tentang manfaat, harga 

dimana produk diperoleh dan kelebihan produk 

                                                           
73Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 498-502. 

74Ibid.,499. 

75Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, 136. 
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barunya, atau untuk memberitahu tentang pembukaan 

kantor cabang, cabang pembantu atau kantor kas. 

b) Pengingat kembali, dengan adanya iklan bank bisa 

mengingatkan kembali masyarakat tentang produk 

bank 

c) Penarik perhatian, dengan adanya  iklan pihak bank 

dapat menarik perhatian khalayak sasaran 

d) Pembangun citra, dengan iklan akan mampu 

membangun citra bank yang diinginkan seperti bank 

terpercaya, bank segala keramahannya dan lainnya. 

2) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Wahjono promosi penjualan adalah 

kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan menjual 

secara langsung kepada pelanggan.76 Sedangkan menurut 

Boone dan Krutz, promosi penjualan mencangkup 

pajangan, pameran dagang, kupon, kontes, sampel, premi, 

produk, demonstrasi, dan berbagai upaya penjualan yang 

tidak berulang dan tidak teratur.77Promosi penjualan ini 

bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau 

meningkatkan jumlah nasabah, untuk menarik  nasabah 

                                                           
76Ibid., 138. 

77Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum (USA: Thomson Higher 

Education, 2008), 500. 
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untuk membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Promosi penjualan harus dibuat semenarik mungkin.78 

Dalam perbankan, promosi penjualan biasanya 

dilakukan dengan kegiatan seperti:79 

a) Pemberian bunga khusus (special rate) 

b) Pemberian insentif  bagi nasabah dengan jumlah tertentu 

c) Pemberian hadiah atau souvenir langsung untuk setiap 

pembukaan rekenin baru 

d) Pemberian kupon undian untuk hadiah promosi 

Tujuan promosi penjualan:80 

a) Untuk menarik pelanggan baru  

b) mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk baru 

c) menodrong pelanggan untuk membeli lebih banyak 

d) mengupayakan kerjasama dengan pengecer 

3) Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Menurut Boone dan Kurtz penjualan  pribadi dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan presentasi promosi 

dilakukan atas dasar orang ke orang dengan pembeli. 

bentuk promosi ini dilakukan dengan tatap muka, melalui 

telepon, melalui konferensi video,atau melalui tautan 

                                                           
78Kasmir, Pemasaran Bank, 179-180. 

79Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank , 138. 

80Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3,  229. 
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komputer  interaktif antara pembeli dan penjual.81 Dalam 

kegiatan ini memungkinan terjadinya kontak langsung 

antara tenaga pemasaran dengan pelanggan akhir, sehingga 

saat kontak langsung dapat digali beberapa hal untuk 

kegiatan pemasaran lainnya dan juga dapat mengetahui 

ekspersi pelangan langsung.82 Secara umum kegiatan ini 

dilakukan oleh seluruh pegawai bank, baik dari celaning 

service, satpam sampai dengan pejabat bank. Namun juga 

dapat dilakukan dengan merekrut tenaga-tenaga salesman 

dan salesgirl untuk penjualan pintu ke pintu.  

Penjualan pribadi  Keuntungan yang bisa 

didapatkan bank dengan penjualan pribadi yaitu: 

a) Bank dapat bertatap muka langsung dengan nasabah, 

sehingga dapat menjelaskan produk bank dengan rinci 

b) Dapat memproleh informasi langsung dari nasabah 

tentang kelamahan produk bank yang dimiliki, terutama 

mengenai keluhan yang nasabah sampaikan termasuk 

informasi tentang bank lain. 

c) Dapat langsung mempengaruhi nasabah dengan 

berbagai argumen yang logis oleh bank. 

                                                           
81Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 498. 

82Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank , 140. 
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d) Menjadikan hubungan semakin akrab dengan nasabah 

dan petugas bank petugas bank yang memberikan 

pelayanan merupakan citra bank yang diberikan kepada 

nasabah apabila pelayanan yang diberikan  baik dan 

memuaskan 

e) Membuat situasi seolah-oleh nasabah harus 

mendengarkan, memperhatikan dan menanggapi 

bank.83 

4) Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relations 

andPublicity) 

Hubungan masyarakat merujuk pada komunikasi dan 

hubungan perusahaan dengan berbagai publiknya. Publik 

dalam hal ini termasuk pelanggan, pemasok, pemegang 

saham, karyawan, pemerintah, dan masyarakat 

umum.Program hubungan masyarakat dapat melakukan 

kontak formal atau informal.  

Menurut Boone dan Kurtz publisitas adalah aspek 

berorientasi pemasaran dari hubungan masyarakat.84 

Sedangkan menurut Wahjono publisitas adalah kegiatan 

promosi bank dalam rangka mengenalkan ke publik dengan 

media-media yang dikenal dengan non-komersial. 

                                                           
83Kasmir, Pemasaran Bank, 181-182. 

84 Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 501. 
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Kegiatan-kegiatan yang mampu memancing nasabah atau 

peliputan media massa untuk disiarkan sebagai berita 

adalah: 

a) Kegiatan amal (charity), seperti mengumpulkan dana 

untuk fakir miskin, yatim piatu, korban bencana alam, 

pemuda putus sekolah dan beasiswa untuk keluarga 

miskin. 

b) Kegiatan bakti sosial, seperti pengobatan gratis untuk 

masyarakat pelososk desa, penghijauan dll 

c) Sponsorship kegiatan seperti untuk kegiatan olahraga, 

pentas musik dan pagelaran seni budaya.85 

Untuk memancing nasabah melalui pameran, 

kegiatan bakti sosial, kegiatan amal, sponsorship kegiatan 

serta kegiatan lainnya.86 Kegiatan ini bertujuan agar dapat 

meningkatkan pamor bank dimata nasabahnya, agar nasabah 

lebih mengenal dekat bank, dengan ikut kegiatan tersebut 

nasabah akan selalu mengingat bank dan diharapkan dapat 

menarik nasabah. Alat publisitas yang dapat digunakan 

yaitu: 

                                                           
85Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank , 140. 

86Kasmir, Pemasaran Bank , 181. 
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a) Hubungan Pers, yaitu untuk memberikan infromasi yang 

pantas untuk dimuat dalam surat kabar agar menarik 

perhatian publik terhadap seseorang, produk atau jasa. 

b) Publisitas produk, yaitu usaha untuk mempublikasikan 

produk secara khusus 

c) Komunikasi perusahaan, yaitu mencakup komunikasi 

internal dan eksternal dalam menciptakan salin 

pengertian perusahaan. 

d) Lobbying, yaitu kerjasama dengan ahli hukum dan 

pejabat pemerintahan untuk mendukung atau menghapus 

undang-undang yang dapat menggangu stabilitas usaha. 

e) Bimbingan, yaitu pemberian nasihat kepada manajemen 

tentang persoalan kemasyarakatan mengenai posisi 

perusahaan atau citra perusahaan.87 

5) Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Menurut Boone dan Krutz pemasaran langsung 

merupakan penggunaan komunikasi langsung kepada 

konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk 

menghasilkan respons dalam bentuk pesanan (direct order), 

permintaan informasi lebih lanjut (lead generation), atau 

kunjungan ke tempat bisnis untuk membeli barang atau jasa 

tertentu (penghasil lalu lintas). Pemasaran langsung ini juga 

                                                           
87Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah , 185-186. 
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termasuk pemasaran telepon (telemarketing), iklan respon 

langsung dan infomersial di televisi dan radio, iklan cetak 

respon langsung,dan media elektronik.88 

Melalui direct marketing, konsumen juga dapat 

memperoleh manfaat berupa penghematan waktu dan 

belanja dan bahkan dapat berbelanja dengan rahasia (diam 

diam).89 

6) Pemasaran Gerilya (Guerrilla Marketing) 

Menurut Boone dan Krutz pemasaran gerilya yaitu 

menggunakan teknik yang tidak konvensional, inovatif, dan 

berbiaya rendah untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini 

adalah pendekatan yang relatif baru yang digunakan oleh 

pemasar  yang perusahaannya kekurangan dana penuh 

program pemasaran. Banyak dari perusahaan-perusahaan 

ini tidak mampu membayar biaya besar yang terlibat dalam 

media cetak ortodoks dan penyiaran, sehingga mereka perlu 

menemukan cara inovatif dan murah untuk menjangkau 

pasar mereka. contohnya yaitu pemasaran produk secara 

online.90 

 

                                                           
88Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 501. 

89Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3, 232. 

90Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 592. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2017) dengan judul 

“Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Produk 

Tabungan di BRI Syariah Cabang Mataram.” Hasil penelitian bahwa 

variabel promosi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

menjadi nasabah di BRI Syariah Cabang Mataram yang dilihat dari uji 

koefisisen regresi parsial (uji t) diketahui nilai thitung 9,773 > ttabel 2,017.91 

Penelitian yang dilakukan oleh Olivia Firda Yunaita (2017) dengan 

judul “Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Nasabah Penabung (Studi Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Pasar Kranji, Lamongan, Jawa Timur).” Hasil penelitian bahwa variabel 

produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung, dengan hasil nilai thitung 0,640 < ttabel 1,987 dimana nilai 

signifikansinya 0, 524 > 0,05. Variabel kualitas jasa tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan nasabah menabung, dengan hasil nilai 

thitung 0,221 < ttabel 1,987 dimana nilai signifikansinya 0, 826 > 0,05. Variabel 

promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung, dengan hasil nilai thitung 0,920 < ttabel 1,987 dimana nilai 

signifikansinya 0, 360 > 0,05. Sedangkan variabel lokasi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung, dengan 

                                                           
91Kurniati, “Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Produk Tabungan 

di BRI Syariah Cabang Mataram”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017). 
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hasil nilai thitung 5,615 >  ttabel 1,987 dimana nilai signifikansinya 0, 0,000 > 

0,05.92 

Penelitian yang dilakukan oleh ST Puspita Asrah (2016) dengan 

judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menabung di BNI Syariah KCP Makassar”.  Penelitian ini terdiri dari 

variabel bebas (variabel independen), meliputi religiusitas, pelayanan, 

promosi, produk, dan bagi hasil sedangkan variabel terikat (variabel 

dependen), yaitu keputusan menabung di BNI Syariah.  Metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda.  Hasil 

Penelitian bahwa faktor religiusitas dan produk tidak berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung di BNI Syariah sedangkan faktor pelayanan, 

promosi dan bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung 

di BNI Syariah.93 

Penelitian yang dilakukan Asti Dwi Putri (2016) dengan judul 

“Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Menabung pada ProdukTabungan BSM PT. Bank Syariah Mandiri KC 

Simpang Patal Palembang.”Hasil penelitian bahwa variabel promosi secara 

parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung dan 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap 

                                                           
92Olivia Firda Yuanita, “Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Nasabah Penabung (Studi Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji, 

Lamongan, Jawa Timur”, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017). 

93ST Puspita Asrah, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menabung di BNI Syariah KCP Makassar”, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016). 
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keputusan menabung, sedangkan secara simultan variabel promosi dan 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung. Kontribusi seluruh variabel bebas terhadap keputusan 

menabung sebesar 0,816 atau 8,16% sisanya 18,4 % dijelaskan oleh variabel 

yang lain diluar penelitiannya.94 

Penelitian yang dilakukan Sari Erlianti (2017) dengan judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di PT. BPRS 

Bangka Belitung Cabang Sungailiat”.  Penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas (variabel independen), meliputi bagi hasil, produk, pelayanan, lokasi 

dan promosi sedangkan variabel terikat (variabel dependen), yaitu 

keputusan nasabah menabung.  Metode analisis yang digunakan adalah 

metode analisis regresi linier berganda.  Hasil Penelitian bahwa faktor bagi 

hasil, produk, pelayanan, lokasi dan promosi berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung di di PT. BPRS Bangka Belitung Cabang 

Sungailiat.95 

Penelitian yang dilakukan Budi Gautama Siregar (2018) dengan 

judul “Pengaruh Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah Tabungan Marhamah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Padangsidimpuan”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 

                                                           
94 Asti Dwi Putri, “Pengaruh Promosidan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Menabungpada ProdukTabungan BSM PT. Bank SyariahMandiri KC SimpangPatal Palembang”, 

(Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2016). 

95Sari Erlianti, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di PT. 

BPRS Bangka Belitung Cabang Sungailiat”, (Skripsi: Universitas Bangka Belitung, 2017). 
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regresi linier berganda.  Hasil Penelitian bahwa produk dan promosi 

berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di PT. Bank Sumut 

Cabang Syariah Padangsidimpuan dan secara simultan bahwa produk dan 

promosi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di PT. Bank 

Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. 96 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Kurniati (2017) 

 

“Pengaruh Promosi 

Terhadap 

Keputusan Menjadi 

Nasabah Produk 

Tabungan di BRI 

Syariah Cabang 

Mataram”. 

Analisis 

regresi 

linier 

sederhana 

Promosi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan menjadi 

nasabah.  

Mengetahui 

variabel 

promosi 

Perbedaan 

pada 

keputusan 

menjadi 

nasabah 

2. Olivia Firda 

Yunaita (2017)  

 

“Pengaruh Produk, 

Kualitas Jasa, 

Promosi dan 

Lokasi Terhadap 

Keputusan Nasabah 

Penabung (Studi 

Pada BMT Mandiri 

Sejahtera Cabang 

Pasar Kranji, 

Lamongan, Jawa 

Timur).” 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Produk, kualitas 

jasa dan promosi 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah penabung, 

sedangkan lokasi 

berpengaruh secara 

positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan nasabah 

penabung.  

Mengetahui 

variabel 

promosi, 

produk dan 

keputusan 

nasabah 

menabung 

Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel 

kualitas jasa 

dan lokasi 

                                                           
96Budi Gautama Siregar, “Pengaruh Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah Tabungan Marhamah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan”, (Jurnal: 

IAIN Padangsidimpuan, 2018). 
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3. ST Puspita Asrah 

(2016)  

 

“Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Nasabah 

Menabung di BNI 

Syariah KCP 

Makassar”.   

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Pelayanan, promosi 

dan bagi hasil 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

nasabah menabung, 

sedangkan 

Religiusitas dan 

produk tidak 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

nasabah menabung, 

 

Mengetahui 

variabel 

promosi, 

produk dan 

keputusan 

nasabah 

menabung 

Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel 

religiusitas, 

pelayanan dan 

bagi hasil 

4. Asti Dwi Putri 

(2016) 

“Pengaruh Promosi 

dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Menabung pada 

ProdukTabungan 

BSM PT. Bank 

Syariah Mandiri 

KC Simpang Patal 

Palembang.” 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Promosi dan 

variabel kualitas 

pelayanan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan 

menabung. 

Mengetahui 

variabel 

promosi dan 

keputusan 

nasabah 

menabung 

Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel 

kualitas 

pelayanan  

5. Sari Erlianti (2017)  

 

“Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Nasabah 

Menabung di PT. 

BPRS Bangka 

Belitung Cabang 

Sungailiat”.   

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Bagi hasil, produk, 

pelayanan, lokasi 

dan promosi 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

Mengetahui 

variabel 

promosi, 

produk dan 

keputusan 

nasabah 

menabung 

Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel bagi 

hasil, 

pelayanan dan 

lokasi 

6. Budi Gautama 

Siregar (2018)  

 

“Pengaruh Produk 

dan Promosi 

Terhadap 

Keputusan Menjadi 

Nasabah Tabungan 

Marhamah pada 

PT. Bank Sumut 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Produk dan 

promosi 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

menjadi nasabah 

dan secara simultan 

bahwa produk dan 
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Cabang Syariah 

Padangsidimpuan”. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran, kerangka berfikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang 

baik adalah yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen.97 Dalam penelitian ini dibuat kerangka 

berfikir untuk dijadikan pedoman dalam penulisan. Pada akhirnya dapat 

mengetahui variabel mana yang memengaruhi terhadap keputusan nasabah 

menabung terhadap produk dan promosi di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D (Bandung:CV Alfabeta, 

2016), 60. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

Kerangka berfikir di atas menjelaskan terkait adanya pengaruh 

produk dan promosi terhadap keputusan nasabah menabung di bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) yaitu 

keputusan nasabah menabung (Y), sedangkan variabel yang mempengaruhi 

(variabel bebas) adalah produk (X1) dan promosi (X2). 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.98 Di mana hipotesis yang masih merupakan 

jawaban sementara tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya 

                                                           
98Ibid., 64. 
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secara empiris/ nyata.99Dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran di 

atas maka peneliti menetapkan hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi 

yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan.100 Produk 

dirancang untuk mempengaruhi dan memotivasi perilaku konsumen 

agar mau melakukan pembelian produk.101 Suatu produk yang 

berhasil akan terus mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.102 

Salah satu kunci dalam persaingan diantara pelaku usaha 

adalah dengan adanya produk yang baik dan sesuai dengan keinginan 

atau kebutuhan masyarakat/ nasabahnya, sehingga terikat erat dengan 

konsumen yang akan  menghasilkan tingkah laku seorang konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian dalam penelitian ini yaitu 

keputusan nasabah menabung. Pengaruh produk terhadap keputusan 

nasabah menabung diperlukan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sari Erlianti (2017), hasil menunjukkan bahwa produk berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung. Kemudian penelitian 

terdahulu menurut Penelitian yang dilakukan Budi Gautama Siregar 

                                                           
99Ibid., 31. 

100Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip – Prinsip Pemasaran, terj. Arum, 224. 

101Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 15. 

102Jill Bamburg, Mencapai Skala mengembankan bisnismu tanpa menjual, terj. Arum 

(San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2008), 77-78. 
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(2018), hasil penelitian bahwa produk berpengaruh terhadap 

keputusan menjadi nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Padangsidimpuan.  

H1 : Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Promosi adalah suatu fungsi atau  proses untuk memberi 

informasi, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian 

konsumen.103 Tanpa promosi nasabah tidak akan mengenal bank, oleh 

karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabahnya.104  

Salah satu kunci dalam persaingan diantara pelaku usaha 

adalah dengan adanya promosi yang baik, sehingga terikat erat dengan 

konsumen yang akan  menghasilkan tingkah laku seorang konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian dalam penelitian ini yaitu 

keputusan nasabah menabung. Pengaruh promosi terhadap keputusan 

nasabah menabung diperlukan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Kurniati (2017), hasil menunjukkan bahwa promosi 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi 

nasabah, kemudian penelitian terdahulu menurut ST Puspita Asrah 

(2016), hasil menunjukkan bahwa promosi berpengaruh terhadap 

                                                           
 103Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 488. 

104Kasmir, Pemasaran Bank, 175. 
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keputusan nasabah menabung. Penelitian terdahulu Asti Dwi Putri 

(2016), hasil menunjukkan bahwa promosi secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan menabung serta penelitian 

terdahulu yang dilakukan Sari Erlianti (2017), dengan hasil bahwa 

promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung, 

Penelitian yang dilakukan Budi Gautama Siregar (2018), hasil 

penelitian bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan menjadi 

nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. 

H2 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

3. Pengaruh Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung 

Produk adalah adalah suatu atribut atau hal yang digunakan 

oleh sebagian besar konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian. Produk dirancang untuk mempengaruhi dan memotivasi 

perilaku konsumen agar mau melakukan pembelian produk.105 Suatu 

produk yang berhasil akan terus mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen.106 Promosi adalah suatu fungsi atau  proses untuk memberi 

informasi, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian 

konsumen.107  

                                                           
105Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 15. 

106Jill Bamburg, Mencapai Skala mengembankan bisnismu tanpa menjual, terj. Arum 

(San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2008), 77-78. 

 107Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 488. 
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Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ada 2 yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yan dimaksud 

adalah bauran pemasaran ritel yaitu faktor lokasi, produk, harga, 

tempat, kualitas pelayanan dan promosi.108 Dalam fokus penelitian ini 

yaitu produk dan promosi, ketika produk baik maka keputusan 

pembelian konsumen akan tinggi, ketika promosi yang dilakukan 

tinggi atau baik maka keputusan pembelian konsumen juga akan 

tinggi. 

Salah satu kunci dalam persaingan diantara pelaku usaha 

adalah dengan adanya promosi dan produk yang baik. Pengaruh 

produk dan promosi terhadap keputusan nasabah menabung 

diperlukan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi 

Gautama Siregar (2018) dengan hasil penelitian bahwa produk dan 

promosi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan menjadi 

nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. 

H3 : Produk dan promosi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

 

 

 

                                                           
108Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran, 24. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.109 

Penelitian ini menggunakan penelitian kausal. Penelitian kausal 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab 

akibat antar variabel yaitu variabel bebas/independen (variabel yang 

mempengaruhi) dengan variabel terikat/dependen (variabel yang 

dipengaruhi), yang selanjutnya dengan adanya variabel-variabel tersebut 

maka selanjutnya akan dicari seberapa besar pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen.110  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu 

di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, 

                                                           
109Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi  (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 11. 

110Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD, 11. 
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Jawa Timur. Sedangkan waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 

tiga bulan. 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dipeorleh informasi 

tentang hal tersebut, yang kemudian akan ditarik kesimpulannya.111 

Macam-macam varaibel dalam penelitian dibedakan menjadi:112 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah produk 

(X1) dan promosi (X2).  

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah suatu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah keputusan nasabah 

menabung  (Y).  

 

                                                           
111Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 10. 

112Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD, 39. 
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2. Definisi Operasional 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel 

dalam penelitian, maka akan dijelaskan definisi operasional masing-

masing variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel dan 

DefinisiOperasional 

Indikator  Sumber  

Produk (X1) 

Produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian, 

akuisisi, penggunaan, atau 

konsumsi yang mungkin 

memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. 

a. Kualitas produk PhilipKotler &Gary 

Armstrong, 2011. b. Fitur produk 

c. Gaya dan desain 

produk 

d. Branding atau merek 

e. Pengemasan atau 

kemasan 

f. Pelabelan atau label 

Promosi (X2) 

Promosi adalah suatu fungsi atau 

proses untuk memberi informasi, 

membujuk, dan mempengaruhi 

suatu keputusan pembelian 

konsumen. 

a. Periklanan 

(Advertising) 

Boone & Kurtz, 

2008. 

b. Promosi penjualan 

(sales promotion) 

c. Penjualan pribadi 

(personal selling) 

d. Publisitas (Publicity) 

e. Pemasaran Langsung 

(Direct Marketing) 

Keputusan Nasabah Menabung 

(Y) 

Keputusan adalah proses 

penelusuran/pencarian masalah 

yang berawal dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah 

sampai terbentuknya kesimpulan 

atau rekomendasi.. 

Pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses 

pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua perilaku 

alternatif atau lebih, dan 

a. Menganalisa keinginan 

atau kebutuhan 

(pengenalan masalah) 

Philip Kotler dan 

Kevin Lane Keller, 

2009. 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan pembelian 

e. Perilaku sesudah 

pembelian 
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memilih salah satu dari alternatif 

pilihan alternatif tersebut. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

kemudian menarik kesimpulannya.113 Populasi dalam penelitian ini 

adalah nasabah tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo. Dengan 

jumlah nasabah umum sebanyak 10.270 nasabah. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumah dan karakterisitik populasi 

yang akan di teliti. Peneliti menggunakan sampel karena keterbatasan 

waktu, biaya dan tenaga. Maka sampel yang diambil itu harus mewakili/ 

Representatif dari populasi tersebut. Kesimpulan dari sampel itu akan 

dijadikan kesimpulan untuk populasi.114 Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.115 

Penelitian menggunakan rumus dari Taro Yamane yang dikutip 

oleh rahmat yaitu:116 

                                                           
113Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, 119. 

114Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, 81. 

115Ibid., 85. 

116Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula (Bandung: 

CV. Alfabeta, 2012), 65. 
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𝑛 =  
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

N = Jumlah populasi 

𝑑2 = Presisi yang ditetapkan (10%) 

Maka berdasarkan rumus : 

𝑛 =  
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

𝑛 =  
10.270

10.270. 0,12 + 1
 

𝑛 =  
10.270

(10.270). (0,01) + 1
 

𝑛 =  
10.270

103,7
 

n =  99,0356 

Diperoleh hasil dari jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 99,0356 responden yang 

dibulatkan menjadi 100 responden nasabah tabungan BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.117 Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau skor yang telah 

diolah dari jawaban-jawaban kuesioner atau angket yang telah diberikan 

kepada objek penelitian yaitu nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo.  

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang didapat atau diolah langsung oleh peneliti dari 

sumbernya langsung tanpa ada perantara. Data primer yang dihasilkan 

dari penelitian ini adalah data hasil tanggapan nasabah/responden 

dengan kuesioner atau angket mengenai variabel-variabel penelitian 

yaitu variabel produk, promosi dan keputusan nasabah menabung. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data dan mengelola data dalam penelitian 

ini maka digunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

(angket). Kuesinoer yaitu tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya yang berkaitan dengan 

variabel-variabel penelitian yang disetiap pertanyaan/ pernyataan diberi 

                                                           
117Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 6.  
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skor.118 Dalam hal ini, respondennya adalah nasabah Tabungan BRI Syariah 

KCP Ponorogo.  

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian atau pengumpulan data adalah suatu alat bantu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau untuk 

mengukur nilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial dalam hal 

penelitian ini adalah variabel-variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.119 Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakaan adalah kuesioner atau angket. 

Kuesioner dalam penelitian ini ada 3 bagian yaitu pertanyaan/ pernyataan 

yang berhubungan dengan produk, promosi dan keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo. Responden atau nasabah hanya 

cukup memberikan tanda check list (√ ) pada pilihan jawaban yang tersedia. 

Dalam penelitian ini menggunakan 5 pilihan/skala dalam menentukan sikap 

dalam fenomena sosial yang dinyatakan dalam pernyataan atau pertanyaan 

                                                           
118Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, 142. 

119Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan 

RdanD (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 157-159. 
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di kuesioner/ angket tersebut. Di masing-masing instrumen akan diberi 

jawaban dan nilai berdasarkan Skala Likert diantaranya:120 

1. Sangat  Setuju (SS)  diberi nilai 5 

2. Setuju (S)    diberi nilai 4 

3. Netral (N)    diberi nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS)   diberi nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1 

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Tekhnik analisis data dalam penelitian ini / penelitian kuantitatif 

adalah menggunakan statistik.121Metode statistika yang digunakan yaitu 

statistika inferensial atau statistika induktif yaitu metode statistika yang 

membahas bagaimana cara menganalisis data dan mengambil kesimpulan 

dengan metode tertentu tentang suatu fenomena, dalam metode ini 

melibatkan pengujian hipotesis sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan 

yang ditarik berdasarkan sampel.122Analisis data adalah kegiatan yang 

dilakukan setelah data dari seluruh responden penelitian dari lapangan atau 

sumber data lain terkumpul.123  Analisi datanya dengan statistika parametrik 

yaitu yang secara umum skala datanya mengunakan interval atau rasio 

                                                           
120Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, 93-94. 

121Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 120-122. 

122Ibid., 4. 

123Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, 147. 
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(bentuk data kuantitatif atau numerik), dan distribusi data populasinya harus 

memenuhi asumsi normal.124 

Dalam penelitianini, peneliti akan melakukan pengolahan data 

dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS 21 dan Microsoft Excel. 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Validitas yaitu sifat yang menujukkan adanya kemampuan 

suatu instrumen atau alat ukur  yang digunakan untuk mendapatkan 

data. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid atau shahih memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud. Instrumen yang dicapai apabila data yang 

dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau 

informasi lain yang mengenai variabel penelitian yang 

dimaksud.125Hasil penelitian yang valid bila menunjukkan derajat 

                                                           
124Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 5. 

125Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi (Yogyakarta: CAPS, 2011), 69. 
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ketepatan atau terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesunggunya pada obyek penelitian.126 

Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

masing-masing skor pertanyaan dengan total skor.127Apabila nilai 

r hitung > r tabel maka pertanyaan yang digunakan dalam penelitian itu 

dianggap valid. Sedangkan Apabila nilai r hitung < r tabel maka 

pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. Nilai r tabel dicari dengan 

degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel dan alpha 

atau tingkat signifikan 0,05 atau 5%.128(tabel nilai r product 

moment).129Untuk mengukur tingkat kevalidan diuji dengan rumus 

korelasi product moment. Rumus Korelasi Product Moment 

yaitu:130 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦𝑛

𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1

√[∑ 𝑥2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑛

𝑖=1 )2][∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )2]
 

 

Keterangan: 

n = jumlah responden 

x = skor variabel/butir pertanyaan (jawaban responden) 

                                                           
126Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, 121. 

127Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21 

(Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 53. 

128Ibid., 53. 

129Ibid., 467. 

130Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif:Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manuaal dan aplikasi SPPS 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 77. 
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y = jumlah skor total dari variabel untuk responden ke-n131 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > correlate > Bivariate > ok. Lalu 

lihat pada tabel correlations pada kolom Pearson Correlation132 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gelaja dan penggunakan alat pengukur 

yang sama. Secara internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan 

menganalisa konsistensi dari butir-butir yang ada pada instrumen 

dengan tekhnik tertentu.133Reliabilitas menunjukkan pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun 

diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat 

                                                           
131Ibid., 77. 

132Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 54-55. 

133Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif:Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manuaal dan aplikasi SPPS 17, 87. 
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diandalkan. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila 

cronbach’s alpha> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika 

cronbach’s alpha< 0,60.134 

Statistik uji sebagai berikut:135 

𝑟11 = ⌊
𝑘

𝑘 − 1
⌋ ⌊1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ⌋ 

Keterangan: 

𝑟11  = koefisien reabilitas intrumen 

𝑘  = jumlah butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varian butir 

𝜎𝑏
2  = varian total 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > scale > Reliability Analysis > ok 

dan lihat pada tabel Reliability Statistics pada kolom cronbach’s 

alpha.136 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik atau dasar digunakan untuk mengetahui pola 

dan varian serta kelinieritasan dari suatu populasi (data).137 

 

                                                           
134V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Baru Press, 

2015), 192. 

135Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif:Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manuaal dan aplikasi SPPS 17, 90-91. 

136V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 197-199. 

137Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif:Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manuaal dan aplikasi SPPS 17, 153. 
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a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Uji  ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi variabel independen dan dependen mempunyai 

ditribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji statistik yang 

digunakan untuk uji normalitas ini adalah uji kolmogorov-

smirnov.138 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Statistika uji: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  {
𝑓𝑖

𝑛
− [

𝑓𝑘𝑖

𝑛
− (𝑝 ≤ 𝑧)]} 

Dimana: 

n = jumlah data 

fi = frekuensi 

fki = frekuensi kumulatif 

𝑧       =  
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

Dtabel = D∝(n) 

Keputusan: 

Tolak H0 apabila Dhitung ≥ Dtabel.
139 

                                                           
138Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 38. 

139Ibid., 45. 
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Apabila pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 

21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > Non parametriki test > 

1-sample K-S > ok dan lihat pada tabel One-Sample kolmogorov-

smirnov Test pada nilai asymp. Sig. Jika signifikansi lebih dari ∝ 

(sig. > 0,05) maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Dan sebaliknya apabila signifikansi kurang dari ∝ (sig. < 0,05) 

maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal140 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas adalah uji untuk melaksanakan uji regresi, 

yaitu untuk mengetahui apakah antara variabel independen/ bebas 

(X) dan variabel dependen/ terikat (Y) itu berbentuk linier (garis 

lurus) atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas ini 

adalah apabila dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang 

linier apabila nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. > 0,05 

dan sebaliknya apabila nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. 

< 0,05 maka data tidak linier atau non linier. Apabila data tersebut 

berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke uji regresi linier 

berganda.141 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > compare mean > means > klik 

                                                           
140V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 55. 

141Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 
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options pilih test of linierity > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

ANOVA tabel  pada kolom deviation from linierity.142 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam uji regresi linier berganda perlu uji 

heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap/ sama, 

maka hal tersebut disebut homoskedastisitas dan jika residual 

variansnya tidak sama atau berbeda, disebut sebagai 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.143 

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser 

yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolud residual 

terhadap variabel bebas.144Pengolahan data menggunakan IMB 

SPSS Versi 21 yaitu dengan meregresikan variabel dan 

mendapatkan variabel residual (Ut) pada tampilan linier 

Regression dengan mengaktifkan Unstandardized residual 

kemudian absolutkan nilai residual (AbsUt) dengan menu 

Transform > compute variabel >regresikan variabel (AbsUt) 

                                                           
142Ibid., 59-61. 

143Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 124. 

144V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 190. 
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sebagai variabel dependen dan variabel promosi dan produk 

sebagai variabel independen dengan cara analyze > regression 

> linier > ok. Lihat hasil pada tabel coefficients (a) pada kolom 

sig.145 Apabila nilai sig. > 0,05 tidak terjadi 

heteroskedastisitas.146 

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t sebelumnya pada model regresi linier yang 

dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Persamaan regresi linier berganda yang baik adalah 

yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Cara mendeteksi 

terjadinya autokorelasi dengan metode Durbin-Watson, uji durbin 

watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya konstanta 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

bebas. Hipotesis yang akan diuji yaitu:147 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

                                                           
145Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS21, 138.  

146V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 191. 

147Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 121-122. 
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Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik 

statistics pilih Durbin-Watson, Estimates, covariance matrix, 

model fit, colinearity diagnostic > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

model summary pada kolom Durbin-Watson.148 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:149 

TABEL 3.2  

Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis nol keputusan jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decison dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi positif Tolak  4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi positif No decison 4 - du ≤ d ≤ 4 - 

dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak 

ditolak 

Du < d < 4 - du 

 

e. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi antar variabel independen. Model uji regresi sebaiknya 

tidak terjadi multikolinieritas. Cara mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas adalah: 

                                                           
148Ibid., 123-124. 

149Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 104. 
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1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.  

2) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (di 

atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. 150 

3) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari:151 

a) nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi multikolinieritas dan 

apabila nilai tolerance ≥ 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas  

b) Nilai VIF (Variance Inflation Factory) VIF, jika VIF ≥ 10 

maka terjadi multikolinieritas dan apabila nilai tolerance ≤ 

10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

4) Adanya multikolinieritas apabila Nilai Eigenvalue sejumlah 

satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol.152 

5) Atau nilai VIF diantara 1 – 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.153 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik statistics 

                                                           
150Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 119. 

151Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 108. 

152Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119. 

153V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 185. 
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pilih covariance matrix, colinearity diagnostic > ok, selanjutnya lihat 

pada tabel coefficient pada kolom Tolerance dan VIF.154 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel terikat (dependen) 

yaitu keputusan nasabah menabung dengan dua variabel bebas 

(independent) yaitu produk dan promosi. Model analisis regresi 

berganda dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan:155 

y = β0 + β1X1 + β2X2  

keterangan : 

y = variabel terikat/ variabel dependen 

x = variabel bebas/ variabel independen 

β0, β1, β2  = Parameter-parameter yang populasinya tidak diketahui 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik statistics 

pilih Estimates, model fit, R square change, descriptive > pilih plots 

masukkan *sdresid untuk y , *zpred untuk x dan klik histogram dan 

normal probability plot > klik save pilih unstandarized pada predicted 

                                                           
154Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 104-

105. 

155Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 
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value, pilih mean dan individual > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

coefficient pada kolom B.156 

b. Uji t atau parsial 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu 

dalam menerangkan variasi variabel dependen157 atau menentukan 

signifikan atau tidak signifikan dari masing-masing nilai koefisien 

regresi (X1 dan X2) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat 

(Y).158  Dalam regresi linier berganda, hal ini perlu dilakukan 

karena tiap-tiap variabel independen memberi pengaruh yang 

berbeda dalam model, untuk pengambilan kesimpulannya 

dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan membandingkan dengan 

taraf kesalahan (5% atau 0,05) yang dipakai yakni jika sig. < 

0,05),159dan jika thitung > t tabel  maka H0 ditolak.160 Untuk ttabel yaitu 

:161 

t∝/2;df = n-2 = t 0,05%/2;df(100-2)  

 = t 0,025; df(98) 

                                                           
156Ibid., 145-153. 

157Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 97. 

158Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi (Bandung: CV. Alfabeta, 

2012), 119. 

159Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 99. 

160V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 148. 

161Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 119. 
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lihat pada tabel t,162maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat.  

Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan, sebaai berikut:163 

1) Variabel Produk 

H0 : β1 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel produk 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap keputusan nasabah 

menabung 

H1 : β1 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel produk 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap keputusan nasabah 

menabung 

2) Variabel Promosi 

H0 : β1 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel promosi 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap keputusan nasabah 

menabung 

H1 : β1 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel promosi 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

                                                           
162V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 244-245. 

163Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 119. 
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secara parsial terhadap keputusan nasabah 

menabung 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 

yaitu dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > 

ok, selanjutnya lihat pada tabel coefficient pada kolom sig. 

c. Uji F atau Simultan 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen 

(X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)164. 

Untuk melihat berpengaruh signifikan yang terjadi dilakukan 

dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai tingkat 

kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat 

kepercayaan (sig < 0,05),165dan apabila nilai Fhitung > Ftabel berarti 

H0 ditolak.166 Untuk Ftabel yaitu (V1 = k, V2 = n – k - 1 ) yaitu k 

adalah jumlah variabel independen jadi (V1 = 2, V2 = 97)167 lihat 

pada tabel F 168 

Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan, sebaai berikut:169 

                                                           
164Ibid., 123. 

165Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 99. 

166V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 154. 

167Ibid., 153-156. 

168Ibid., 245. 

169Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 123. 
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H0 : β1 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel produk dan 

promosi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama terhadap 

keputusan nasabah menabung 

H1 : β1 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel produk dan 

promosi mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama terhadap keputusan 

nasabah menabung 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier >> ok, 

selanjutnya lihat pada tabel ANOVA pada kolom sig.170 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

hubungan  variabel bebas (produk dan  promosi) secara serentak 

terhadap variabel terikat (keputusan nasabah menabung).171 Nilai 

koefisien determinasi adalah antar 0 – 1. Nilai R2 yang kecil dalam 

menjelaskan variabel – variabel independen terbatas. Apabila nilai 

R2 yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam atau memberikan hampir semua infromasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.172 

                                                           
170Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 97-99. 

171Trihendardi, Langkah Praktis Menguasai Statisti untuk Ilmu Sosial Kesehatan Konsep 

dan Penerapannya menggunakan SPSS (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 146. 

172Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 95. 
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Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel Model Summary pada kolom Adjusted 

R Square.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Ibid., 98. 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Apabila nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian itu dianggap valid. Sedangkan Apabila nilai r hitung < r 

tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. Nilai r tabel dicari 

dengan degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel dan 

alpha atau tingkat signifikan 0,05 atau 5% (tabel nilai r product 

moment).174 Pengolaham data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > correlate > Bivariate > ok. Lalu lihat 

pada tabel correlations.175 Jumlah responden sebanyak 30 responden 

untuk try Out (uji coba). Berikut ini adalah hasil uji validitas dari 

variabel produk, promosi dan keputusan nasabah menabung. 

a) Validitas Instrumen Produk (X1) 

TABEL 4.1 

Hasil Uji Validitas Produk 

No. item r tabel r hitung Keterangan 

X1.1 0,361 0,549 Valid 

X1.2 0,361 0,646 Valid 

X1.3 0,361 0,294 Tidak Valid 

X1.4 0,361 0,455 Valid 

X1.5 0,361 0,704 Valid 

                                                           
174Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 53. 

175Ibid., 54-55. 
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X1.6 0,361 0,610 Valid 

X1.7 0,361 0,683 Valid 

X1.8 0,361 0,812 Valid 

X1.9 0,361 0,799 Valid 

X1.10 0,361 0,831 Valid 

X1.11 0,361 0,753 Valid 

X1.12 0,361 0,792 Valid 

X1.13 0,361 0,751 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.1 Instrumen produk terdiri dari 13 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, diperoleh 1 item 

pertanyaan yang tidak valid yaitu item nomor X1.3 karena nilai rhitung 

< rtabel yaitu 0,294 < 0,361 sehingga terdapat 12 item pertanyaan 

yang dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > rtabel dengan 

nilai koefisien validitas terendah yaitu 0,455 dan tertinggi 0,831 

maka 14 item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai 

kuesioner penelitian yang sebenarnya untuk variabel produk, 

sedangkan item pertanyaan yang tidak valid dibuang. 

b) Validitas Instrumen Promosi (X2) 

TABEL 4.2 

Hasil Uji Validitas Promosi 

No. Item r tabel r hitung Keterangan 

X2.1 0,361 0,560 Valid 

X2.2 0,361 0,762 Valid 

X2.3 0,361 0,866 Valid 

X2.4 0,361 0,625 Valid 

X2.5 0,361 0,685 Valid 
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X2.6 0,361 0,759 Valid 

X2.7 0,361 0,732 Valid 

X2.8 0,361 0,694 Valid 

X2.9 0,361 0,661 Valid 

X2.10 0,361 0,642 Valid 

X2.11 0,361 0,486 Valid 

   Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.2 Instrumen produk terdiri dari 11 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, 11 item pertanyaan 

yang dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > rtabel dengan 

nilai koefisien validitas terendah yaitu 0,486 dan tertinggi 0,866 

maka 11 item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai 

kuesioner penelitian variabel promosi. 

c) Validitas Instrumen Keputusan Nasabah Menabung (Y) 

TABEL 4.3 

Hasil Uji Validitas Keputusan Nasabah Menabung 

No. item r tabel r hitung Keterangan 

Y1 0,361 0,643 Valid 

Y 2 0,361 0,634 Valid 

Y3 0,361 0,314 Tidak Valid 

Y4 0,361 0,858 Valid 

Y5 0,361 0,788 Valid 

Y6 0,361 0,737 Valid 

Y7 0,361 0,748 Valid 
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Y8 0,361 0,898 Valid 

Y9 0,361 0,781 Valid 

Y10 0,361 0,820 Valid 

Y11 0,361 0,820 Valid 

Y12 0,361 0,695 Valid 

Y13 0,361 0,751 Valid 

Y14 0,361 0,650 Valid 

Y15 0,361 0,547 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.3 Instrumen keputusan nasabah 

menabung terdiri dari 15 item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis 

validitas, diperoleh 1 item pertanyaan yang tidak valid yaitu item 

nomor Y3 karena nilai r hitung <  rtabel yaitu 0,220 < 0,361 sehingga 

terdapat 14 item pertanyaan yang dinyatakan valid karena memiliki 

nilai rhitung > rtabel dengan nilai koefisien validitas terendah yaitu 

0,634 dan tertinggi 0,898 maka 14 item pertanyaan tersebut dapat 

digunakan sebagai kuesioner penelitian yang sebenarnya untuk 

variabel keputusan nasabah menabung, sedangkan item pertanyaan 

yang tidak valid dibuang. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gelaja dan penggunakan alat pengukur yang 

sama. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s 
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alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 

0,60.176 Jumlah responden sebanyak 30 responden untuk try Out (uji 

coba). Berikut adalah hasil uji Reliabilitas dari variabel produk, promosi 

dan keputusan nasabah menabung. 

TABEL 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

alpha 

Keterangan 

Produk 0,897 Reliabel 

Promosi 0,881 Reliabel 

Keputusan nasabah 

menabung 

0,930 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas hasil uji reliabilitas untuk variabel 

penelitian nilai cronbach’s alpha > 0,60 yang artinya item pertanyaan 

pada kuesioner pada penelitian dianggap reliabel atau layak. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Hasil Pengujian Deskripsi Responden 

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai latar belakang 

sampel penelitian, maka pada sub bab ini akan disampaikan hal-hal 

penting dalam penafsiran penelitian. gambaran sampel akan dibahas 

berupa jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Responden 

dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan BRI Syariah KCP 

                                                           
176Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif:Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manuaal dan aplikasi SPPS 17, 70. 
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Ponorogo dengan jumlah 10.270 nasabah, karena keterbatasan waktu 

dan biaya maka penulis hanya mengambil sampel 100 responden yang 

secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

TABEL 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan tabel 4.5 dapat diketahui tentang 

jenis kelamin responden nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

diambil sebagai responden yang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 80 responden dengan 

persentase 80,0%, sedangkan sisanya adalah responden laki-laki 

sebanyak 20 responden dengan persentase 20,0%. 
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b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

TABEL 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan tabel 4.6 dapat diketahui tentang 

usia responden nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo yang diambil 

sebagai responden yang menunjukkan bahwa mayoritas responden 

berusia 17-25 tahun sebanyak 85 responden dengan persentase 

85,0%. Kemudian usia 26 -40 tahun sebanyak 7 responden dengan 

persentase 7,0%. Selanjutnya usia ≥ 55 tahun sebanyak 6 

responden dengan persentase 6,0% dan yang terakhir usia 41-55 

tahun sebanyak 2 responden dengan persentase 2,0%. 
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c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

TABEL 4.7 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan tabel 4.7 dapat diketahui tentang 

pendidikan responden nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

diambil sebagai responden yang menunjukkan bahwa didominasi 

oleh responden dengan pendidikan perguruan tinggi sebanyak 90 

responden dengan persentase 90,0%. Selanjutnya pendidikan 

SMA/SMK sebanyak 6 responden dengan persentase 6,0%. dan 

yang terakhir pendidikan SMP/MTS sebanyak 4 responden dengan 

persentase 4,0%. 

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

TABEL 4.8 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan keterangan tabel 4.8 dapa diketahui tentang 

pekerjaan responden nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

diambil sebagai responden yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar pekerjaan responden adalah mahasiswa/pelajar yaitu 

sebanyak 84 responden dengan persentase 84,0%. Selanjutnya 

wiraswasta/pengusaha sebanyak 10 responden dengan persentase 

10,0%. dan yang terakhir PNS sebanyak  responden dengan 

persentase 6,0%. 

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari produk (X1) dan 

promosi (X2) sebagai variabel bebas (independen) dan keputusan 

nasabah menabung (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Data 

variabel-variabel tersebut di peroleh dari hasil kuesioner yang telah 

disebar kepada responden penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada penjelasan dibawah ini: 

a. Hasil Skor Kuesioner Produk (X1) 

TABEL 4.9 

 Skor Kuesioner Produk 

No. 

Item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

N 

% Total 

TS 

% Total 

STS 

% 

X1.1 5 5 29 29 36 36 25 25 5 5 

X1.2 15 15 55 55 18 18 11 11 1 1 

X1.3 6 6 44 44 32 32 18 18 0 0 

X1.4 9 9 38 38 33 33 20 20 0 0 

X1.5 6 6 54 54 24 24 14 14 2 2 
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X1.6 7 7 33 33 18 18 26 26 16 16 

X1.7 4 4 40 40 47 47 7 7 2 2 

X1.8 5 5 40 40 17 17 38 38 0 0 

X1.9 7 7 46 46 40 40 5 5 2 2 

X1.10 5 5 31 31 41 41 21 21 2 2 

X1.11 4 4 45 45 42 42 7 7 2 2 

X1.12 6 6 38 38 36 36 18 18 2 2 

 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan 

produk 1 (X1.1) adalah sebagai berikut: 5% menyatakan sangat 

setuju, 29% setuju, 36% netral, 25% tidak setuju, dan 5% sangat 

tidak setuju. Produk 2 (X1.2) adalah sebagai berikut: 15% 

menyatakan sangat setuju, 55% setuju, 18% netral, 11% tidak setuju, 

dan 1% sangat tidak setuju. Produk 3 (X1.3) adalah sebagai berikut: 

6% menyatakan sangat setuju, 44% setuju, 32% netral, dan 18% 

tidak setuju. Produk 4 (X1.4) adalah sebagai berikut: 9% 

menyatakan sangat setuju, 38% setuju, 33% netral, dan 20% tidak 

setuju. Produk 5 (X1.5) adalah sebagai berikut: 6% menyatakan 

sangat setuju, 54% setuju, 24% netral, 14% tidak setuju, dan 2% 

sangat tidak setuju. Produk 6 (X1.6) adalah sebagai berikut: 7% 

menyatakan sangat setuju, 33% setuju, 18% netral, 26% tidak setuju, 

dan 16% sangat tidak setuju. Produk 7 (X1.7) adalah sebagai 

berikut: 4% menyatakan sangat setuju, 40% setuju, 47% netral, 7% 
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tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Produk 8 (X1.8) adalah 

sebagai berikut: 5% menyatakan sangat setuju, 40% setuju, 17% 

netral, dan 38% tidak setuju. Produk 9 (X1.9) adalah sebagai berikut: 

7% menyatakan sangat setuju, 46% setuju, 40% netral, 5% tidak 

setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Produk 10 (X1.10) adalah 

sebagai berikut: 5% menyatakan sangat setuju, 31% setuju, 41% 

netral, 21% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Produk 11 

(X1.11) adalah sebagai berikut: 4% menyatakan sangat setuju, 45% 

setuju, 42% netral, 7% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. 

Produk 12 (X1.12) adalah sebagai berikut: 6% menyatakan sangat 

setuju, 38% setuju, 36% netral, 18% tidak setuju, dan 2% sangat 

tidak setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Promosi (X2) 

TABEL 4.10 

Skor Kuesioner Promosi 

No. 

Item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

N 

% Total 

TS 

% Total 

STS 

% 

X2.1 10 10 35 35 48 48 5 5 2 2 

X2.2 12 12 34 34 16 16 38 38 0 0 

X2.3 14 14 38 38 42 42 4 4 2 2 

X2.4 12 12 26 26 41 41 19 19 2 2 

X2.5 14 14 38 38 42 42 4 4 2 2 

X2.6 12 12 26 26 41 41 19 19 2 2 

X2.7 20 20 35 35 37 37 6 6 2 2 

X2.8 17 17 19 19 49 49 12 12 3 3 



 

90 
 

X2.9 13 13 37 37 50 50 0 0 0 0 

X2.10 12 12 37 37 40 40 6 6 5 5 

X2.11 16 16 45 45 32 32 7 7 0 0 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.10 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan 

promosi 1 (X2.1) adalah sebagai berikut: 10% menyatakan sangat 

setuju, 35% setuju, 48% netral, 5% tidak setuju, dan 2% sangat tidak 

setuju. Promosi 2 (X2.2) adalah sebagai berikut: 12% menyatakan 

sangat setuju, 34% setuju, 16% netral, dan 38% tidak setuju. 

Promosi 3 (X2.3) adalah sebagai berikut: 14% menyatakan sangat 

setuju, 38% setuju, 42% netral, 4% tidak setuju, dan 2% sangat tidak 

setuju. Promosi 4 (X2.4) adalah sebagai berikut: 12% menyatakan 

sangat setuju, 26% setuju, 41% netral, 19% tidak setuju, dan 2% 

sangat tidak setuju. Promosi 5 (X2.5) adalah sebagai berikut: 14% 

menyatakan sangat setuju, 38% setuju, 42% netral, 4% tidak setuju, 

dan 2% sangat tidak setuju. Promosi 6 (X2.6) adalah sebagai berikut: 

12% menyatakan sangat setuju, 26% setuju, 41% netral, 19% tidak 

setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Promosi 7 (X2.7) adalah sebagai 

berikut: 20% menyatakan sangat setuju, 35% setuju, 37% netral, 6% 

tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Promosi 8 (X2.8) adalah 

sebagai berikut: 17% menyatakan sangat setuju, 19% setuju, 49% 

netral, 12% tidak setuju, dan 3% sangat tidak setuju. Promosi 9 

(X2.9) adalah sebagai berikut: 13% menyatakan sangat setuju, 37% 
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setuju, dan 50% netral. Promosi 10 (X2.10) adalah sebagai berikut: 

12% menyatakan sangat setuju, 37% setuju, 40% netral, 6% tidak 

setuju, dan 5% sangat tidak setuju. Promosi 11 (X2.11) adalah 

sebagai berikut: 16% menyatakan sangat setuju, 45% setuju, 32% 

netral, dan 7% tidak setuju. 

c. Hasil Skor Kuesioner Keputusan Nasabah Menabung (Y) 

TABEL 4.11 

Skor Kuesioner Keputusan Nasabah Menabung 

No. 

Item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

N 

% Total 

TS 

% Total 

STS 

% 

Y1 5 5 40 40 35 35 19 19 1 1 

Y2 4 4 22 22 48 48 22 22 4 4 

Y3 4 4 42 42 40 40 14 14 0 0 

Y4 6 6 24 24 45 45 23 23 2 2 

Y5 9 9 37 37 37 37 15 15 2 2 

Y6 5 5 24 24 39 39 25 25 7 7 

Y7 7 7 35 35 32 32 25 25 1 1 

Y8 0 0 17 17 56 56 23 23 4 4 

Y9 4 4 39 39 43 43 14 14 0 0 

Y10 7 7 23 23 42 42 26 26 2 2 

Y11 8 8 39 39 41 41 10 10 2 2 

Y12 3 3 26 26 39 39 25 25 7 7 

Y13 14 14 46 46 40 40 0 0 0 0 

Y14 7 7 45 45 48 48 0 0 0 0 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.11 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan 
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keputusan nasabah menabung 1 (Y1) adalah sebagai berikut: 5% 

menyatakan sangat setuju, 40% setuju, 35% netral, 19% tidak setuju, 

dan 1% sangat tidak setuju. Keputusan nasabah menabung 2 (Y2) 

adalah sebagai berikut: 4% menyatakan sangat setuju, 22% setuju, 

48% netral, 22% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju. Keputusan 

nasabah menabung 3 (Y3) adalah sebagai berikut: 4% menyatakan 

sangat setuju, 42% setuju, 40% netral, dan 14% tidak setuju. 

Keputusan nasabah menabung 4 (Y4) adalah sebagai berikut: 6% 

menyatakan sangat setuju, 24% setuju, 45% netral, 23% tidak setuju, 

dan 2% sangat tidak setuju. Keputusan nasabah menabung 5 (Y5) 

adalah sebagai berikut: 9% menyatakan sangat setuju, 37% setuju, 

37% netral, 15% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Keputusan 

nasabah menabung 6 (Y6) adalah sebagai berikut: 5% menyatakan 

sangat setuju, 24% setuju, 39% netral, 25% tidak setuju, dan 7% 

sangat tidak setuju. Keputusan nasabah menabung 7 (Y7) adalah 

sebagai berikut: 7% menyatakan sangat setuju, 35% setuju, 32% 

netral, 25% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju. Keputusan 

nasabah menabung 8 (Y8) adalah sebagai berikut: 17% menyatakan 

setuju, 56% netral, 23% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju. 

Keputusan nasabah menabung 9 (Y9) adalah sebagai berikut: 4% 

menyatakan sangat setuju, 39% setuju, 43% netral, dan 14% tidak 

setuju. Keputusan nasabah menabung 10 (Y10) adalah sebagai 

berikut: 7% menyatakan sangat setuju, 23% setuju, 42% netral, 26% 
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tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Keputusan nasabah 

menabung 11 (Y11) adalah sebagai berikut: 8% menyatakan sangat 

setuju, 39% setuju, 41% netral, 10% tidak setuju, dan 2% sangat 

tidak setuju. Keputusan nasabah menabung 12 (Y12) adalah sebagai 

berikut: 3% menyatakan sangat setuju, 26% setuju, 39% netral, 25% 

tidak setuju, dan 7% sangat tidak setuju. Keputusan nasabah 

menabung 13 (Y13) adalah sebagai berikut: 14% menyatakan sangat 

setuju, 46% setuju, dan 40% netral. Keputusan nasabah menabung 

14 (Y14) adalah sebagai berikut: 7% menyatakan sangat setuju, 45% 

setuju, dan 48% netral. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah 

uji kolmogorov-smirnov.177Apabila pengolahan data menggunakan 

IMB SPSS Versi 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > Non 

parametriki test > 1-sample K-S > OK dan lihat pada tabel One-

Sample kolmogorov-smirnov Test pada nilai asymp. Sig.Jika 

signifikansi lebih dari ∝ (sig. > 0,05) maka menunjukkan bahwa 

data berdistribusi normal. Dan sebaliknya apabila signifikansi 

                                                           
177Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 38. 
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kurang dari ∝ (sig. < 0,05) maka menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal178 

TABEL 4.12 

Hasil Uji Normalitas  

 

Hasil nilai asymp. Sig diperoleh sebesar 0,205 > 0,05 maka 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas ini adalah 

apabila dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier 

apabila nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. > 0,05 dan 

sebaliknya apabila nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig < 

0,05 maka data tidak linier atau non linier. Apabila data tersebut 

berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke uji regresi linier 

berganda.  Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

                                                           
178V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 55. 
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dengan cara pilih menu analyze > compare mean > means > klik 

options pilih test of linierity > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

ANOVA tabel  pada kolom deviation from linierity.179 

1) Uji Linieritas pada Produk (X1) 

TABEL 4.13 

Hasil Uji Linieritas Produk 

Hubungan Sig. Kesimpulan 

Produk (X1) terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung (Y) 

0,341 Linier 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa hubungan antara 

produk dan keputusan nasabah menabung yang memiliki nilai P-

value atau ditunjukkan oleh nilai sig. yaitu 0,341 > 0,05. Hal 

tersebut berarti bahwa dalam model regresi memiliki hubungan 

yang linier antara variabel X1 dan Y, sehingga penelitian layak 

untuk dipakai. 

2) Uji Linieritas pada Promosi (X2) 

TABEL 4.14 

AHasil Uji Linieritas Promosi 

Hubungan Sig. Kesimpulan 

Promosi (X2) terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung 

(Y) 

0,215 Linier 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

                                                           
179Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 59-61. 
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Dari hasil di atas menunjukkan bahwa hubungan antara 

promosi dan keputusan nasabah menabung yang memiliki nilai 

P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. yaitu 0,215> 0,05. Hal 

tersebut berarti bahwa dalam model regresi memiliki hubungan 

yang linier antara variabel X2 dan Y, sehingga penelitian layak 

untuk dipakai. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji glejser yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolud 

residual terhadap variabel bebas.180Pengolahan data menggunakan 

IMB SPSS Versi 21 yaitu dengan meregresikan variabel dan 

mendapatkan variabel residual (Ut) pada tampilan linier Regression 

dengan mengaktifkan Unstandardized residual kemudian absolutkan 

nilai residual (AbsUt) dengan menu Transform > compute variabel 

> regresikan variabel (AbsUt) sebagai variabel dependen dan 

variabel promosi dan produk sebagai variabel independen dengan 

cara analyze > regression > linier > ok. Lihat hasil pada tabel 

coefficients (a) pada kolom sig.181 Apabila nilai sig. > 0,05 tidak 

terjadi heteroskedastisitas.182 

 

 

                                                           
180V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 190. 

181Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 138.  

182V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 191. 
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TABEL 4.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari tabel 4.15 di atas diperoleh nilai sig. Untuk variabel 

produk 0,098 > 0,05 dan variabel promosi 0,892 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda yang baik adalah yang 

tidak memiliki masalah autokorelasi. Cara mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dengan metode Durbin-Watson, uji durbin watson 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Hipotesis 

yang akan diuji yaitu:.183 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

                                                           
183Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 121-122. 
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Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:184 

Hipotesis Nol Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decison dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi positif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi positif No decison 4 - du ≤ d ≤ 4 - 

dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak Du < d < 4 - du 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik statistics 

pilih Durbin-Watson, Estimates, covariance matrix, model fit, 

colinearity diagnostic > ok, selanjutnya lihat pada tabel model 

summary pada kolom Durbin-Watson.185 

TABEL 4.16 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Dari hasil tabel 4.16 di atas nilai DW sebesar 1, 924 

dibandingkan dengan nilai DW tabel di tabel Durbin Watson (k,n), 

jadi (2, 100) (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai 

                                                           
184Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 108. 

185Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 123-124. 
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du dan dl maka nilai dl (1, 634) dan nilai du (1,713). Oleh karena itu 

nilai DW 1,924 Lebih besar dari batas (du) 1,713 dan kurang dari 4 

– 1,713 (4 – du) adalah 1,713 < 1,924 < 2,287 maka menyatakan 

bahwa tidak menolah H0 yang artinya tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif atau dapat dismpulkan tidak terdapat autokorelasi. 

e. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi antar variabel independen. Model uji regresi sebaiknya 

tidak terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas juga dapat dilihat 

dari:186 

1) nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi multikolinieritas dan apabila 

nilai tolerance ≥ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas  

2) Nilai VIF (Variance Inflation Factory) VIF, jika VIF ≥ 10 maka 

terjadi multikolinieritas dan apabila nilai tolerance ≤ 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik statistics 

pilih covariance matrix, colinearity diagnostic > ok, selanjutnya lihat 

pada tabel coefficient pada kolom Tolerance dan VIF.187 

 

                                                           
186Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 104. 

187Ibid., 104-105. 
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TABEL 4.17 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Produk 0,254 3,940 

Promosi 0,254 3,940 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa variabel produk 

mempunyai nilai tolerance sebesar 0,254 ≥ 0,10 dan nilai VIF sebesar 

3,940 ≤ 10 dan variabel promosi mempunyai nilai tolerance sebesar 

0,254 ≥ 0,10 dan nilai VIF sebesar 3,940 ≤ 10. Sehingga dapat 

disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi gejala 

multikolinieritas. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisi regresi linier berganda digunakan untuk untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel terikat (dependen) 

yaitu keputusan nasabah menabung dengan dua variabel bebas 

(independent) yaitu produk dan promosi.188 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik 

statistics pilih Estimates, model fit, R square change, descriptive > 

pilih plots masukkan *sdresid untuk y , *zpred untuk x dan klik 

histogram dan normal probability plot > klik save pilih 

                                                           
188Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 
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unstandarized pada predicted value, pilih mean dan individual > 

ok, selanjutnya lihat pada tabel coefficient pada kolom B.189 

TABEL 4.18 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas persamaan regresi linier 

berganda dapat disusun sebagai berikut: 

y = β0 + β1X1 + β2X2  

y = 23,056 + 0,265 X1 +  0,305 X2 

persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 23,056. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila variabel produk dan promosi jika 

dianggap konstan atau tetap (0), maka tingkat keputusan 

nasabah menabung sebesar 23,056. 

b) Nilai koefisien regresi variabel produk bernilai positif sebesar 

0,265. Hal  ini berarti jika variabel produk ditingkatkan satu 

satuan dengan catatan variabel promosi dianggap konstan, 

maka akan meningkatkan tingkat keputusan nasabah 

                                                           
189Ibid., 145-153. 
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menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo sebesar 0,265. 

Artinya variabel produk berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung sebesar 26,5% 

c) Nilai koefisien regresi variabel promosi bernilai positif sebesar 

0,305. Hal  ini berarti jika variabel promosi ditingkatkan satu 

satuan dengan catatan variabel produk dianggap konstan, 

maka akan meningkatkan tingkat keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo sebesar 0,305. 

Artinya variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung sebesar 30,5%. 

b. Uji t atau parsial 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam 

menerangkan variasi variabel dependen190 atau menentukan 

signifikan atau tidak signifikan dari masing-masing nilai koefisien 

regresi (X1 dan X2) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat 

(Y).191  Dalam regresi linier berganda, hal ini perlu dilakukan karena 

tiap-tiap variabel independen memberi pengaruh yang berbeda 

dalam model, untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan 

melihat nilai sig. dan membandingkan dengan taraf kesalahan (5% 

                                                           
190Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 97. 

191Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 119. 
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atau 0,05) yang dipakai yakni jika sig. < 0,05),192dan jika thitung  > 

ttabel  maka H0 ditolak.193Pengolahan data menggunakan IMB SPSS 

Versi 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > regression > linier 

> ok, selanjutnya lihat pada tabel coefficient pada kolom sig.194 

TABEL 4.19 

Hasil Uji t atau Parsial 

 

Berdasarkan tabel di atas pada kolom t dan sig. dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1)  Variabel produk memiliki nilai thitung >  ttabel yaitu 2,713 > 

1,984 dengan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05 maka hal ini 

berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 :β1 ≠ 0 menolak H0 

:β1 ≠ 0, sehingga, secara parsial variabel produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. 

2) Variabel promosi memiliki nilai thitung  >  ttabel yaitu 3,604 > 

1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka hal ini 

                                                           
192Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 99. 

193V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 148. 

194Ibid., 144-148. 
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berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 :β1 ≠ 0 menolak H0 

:β1 ≠ 0, sehingga, secara parsial variabel promosi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung. 

c. Uji F atau Simultan 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel  independen 

(X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)195. 

Untuk melihat berpengaruh signifikan yang terjadi dilakukan 

dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai tingkat 

kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat 

kepercayaan (sig < 0,05),196dan apabila nilai Fhitung > Ftabelberarti H0 

ditolak.197 Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 

yaitu dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel ANOVA pada kolom sig.198 

 

 

 

 

 

                                                           
195Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 123. 

196Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 99. 

197V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 154. 

198Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 97-99. 
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TABEL 4.20 

Hasil Uji F atau Simultan 

 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas pada kolom F dan sig. 

diperoleh besarnya nilai Fhitung > Ftabel yaitu 73,371 > 3,090 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa uji hipotesis menerima H1 :β1 ≠ 0 menolak H0 :β1 ≠ 0, 

sehingga, secara simultan variabel produk dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

hubungan  variabel bebas (produk dan  promosi) secara serentak 

terhadap variabel terikat (keputusan nasabah menabung).199 Nilai 

koefisien determinasi adalah antar 0 – 1. Nilai R2 yang kecil dalam 

menjelaskan variabel – variabel independen terbatas. Apabila nilai 

R2 yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel 

                                                           
199Trihendardi, Langkah Praktis Menguasai Statisti untuk Ilmu Sosial Kesehatan Konsep 

dan Penerapannya menggunakan SPSS, 146. 
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independen dalam atau memberikan hampir semua infromasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.200 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier >> ok, 

selanjutnya lihat pada tabel Model Summary pada kolom Adjusted 

R Square.201 

TABEL 4.21 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa besanya nilai 

Adjusted R square yaitu 0,594. Dengan demikian besarnya pengaruh 

variabel produk dan promosi terhadap keputusan nasabah menabung 

sebesar 59,4%. Adapun sisanya sebesar (100% - 59,4 % = 40,6% ) 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan  

 Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
200Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 95. 

201Ibid., 98. 



 

107 
 

1. Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Produk (Product) adalah barang dan/ atau jasa yang 

memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah.202 Produk 

yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu 

kebutuhan dan keinginan.203 Produk adalah apa saja yang dapat di 

tawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, akusisi, penggunaan 

atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan 

manusia.204 Indikator untuk produk yaitu:205 Kualitas produk, fitur 

produk, gaya dan desain produk, merek produk, kemasan produk dan 

label produk. 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel produk (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan nasabah menabung, artinya jika semakin tinggi/ bagus 

produk atau sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka semakin tinggi 

pula keputusan nasabah menabung. Hal ini didukung dengan hasil 

variabel produk memiliki nilai thitung> ttabel yaitu 2,713 > 1,984 dengan 

tingkat signifikansi 0,008 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis 

menerima H1 menolak H0, sehingga, secara parsial variabel produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung sebesar 

26,5%. Peran atau kontribusi produk dapat menjelaskan keputusan 

                                                           
202Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, 4. 

203Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi kedua, 225. 

204Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, 88. 

205Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4, 233. 
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nasabah menabung hanya sedikit karena adanya nasabah atau 

responden yang menjawab angket atau kuesioner dengan jawaban 

netral, dimana nasabah atau responden masih ragu-ragu dalam 

menjawab suatu pertanyaan atau angket tersebut. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang 

juga menunjukkan bahwa ada pengaruh produk terkait keputusan 

nasabah menabung. Penelitian oleh Sari Erlianti, bahwa dalam 

penelitiannya bahwa produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung di PT. BPRS Bangka Belitung Cabang 

Sungailiat. Serta penelitian yang dilakukan Budi Gautama Siregar 

bahwa produk berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di PT. 

Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk adalah 

suatu elemen penting dalam mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung. Hal ini disebabkan karena produk bank yang harus sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau nasabahnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau 

bagus produk dan juga sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka 

keputusan nasabah menabung juga semakin tinggi atau meningkat, 

sebaliknya jika produk bank syariah jelek dan juga tidak sesuai dengan 

kebutuhan  nasabah maka keputusan nasabah menabung juga akan 

rendah atau menurun. 
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2. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Promosi adalah  adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang 

ditunjukkan untuk mendorong permintaan konsumen atas produk yang 

ditawarkan produsen atau penjual.206 Promosi adalah suatu fungsi atau 

proses untuk memberi informasi, membujuk, dan mempengaruhi suatu 

keputusan pembelian konsumen.207 Indikator promosi adalah 

Periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), 

penjualan pribadi (personal selling), publisitas (publicity), dan 

pemasaran langsung (direct marketing). 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel promosi (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan nasabah menabung, artinya jika semakin tinggi promosi, 

maka keputusan nasabah menabung juga semakin tinggi atau 

meningkat. Hal ini didukung dengan hasil variabel promosi memiliki 

nilai thitung > ttabel yaitu 3,604 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 

< 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak 

H0, sehingga, secara parsial variabel promosi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung sebesar 30,5%. Peran atau 

kontribusi promosi dapat menjelaskan keputusan nasabah menabung 

hanya sedikit karena adanya nasabah atau responden yang menjawab 

angket atau kuesioner dengan jawaban netral, dimana nasabah atau 

                                                           
206Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 18. 

 207Boone dan Kurtz, Pemasaran Kontemporer, terj. Arum, 488. 
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responden masih ragu-ragu dalam menjawab suatu pertanyaan atau 

angket tersebut. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang 

juga menunjukkan bahwa ada pengaruh promosi terkait keputusan 

nasabah menabung. Penelitian oleh Kurniati menunjukkan bahwa 

promosi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi 

nasabah di BRI Syariah Cabang Mataram yang dilihat dari uji 

koefisisen regresi parsial (uji t) diketahui nilai thitung 9,773 > ttabel 2,017. 

Penelitian lain oleh ST Pustpita Asrah, promosi berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung di BNI Syariah. Penelitian oleh 

Sari Erlianti, promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di PT. BPRS Bangka Belitung Cabang Sungailiat, serta 

penelitian Asti Dwi Putri hasil penelitiannya bahwa variabel promosi 

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

menabung. Serta penelitian yang dilakukan Budi Gautama Siregar 

bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di 

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

suatu elemen penting dalam mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung. Hal ini disebabkan karena promosi yang dilakukan oleh 

pihak bank yang bagus dan baik yang dapat dipahami dan dimengerti 

oleh nasabanya atau masyarakat.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

promosi, maka keputusan nasabah menabung juga semakin tinggi atau 

meningkat, sebaliknya jika promosi yang dilakukan pihak bank rendah 

maka keputusan nasabah menabung juga akan rendah atau menurun. 

3. Pengaruh Produk dan Promosi Secara Bersama-sama Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan 

bahwa variabel (X1 dan X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Y. Produk dan promosi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung terlihat dari nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

73,371 > 3,090 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka hal ini 

berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak H0, sehingga, secara 

simultan atau bersama-sama variabel produk dan promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. Sedangkan nilai 

koefisien determinasi (R2) pada adjusted R Square sebesar 0,594 

sehingga variabel produk dan promosi dapat menjelaskan variabel 

keputusan nasabah menabung sebesar 0,594 atau 59,4% dan sisanya 

40,6% dijelaskan oleh faktor lain. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang 

juga menunjukkan bahwa ada pengaruh produk dan promosi secara 

bersama-sama atau simultan terkait keputusan nasabah menabung. 

Penelitian oleh Budi Gautama Siregar, bahwa produk dan promosi 

secara simultan bahwa produk dan promosi berpengaruh terhadap 
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keputusan menjadi nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah 

Padangsidimpuan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Produk (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung (Y) di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu diperoleh nilai thitung 

> ttabel yaitu 2,713 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05 dan 

pada uji regresi linier berganda untuk variabel produk sebesar 0, 265 

berarti kontribusi atau peran variabel produk mampu menjelaskan 

variabel keputusan nasabah menabung sebesar 26,5%. 

2. Promosi (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung (Y) di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu diperoleh nilai thitung> 

ttabel yaitu 3,604 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan 

pada uji regresi linier berganda untuk variabel promosi sebesar 0,305 

berarti kontribusi atau peran variabel promosi mampu menjelaskan 

variabel keputusan nasabah menabung sebesar 30,5% 

3. Produk dan Promosi secara bersama – sama berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo 

yaitu diperoleh nilai nilai Fhitung> Ftabel yaitu 73,371 > 3,090 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai adjusted R Square sebesar 

0,594 menunjukkan besarnya kontribusi atau peran produk dan promosi 

mampu menjelaskan variabel keputusan nasabah menabung sebesar 

59,4%  
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B. Saran  

Dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa 

saran yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, 

beberapa saran tersebut antara lain: 

1. Bagi BRI Syariah KCP Ponorogo hendaknya lebih banyak melakukan 

sosialisasi atau promosi tentang produk-produk bank syariah yang 

dimiliki khususnya produk tabungan kepada masyarakat agar 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi lebih baik serta 

dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya, sehingga keputusan untuk 

nasabah untuk menabung akan meningkat. Seperti menambah program-

program, menambah kerjasama dengan sekolah-sekolah atau instansi 

dalam proses mengembangkan produk khususnya produk tabungan 

BRI Syariah. 

2. Bagi akademik hendaknya menambah literatur kepustakaan yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

khususnya di bidang manajemen pemasaran. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, jumlah sampel dapat diperluas lagi agar 

dapat digeneralisasi dengan lingkungan yang lebih luas serta untuk 

menambah atau lebih mengembangkan variabel–variabel yang 

mempengaruhi keputusan nasabah menabung. 
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