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ABSTRAK 

Kusumawati, Novi Nugrahani. 2019. Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi 

terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Skripsi 

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ruliq Suryaningsih, M.Pd. 

Kata Kunci: Pengetahuan, Motivasi, Keputusan Menjadi Nasabah. 

 Keputusan merupakan proses akhir dari seseorang setelah melakukan 

berbagai macam tahapan. Keputusan menjadi nasabah dalam perbankan syariah 

merupakan tindakan akhir seseorang dalam menentukan pilihannya, yaitu 

menggunakan produk atau jasa suatu bank. Dalam proses keputusan menjadi 

nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan motivasi. 

Pengetahuan merupakan sekumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang. 

Sedangkan motivasi merupakan suatu dorongan yang muncul dalam diri manusia 

yang dapat mendorong melakukan kegiatan. Dengan adanya pengetahuan dan 

motivasi yang tinggi maka keputusan menjadi nasabah juga tinggi. 

 Rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Apakah pengetahuan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo?, (2) Apakah motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo?, (3) Apakah 

pengetahuan dan motivasi secara simultan memiliki pengaruh pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo? 

 Model yang digunakan dalam penelitian ini model penelitian asosiatif 

kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat. Sedangkan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian yang menggambarkan 

atau menguraikan suatu keadaan sejelas mungkin dengan cara menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. Adapun populasi dalam penelitian ini 

sebanyak  10.498 nasabah dalam periode 2018. Metode penentuan sampel yang 

digunakan adalah incidental sampling sebanyak 100 responden sebagai sampel 

penelitian. Dan metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo 

yang dibuktikan dengan nilai thitung 2,823 lebih besar dari ttabel 1,660. (2) Motivasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo yang dibuktikan dengan nilai thitung 5,542 lebih besar dari ttabel 1,660. 

(3) secara simultan pengetahuan dan motivasi  berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 40,281 lebih besar dari Ftabel 2,10. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keputusan merupakan bagian dari keseluruhan perbuatan manusia 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani (hajatu al-udhawiyah) 

dan naluri (gharizah) baik berupa sandang, papan dengan segala 

kelengkapannya, pangan, sarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan 

sebagainya. Semuanya adalah kebutuhan yang telah menjadi potensi 

kehidupan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia.1 

 Keputusan merupakan sikap seseorang untuk menggunakan suatu 

produk baik berupa barang atau jasa yang diyakini akan memuaskan dirinya 

dan kesediaan menanggung resiko yang mungkin ditimbulkan. Pada saat 

seseorang akan menggunakan produk atau jasa, yang pertama kali menjadi 

pertimbangan adalah yang telah diolah dari sudut pandang ekonomi, 

hubungannya dengan orang lain sebagai dampak dari hubungan sosial, hasil 

analisis kognitif yang rasional ataupun lebih kepada ketidakpastian emosi 

(unsur emosional).2 Setiap pertimbangan akan dialami oleh seorang 

individu meskipun nanti akan menghasilkan peran yang berbeda-beda.  

  

                                                           
 1 Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet, Menggagas Bisnis Islami (Depok: 

Gema Insani, 2002), 163. 
 2 Ibid., 165. 
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 Peran individu selalu terlibat dalam pengambilan keputusan 

khusunya ketika berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-

hari. Pengambilan keputusan selalu mengisyaratkan pilihan di antara 

beberapa perilaku yang berbeda.3Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku seorang konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan 

adalah faktor psikologis. Menurut Usman Efendi faktor psikologis 

menentukan bagaimana individu menerima dan berinteraksi dengan 

lingkungannya.4 

 Aspek psikologis dalam proses pengambilan keputusan berperan 

melalui proses internalisasi. Sebab orang tidak mengetahui apa yang ada di 

dalam pikiran individu lain. Dalam hal ini seorang pemasar membangkitkan 

respons pada prospek suatu produk melalui tingkat emosional dan alasan 

rasional seseorang memilih suatu alternatif pilihan, dan hanya dapat 

mengamati perilaku calon konsumen. Aspek psikologis yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan diantaranya pengetahuan dan 

motivasi dalam memilih suatu produk maupun jasa.5 

 Pengetahuan merupakan faktor penentu utama dari perilaku 

konsumen.6 Pengetahuan menurut Mowen dan Minor adalah The amount of 

experience with and information about particular products or service a 

person has(jumlah pengalaman dan informasi yang dimiliki oleh seseorang 

                                                           
 3 Usman Efendi, Psikologi Konsumen (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 247.  
 4 Ibid., 65. 
 5 Ibid., 248. 
 6 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2015), 

84.  
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mengenai produk dan layanan). Sedangkan menurut Engel, Blackwell dan 

Miniard mendefinisikan, At a general level, knowledge can be defined as 

the information stored within memory. The subset of total information 

relevant to consumers functioning in the market place is called consumer 

knowledge (pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang 

disimpan dalam memori. Subset dari total informasi yang relevan dengan 

konsumen yang berfungsi di pasar disebut pengetahuan konsumen).Dari 

definisi dua pakar di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen 

adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 

produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan 

jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 

konsumen.7 

 Selanjutnya motivasi juga mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan pengambilan keputusan suatu produk/jasa. Menurut American 

Encyclopedia yang dikutip oleh Setiadi, motivasi adalah kecenderungan 

(suatu sikap yang merupakan pokok pertentangan) dalam diri seseorang 

membangkitkan topangan dan tindakan. Motivasi meliputi faktor kebutuhan 

biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah 

laku manusia.8 Menurut Fillmore H. Stanford sebagaimana dikutip oleh 

Danang Sunyoto menyatakan motivasi didefinisikan sebagai suatu kondisi 

yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu.9 

                                                           
 7 Sunyoto, Perilaku Konsumen, 65. 
 8 Setiadi, Perilaku Konsumen : Perspektif Kontemporer  pada Motif, Tujuan dan Keinginan 

Konsumen, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 14. 
 9 Sunyoto, Perilaku Konsumen, 55.  
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 Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, yaitu kebutuhan yang muncul dari 

adanya tekanan biologis. Dan kebutuhan lain bersifat psikogenis, yaitu 

kebutuhan yang muncul dari tekanan psikologis. Suatu kebutuhan menjadi 

satu dorongan apabila kebutuhan itu muncul hingga mencapai taraf 

intensitas yang cukup.10 

 Beriringan dengan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariahdi 

angka 5% dari aset bank konvensional dapat terus ditingkatkan melalui 

permintaan dan antusiasme masyarakat terhadap produk maupun jasa bank. 

Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan 

pemberian dorongan berupa motivasi dibandingkan faktor lain.11 Oleh 

karena itu upaya meningkatkan pengetahuan serta motivasi masyarakat 

merupakan strategi yang baik dalam pengembangan bank syariah di masa 

mendatang.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah bank syariah, Bu 

Elmi menyatakan bahwa ia memilih menggunakan bank syariah bukan 

karena kebutuhan. Ketika peneliti menanyakan mengenai produk bank 

tersebut beliau tidak tahu secara jelas apa saja produk yang ditawarkan dan 

akad yang digunakan. Bahkan ia tidak mengetahui apakah produk 

pilihannya merupakan produk funding ataupun lending.12 

                                                           
 10 Setiadi, Perilaku Konsumen, 18. 
 11 Ibid., 78. 
 12 Elmi, Wawancara, 13 Desember 2018. 
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 Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan seorang ustadz yang 

bernama Bapak Aan, menyatakan bahwa beliau belum tertarik dengan 

produk bank syariah, termasuk BRI Syariah Ponorogo. Beliau menjelaskan, 

mayoritas masyarakat beragama Islam telah memiliki kesadaran bahwa 

agama telah melarang umat-Nya untuk menggunakan maupun mendekati 

hal yang berkaitan dengan riba. Akan tetapi, masih sedikit sekali dari 

mereka yang mengimplementasikan kesadaran tersebut menjadi sebuah 

tindakan nyata.13 

 Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pada kasus pertama, 

seseorang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai produk/jasa bank 

syariah akan tetapi memilih menggunakan produk tersebut. Berbanding 

terbalik dengan teori menurut Mowen dan Minor, yang menyebutkan bahwa 

tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi dalam mengambil 

sebuah tindakan. Sedangkan kasus kedua, menjelaskan bahwa seseorang 

telah memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk meninggalkan berbagai 

hal yang berkaitan dengan riba. Akan tetapi masih enggan untuk bergabung 

dengan bank syariah yang terjamin bebas dari riba. Hal tersebut berbanding 

terbalik dengan teori menurut Schiffman dan Kanuk yang mengatakan 

bahwa pemicu kesadaran merupakan indikator munculnya motivasi 

seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan.  

 Dari penjabaran di atas, penulis merasa tertarik dengan penelitian 

mengenai pengetahuan dan motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah, 

                                                           
13 Aan, Wawancara, 24 Desember 2019.  
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karena suatu lembaga keuangan syariah dapat mengidentifikasi aspek 

psikologis masing-masing calon konsumen. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh Idak menyatakan bahwa motivasi, sikap dan persepsi secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah.14 Selanjutnya 

penelitian Rahayu Nisitasari menyatakan bahwa pengetahuan konsumen 

secara parsial berpengaruh positif dan tidak siginifikan terhadap keputusan 

menjadi nasabah, sedangkan variabel motivasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah.15 

 Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menjadikan beberapa permasalahan yang 

telah diuraikan sebagai topik penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh 

Pengetahuan dan Motivasi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah BRI 

Syariah KCP Ponorogo”. Dalam hal ini peneliti menjadikan pengetahuan 

dan motivasi sebagai variabel independen. Adapun keputusan menjadi 

nasabah sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

variabel pengetahuan terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji 

variabel motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

                                                           
 14 Idak, “Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Nasabah terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung di PT. BRI Unit Baraka Kabupaten Enrekang,” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin 

Makassar, 2018). 
 15 Rahayu Nisitasari, “Pengaruh Pengetahuan Konsumen dan Motivasi Konsumen terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah pada Asuransi Prudential Syariah Cabang Tulungagung,” Skripsi 

(Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo? 

2. Apakah motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo? 

3. Apakah pengetahuan dan motivasi  secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap keputusan menjadi 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap keputusan menjadi 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan motivasi secara simultan 

terhadap keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 
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1. Bagi pihak akademik penelitian ini dapat memberikan sumbangsih hasil 

penelitian sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa IAIN Ponorogo untuk 

penelitian di masa yang akan datang dan menambah khasanah pustaka 

mengenai konsep pengetahuan, motivasi, dan keputusan menjadi 

nasabah bank syariah. 

2. Bagi lembaga keuangan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

praktisi lembaga keuangan mikro untuk mempertahankan eksistensi 

sebagai bank syariah yang mengemban amanat menyejahterakan 

seluruh umat. 

3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan wawasan 

dan pengetahuan. 

E. Sistematika Penulisan 

 Pada penuisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari 

beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika pembahasan 

adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah dari penelitian, yang 

kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. 

Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam 

tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah kegunaan 

dari penelitian ini. Serta sistematika penulisan yang menunjuk pada 

panduan penulisan skripsi. 

BAB II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Hipotesis 
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Pada bab ini akan diuraikan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir dan pengajuan hipotesis penelitian. Deskripsi teori memuat 

materi yang dikumpulkan sebagai bahan pembahasan atas topik 

yang meliputi konsep perilaku konsumen, yang meliputi pengertian, 

faktor yang mempengaruhi serta proses perilaku konsumen, teori 

pengetahuan dan teori motivasi. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni 

berisi rancangan penelitian, instrumen penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan ata dan analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

 Dalam bab ini adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

 sub bab yaitu gambaran umum mengenai pengujian deskripsi data, 

 pengujian regresi linier sederhana dan berganda, analisis data 

 (pengujian hipotesis), dan pembahasan. 

BAB V Penutup 

Bagian akhir merupakan kesimpulan atas keseluruhan dari uraian 

penelitian yang telah dilakukan, yang diharapkan dapat menarik 

benang merah dari uraian bab-bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat 

juga saran untuk perbaikan selanjutnya. 
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BAB II  

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR  

DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Menjadi Nasabah 

a. Pengertian Keputusan Menjadi Nasabah 

Menurut William J. Stanton keputusan untuk kebanyakan produk 

hanyalah suatu kegiatan rutin dalam arti kebutuhan akan cukup 

terpuaskan melalui pembelian ulang suatu produk yang sama. Namun 

apabila terjadi perubahan, baik harga, produk maupun pelayanan yang 

diterima maka konsumen mungkin tidak akan mengulang kembali 

keputusannya dengan mempertimbangkan berbagai alternatif produk 

lainnya.1 Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk keputusan adalah 

tahap proses konsumen menentukan pilihannya untuk menggunakan 

suatu produk atau jasa. Sejalan dengan itu Schiffman dan Kanuk 

mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses seleksi 

untuk memilih di antara dua atau lebih alternatif pilihan.2 

Menurut Usman Efendi mengungkapkan bahwa keputusan 

merupakan pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini 

mengandung tiga pengertian yaitu ada pilihan atas dasar logika atau 

                                                           
1 William J.Stanton, Prinsip Pemasaran, terj.Yohanes Lamarto (Jakarta: Erlangga, 2000), 

247. 
 2 Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen (Jakarta: Erlangga, 2004), 493. 
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pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu 

yang terbaik dan ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu 

makin mendekatkan pada tujuan terssebut.3 

Menurut James F.Engel mengatakan bahwa keputusan 

merupakan hasil atau kelanjutan yang dilakukan individu ketika 

dihadapkan pada situasi dan alternatif tertentu untuk berperilaku dalam 

memenuhi kebutuhannya. Pengambilan keputusan berkaitan dengan 

suatu seleksi yang dilakukan oleh individu untuk menentukan pilihan 

dari berbagai alternatif produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan. 

Dengan demikian suatu kebutuhan akan terpenuhi.4 

Nasabah adalah istilah yang mengacu kepada individu yang 

memanfaatkan barang dan jasa hasil produksi pihak lain. Dalam hal ini 

nasabah bank syariah juga termasuk konsumen yang memanfaatkan bank 

syariah sebagai salah satu pemenuhan kebutuhannya. Menurut Efendi 

nasabah merupakan kunci elemen dalam perilaku nasabah di mana mereka 

memahami apa yang mereka perlukan, mencari produk yang sesuai dengan 

yang mereka butuhkan, menggunakan produk untuk memuaskan 

kebutuhan serta membuang produk ketika kebutuhan telah terpenuhi. 

Secara umum nasabah merupakan pembeli atau pelanggan yang 

membutuhkan barang atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi sebagai 

pemenuhan kebutuhan hidup.5 

                                                           
 3 Usman Efendi, Psikologi Konsumen (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2016), 247. 
  4James F.Engel, Roger D. Blackwell, Miniard, Perilaku Konsumen Edisi 6 Jilid 1, terj.F.X 

Budiyanto (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 32. 
 5 Efendi, Psikologi Konsumen, 56. 
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Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan menjadi 

nasabah bank syariah merupakan proses pengambilan keputusan seseorag 

untuk memanfaatkan produk maupun jasa yang tersedia di lembaga 

keuangan syariah dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Dalam ilmu 

ekonomi disebutkan bahwa seseorang akan berusaha memaksimalkan 

kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah 

Menurut James F. Engel, Blackwell, dan Miniard menyatakan 

bahwa yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 

diantaranya:6 

1) Faktor kebudayaan 

 Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas pada 

perilaku konsumen. Perusahaan harus mengetahui peranan yang 

dimainkan oleh budaya, sub budaya dan kelas sosial. 

a) Budaya 

 Budaya digunakan dalam studi pemasaran terutama dalam 

perilaku konsumen, mengacu pada nilai, gagasan, artefak dan 

simbol-simbol lain yang bermakna membantu individu untuk 

berkomunikasi, melakukan penafsiran dan evaluasi sebagai 

anggota masyarakat.7 Budaya adalah penyebab paling mendasar 

dari keinginan dan perilaku seseorang. Seorang pemasar selalu 

                                                           
 6 Engel, Blackwell, Miniard, Perilaku Konsumen, 48 
 7 Ibid, 46. 
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berusaha menemukan perubahan budaya untuk menemukan  

produk baru yang mungkin diinginkan orang.8 

b) Sub budaya 

 Masing-masing budaya mengandung sub budaya yang lebih 

kecil atau kelompok orang yang berbagi sistem nilai 

berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum.9 Dapat 

juga didefinisikan sebagai kelompok budaya berbeda yang ada 

sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu 

yang lebih luas dan lebih kompleks.10 Sub budaya meliputi 

kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah geografis. 

Banyak sub budaya membentuk segmen pasar yang penting, 

dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran 

yang dibuat untuk kebutuhan mereka.11 

c) Kelas sosial 

 Kelas sosial merupakan divisi masyarakat yang relatif 

permanen dan teratur dengan para anggotanya, menganut nilai-

nilai,dan minat yang sama. Mereka dibedakan atas dasar 

sosioekonomi yang berjajar dari rendah hingga tinggi. Status 

kelas sosial kerap menghasilkan bentuk perilaku berbeda.12 

Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, seperti 

                                                           
 8 Philip Kotler, Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga, 2002), 159. 
 9 Ibid.  
 10 Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen, 382. 

11 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 160.  
 12 Efendi, Psikologi Konsumen, 249. 
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pendapatan, tapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, 

pendapatan, kekayaan dan variabel lain.13 

2) Faktor sosial 

 Manusia hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu 

manusia akan dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar 

lingkungannya. Dengan demikian perilaku konsumen juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial diantaranya: 

a) Kelompok referensi 

 Kelompok referensi seseorang adalah semua kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seseorang.14Kelompok referensi dapat 

berfungsi sebagai perbandingan dan sumber informasi bagi 

seseorang yang akan melakukan pembelian produk atau jasa. 

Konsep dasar tersebut memberikan perspektif yang berharga 

untuk memahami pengaruh orang lain terhadap kepercayaan, 

nilai dan perilaku seseorang.15 

b) Keluarga  

 Dalam perilaku konsumen keluarga memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap suatu keputusan. Setiap anggota 

keluarga memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda-beda.16 

                                                           
13 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 163. 
14 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga, 2002), 170. 
 15 Schiffman, Perilaku Konsumen, 292.  
 16 Sunyoto, Perilaku Konsumen, 35.  
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Keluarga merupakan organisasi pembelian seseorang yang 

paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara 

ekstensif.17Dan bagi seorang individu keluarga merupakan 

kelompok referensi yang paling berpengaruh.18 

c) Peranan dan status sosial konsumen 

 Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari 

segi peran dan status. Setiap peran membawa status yang 

mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Status 

yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok sosial dari ruang 

lingkup yang kecil sampai yang lebih besar, mempengaruhi 

suatu perilaku konsumen dalam menentukan suatu keputusan.19 

Orang-orang memilih produk yang dapat mengomunikasikan 

peran status mereka di masyarakat. 

3) Faktor pribadi 

 Keputusan seseorang juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi seperti: 

a) Umur dan tahapan daur hidup 

 Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang 

hidupnya. Selera orang terhadap produk berkaitan dengan usia. 

Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga (mulai 

bujangan, mencari pasangan hidup, menikah lalu memiliki 

                                                           
17 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 164. 

 18 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen: Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 215. 
 19Ibid.  
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anak).20 Meskipun demikian, saat ini pemasar juga semakin 

banyak mengantarkan produk untuk sejumlah tahap lainnya 

seperti pasangan yang belum menikah, bujangan yang akan 

menikah, pasangan tanpa anak, pasangan sesama jenis, orang 

tua tunggal, orang tua lanjut dan lain.21 

b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

 Perilaku seseorang juga memengaruhi pola konsumsi. 

Pilihan produk juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

seseorang yaitu penghasilan yang dapat dibelanjakan.22 

Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang  

mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa 

mereka dan bahkan menghantarkan produk khusus untuk 

pekerjaan tertentu.23 

c) Gaya hidup 

 Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial dan 

pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan 

dalam keadaan psikografisnya. Gaya hidup menangkap sesuatu 

yang lebih dari sekadar kelas sosial atau kepribadian seseorang. 

Gaya hidup menampilkan profil seluruh pola tindakan dan 

interaksi seseorang di dunia. Jika digunakan secara cermat, 

                                                           
 20 Vinna, Perilaku Konsumen, 216.  

21 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 168. 
 22 Ibid.  

23 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, 173. 
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konsep gaya hidup dapat membantu pemasar memahami nilai 

seseorang yang berubah dalam memilih suatu produk.24 

d) Kepribadian dan konsep diri pembeli 

 Setiap orang memiliki kepribadian berbeda yang 

memengaruhi perilaku konsumen. Kepribadian dijelaskan 

dengan menggunakan ciri-ciri, seperti kepercayaan diri 

dominasi, otonomi, kemampuan bersosialisasi dan kemampuan 

beradaptasi.25 Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis 

perilaku seseorang terhadap suatu produk maupun jasa. Banyak 

juga pemasar menggunakan konsep yang berhubungan dengan 

kepribadian, yaitu konsep diri seseorang. Gagasan konsep diri 

adalah bahwa kepemilikan seseorang menunjukkan dan 

mencerminkan identitas mereka.26 

4) Faktor psikologis 

 Faktor psikologis menentukan bagaimana individu 

menerima dan berinteraksi dengan lingkungannya dan pengaruh 

pada keputusan yang akan diambil, semakin tinggi faktor psikologis 

maka semakin pula tinggi keputusan. Ada beberapa faktor 

psikologis yaitu:27 

 

a) Motivasi 

                                                           
24 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 170. 

 25 Sunyoto, Perilaku Konsumen, 134.  
26 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 173. 

 27 Efendi, Psikologi Konsumen, 253.  
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Motivasi merupakan kekuatan internal yang mengarahkan 

seseorang ke arah pemenuhan kebutuhan atau pencapaian 

sasaran.28 Dalam motivasi inilah sangat dimungkinkan terjadi 

perbedaan antara individu satu dengan lain meskipun mereka 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama.29 

b) Persepsi 

Orang yang termotivasi siap beraksi. Cara orang tersebut 

bertindak dipengaruhi oleh persepsi dirinya tentang sebuah 

situasi.30 Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, 

dan penginterpretasian masukan informasi untuk menghasilkan 

makna.31 Pemahaman terhadap persepsi dan proses yang 

berkaitan sangat penting bagi pemasar dalam upaya membentuk 

persepsi yang tepat. Dengan demikian akan memberikan kesan 

dan penilaian yang tepat pula.32 

c) Sikap 

Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan dan tendensi yang 

relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek atau 

ide.33 Sikap merujuk pada pengetahuan dan perasaan positif 

atau negatif terhadap sebuah objek tertentu.34 Sikap 

                                                           
 28 Ibid.  
 29 Vinna, Perilaku Konsumen, 216.  

30 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 174. 
 31 Efendi, Psikologi Konsumen, 254.  
 32 Vinna, Perilaku Konsumen, 216.  

33 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 176. 
 34 Efendi, Psikologi Konsumen, 46.   
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menempatkan seseorang ke dalam suatu kerangka pikiran untuk 

menyukai atau tidak menyukai sesuatu, untuk bergerak menuju 

atau meninggalkan sesuatu.35 

d) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang 

mengenai suatu produk atau jasa.36 Secara sederhana, 

pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang 

disimpan dalam ingatan.37 

c. Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana proses keputusan 

oleh seseorang dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:38 

1) Nominal (habitual) decision making 

Proses nominal (habitual) decision making dapat dikelompokkan 

menjadi dua sub kategori yaitu brand loyal purchase (pembelian 

dikarenakan konsumen telah loyal dan memiliki ikatan emosional 

tertentu dengan merek spesifik yang dipandang telah mampu 

memenuhi kebutuhan) dan repeat purchase (konsumen 

beranggapan bahwa semua merek dalam kategori produk tertentu 

pada hakikatnya adalah sama, karena itu ia tidak memandang 

                                                           
35 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 176. 

 36 Ibid. 
37 Engel, Blackwell, Miniard, Perilaku Konsumen, 51. 
38 Fandy Tjiptono, Anastasia Diana, Pemasaran Esensi dan Aplikasi (Yogyakarta: ANDI 

OFFSET, 2016), 61. 
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penting kategori produk tersebut, ia membeli sebuah produk tanpa 

ada ikatan emosional). 

2) Limited decision making 

Proses limited decision making berlangsung manakala seseorang 

mengidentifikasi masalah atau kebutuhannya, kemudian 

mengevaluasi beberapa alternatif produk atau merek berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki tanpa berusaha mencarin informasi 

terkait suatu produk atau jasa.  Biasanya proses ini berlangsung 

untuk pengambilan keputusan yang bersifat rutin. 

3) Extended decision making 

Proses ini merupakan proses yang paling lengkap, bermula dari 

identifikasi masalah atau kebutuhan seseorang yang dapat 

dipecahkan. Dalam tahap ini seseorang mencari informasi tentang 

produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik 

masing-masing alternatif dapat memecahkan masalahnya. Evaluasi 

produk akan mengarah pada pengambilan keputusan. Selanjutnya 

seseorang akan mengevaluasi hasil keputusannya berdasarkan 

pengalaman yang ia rasakan. 

Kotler dan Keller mengungkapkan ada lima tahap dalam proses 

pengambilan keputusan konsumen, yaitu:39 

1) Pengenalan masalah. Tahapan ini adanya pengenalan masalah atau 

kebutuhan oleh konsumen sebagai akibat dari proses pembelian. 

                                                           
 39 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi 12 (Jakarta: Erlangga, 2006), 252. 
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Pembeli merasakan adanya kesenjangan antara keadaan yang 

diinginkan dan keadaan nyata.  

2) Pencarian informasi, merupakan tahapan konsumen mulai tertarik 

untuk mengumpulkan informasi lebih banyak. Informasi diperoleh 

dari berbagai sumber, misalnya keluarga, teman, iklan, media 

massa, bahkan pengalaman seseorang. Konsumen akan mulai 

mencari informasi yang tersimpan di dalam ingatannya dan 

mencari informasi dari luar. Ada dua cara seorang konsumen dalam 

pencarian informasui yaitu:40 

a) Pencarian internal 

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengingat 

kembali semua informasi yang ada dalam ingatannya. 

Informasi yang dicari meliputi produk dan merek yang dapat 

memecahkan masalahnya. Langkah pertama adalah mengingat 

produk dan merek yang dikenalnya dengan baik maupun tidak 

terlalu baik. Selanjutnya konsumen akan berfokus pada produk 

yang sangat dikenalnya dan membaginya ke dalam tiga 

kelompok, yaitu produk yang dipertimbangkan, kelompok 

produk yang tidak berbeda dan kelompok yang ditolak.  

b) Pencarian eksternal 

                                                           
40 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 363. 
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Konsumen akan merasa cukup jika yang dicari telah terpenuhi. 

Jika tidak maka akan berlanjut ke pencarian eksternal. 

Konsumen akan mengkombinasikan hasil pencarian internal 

dengan pencarian eksternal agar informasi produk yang 

diterimanya menjadi sempurna dan meyakinkan. Konsumen 

dapat melakukan pencarian eksternal melalui keluarga, teman, 

saudara maupun penjual. 

3) Evaluasi alternatif. Tahapan ini informasi yang telah ada digunakan 

untuk mengevaluasi merek maupun brand dalam perangkat 

pilihan.41 Pada tahap ini konsumen membandingkan berbagai 

pilihan yang dapat memecahkan masalahnya. Konsumen akan 

membentuk kepercayaan, sikap dan intensinya mengenai alternatif 

produk yang dipertimbangkan tersebut. Proses evaluasi alternatif 

dan proses pembentukan kepercayaan erat berkaitan.42 Ada 

beberapa konsep untuk menilai alternatif diantaranya : 

a) Atribut produk 

b) Tingkat kepentingan 

c) Keyakinan merek 

d) Kepuasan produk total 

e) Prosedur evaluasi 

                                                           
41 Sunyoto, Perilaku Konsumen, 73. 
42 Sumarwan, Perilaku Konsumen, 367.  
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4) Keputusan pembelian, merupakan tahapan konsumen melakukan 

pembelian dan penggunaan suatu produk atau jasa. Faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian diantaranya sikap dari orang 

lain, motivasi, faktor situasi, dan tindakan yang diterima oleh 

seseorang dari perusahaan.43 

5) Perilaku pasca pembelian. Tahapan ini merupakan tingkat dimana 

konsumen akan merasakan kepuasan atau ketidakpuasan atas 

keputusan membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. 

Dengan demikian jika konsumen merasa puas maka akan ada 

peluang untuk melakukan pembelian ulang.44 

Menurut Schiffman dan Kanuk tindakan pengambilan keputusan 

konsumen terdiri dari tiga tahap yaitu:45 

1) Pengenalan kebutuhan 

 Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen dihadapkan 

dengan suatu masalah. Di kalangan konsumen, ada dua gaya 

pengenalan kebutuhan atau masalah yang berbeda.  Pertama, tipe 

keadaan yang sebenarnya yang merasa bahwa mereka mempunyai 

masalah ketika sebuah produk tidak dapat berfungsi secara 

memuaskan. Kedua, tipe keadaan yang dinginkan dimana bagi 

mereka keinginan terhadap sesuatu yang baru dapat menggerakkan 

proses keputusan. 

                                                           
43 Sunyoto, Perilaku Konsumen, 74. 
44 Ibid. 

 45Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen, 493. 
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2) Penelitian sebelum pembelian 

 Sebelum pembelian dimulai ketika konsumen merasakan 

adanya kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan membeli dan 

mengkonsumsi suatu produk. Ingatan kepada pengalaman yang lalu 

dapat memberikan informasi kepada konsumen untuk melakukan 

pilihan. Informasi juga terbentuk dari berbagai literatur yang ada, 

seperti internet maupun surat kabar.  

 Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pencarian informasi 

sebelum pembelian meliputi, faktor produk berupa lamanya waktu 

antar pembelian, perubahan pada model produk, perubahan harga, 

banyaknya yang dibeli, merek alternatif yang banyak dan berbagai 

macam alternatif. Kedua faktor situasi, berupa pengalaman, dapat 

diterima secara sosial, pertimbangan yang berhubungan dengan 

nilai.  

3) Penilaian alternatif  

 Ketika menilai berbagai alternatif potensial, para konsumen 

cenderung menggunakan dua macam informasi yaitu daftar merk 

yang diminati dan kriteria yang akan digunakan untuk menilai 

setiap merk. 

d. Indikator Keputusan Menjadi Nasabah 

 Menurut Ujang Sumarwan dalam proses keputusan memiliki 

berbagai indikator yaitu:46 

                                                           
46 Sumarwan, Perilaku Konsumen, 379-380.  
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1) Berhubungan dengan toko (store contact) 

Adanya keinginan untuk menggunakan suatu produk akan 

mendorong konsumen untuk mencari tempat ia membeli produk 

tersebut. Kontak dengan toko akan dilakukan konsumen untuk 

menentukan toko mana yang akan dikunjungi. Para pemilik 

biasanya mencari lokasi yang sangat strategis agar mudah dilihat 

oleh calon konsumen. Selain itu, pemilik juga menyelenggarakan 

pengumuman diskon melalui promosi. Tujuannya untuk menarik 

perhatian calon konsumen. 

2) Mencari produk (product contact) 

Setelah konsumen mengunjungi toko, selanjutnya ia mencari 

produk yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ia 

harus mencari lokasi dimana produk ditempatkan dalam toko 

tersebut. Bagi pemilik bertujuan agar konsumen selalu 

mengunjungi tokonya, bagi konsumen berkepentingan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Biasanya calon konsumen akan mencari 

produk yang menurutnya dapat memenuhi kebutuhannya dan 

menciptakan rasa kepuasan. 

3) Transaksi (transaction) 

Tahap ketiga adalah melakukan transaksi. Kenyamanan 

seseorang dalam melakukan pembelian suatu produk bukan hanya 

ditentukan dari banyaknya produk akan tetapi dari kemudahan 

memperoleh produk, daya tarik promosi dan kenyamanan proses 
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transaksi. Proses transaksi yang dimaksudkan ialah singkat, 

nyaman dan aman.  Selain itu disediakan pula teknologi untuk 

membantu proses transaksi. 

 

2. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan 

seseorang. Pengetahuan merupakan faktor penentu utama dari perilaku 

konsumen.47 Sedangkan menurut Mowen dan Minor pengetahuan 

adalah jumlah pengalaman serta informasi tentang produk maupun jasa 

tertentu yang dimiliki oleh seseorang.48 Sementara Engel, Blackwell, 

dan Miniard mendefinisikan pengetahuan sebagai informasi yang 

tersimpan di memori. Sementara informasi yang berkaitan dengan 

konsumen yang berurusan dengan pangsa pasa disebut sebagai 

pengetahuan konsumen.49 

Jadi, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh individu 

mengenai berbagai produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang 

terkait dengan produk dan jasa tersebut.50 

b. Cara Memperoleh Pengetahuan   

                                                           
 47 Sumarwan, Perilaku Konsumen, 147.  

48 Mowen dan Minor, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, 234. 
 49 Sunyoto, Perilaku Konsumen, 102. 
 50 Ibid, 51.  
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Seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang cukup melalui 

berbagai macam sarana yaitu:51 

1) Pengetahuan diperoleh melalui proses pembelajaran kognitif 

 Pembelajaran kognitif didefinisikan sebagai proses di mana 

orang membentuk asosiasi di antara konsep, belajar urutan konsep, 

menyelesaikan masalah, dan mendapatkan masukan. Pembelajaran 

seperti ini melibatkan hipotesis intuisi-proses pembangkitan di 

mana orang mengadaptasi kepercayaan mereka untuk membuat 

data baru menjadi masuk akal. Jadi, pembelajaran kognitif adalah 

sebuah proses aktif di mana orang berusaha untuk mengendalikan 

informasi yang mereka dapatkan. 

2) Pembelajaran melalui pendidikan 

 Melibatkan informasi yang diperoleh melalui iklan, media 

masa, internet dan usaha calon nasabah sendiri untuk mencari data. 

3) Pembelajaran melalui pengalaman 

 Merupakan memperoleh pengetahuan melalui kontak nyata 

dengan produk. Pembelajaran melalui pengalaman umumnya 

merupakan sarana yang lebih efektif untuk mendapatkan 

pengetahuan bagi konsumen. pembelajaran ini mempromosikan 

pencairan kembali dan pengingatan yang lebih baik karena 

konsumen terlibat dan pengalaman pembelajaran, dan informasi 

yang diperoleh lebih jelas, konkret, dan penting. 

                                                           
 51 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, 120. 
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c. Jenis-jenis Pengetahuan 

Berdasarkan psikologi kognitif, jenis-jenis pengetahuan 

dibedakan menjadi tiga yaitu:52 

1) Pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang melibatkan fakta 

subjektif yang sudah diketahui.53 Arti subjektif disini adalah 

pengetahuan seseorang tersebut mungkin tidak selalu harus sesuai 

dengan realitas yang sebenarnya. 

2) Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan yang mengacu pada 

bagaimana fakta dapat digunakan.54  

3) Pengetahuan semantik, mengandung pengetahuan yang 

digeneralisasikan yang memberikan arti bagi dunia seseorang.55 Ini 

adalah pengetahuan yang akan digunakan misalnya dalam 

mendeskripsikan sebuah video cassette recorder. 

d. Indikator Pengetahuan 

Menurut Blacwell, Miniard dan Engel dimensi pengetahuan 

terbagi menjadi tiga macam yaitu:56 

1) Pengetahuan Produk 

 Pengetahuan produk merupakan kumpulan informasi 

mengenai produk. Dengan kata lain pengetahuan produk berkaitan 

dengan produk atau jasa yang diketahui calon konsumen. 

                                                           
 52 Vinna, Perilaku Konsumen, 131. 
 53 Hurriyati, Bauran Pemasaran, 85.  
 54 Ibid.  
 55 Vinna, Perilaku Konsumen, 131.  
 56 Engel, Blackwell, Miniard, Perilaku Konsumen, 356. 
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Pengetahuan ini meliputi kelas produk, bentuk produk, merek dan 

model/fitur produk.  

 Kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang luas, 

yang meliputi beberapa bentuk, merek maupun model. Selain itu 

pengetahuan produk juga mencakup pengetahuan atribut produk, 

yaitu pengetahuan berdasarkan ciri suatu produk. Atribut produk 

dibedakan menjadi dua yaitu atribut fisik dan atribut abstrak. 

Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik suatu produk, sedangkan 

atribut abstrak menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu 

produk berdasarkan persepsi konsumen. 

2) Pengetahuan pembelian 

 Keputusan konsumen mengenai tingkat pembelian produk 

akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi penting 

bagi strategi pemasaran adalah memberikan informasi kepada 

konsumen dimana konsumen bisa membeli produk tersebut. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard pengetahuan pembelian 

terdiri atas pengetahuan toko, lokasi produk di dalam toko, 

penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko. Selain itu juga 

berkaitan dengan dimana produk harus didapatkan dan kapan hal 

tersebut terjadi. 

 Masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh konsumen 

selama pengambilan keputusan adalah dimana mereka harus 

mendapatkan produk tersebut. Banyak produk dapat diperoleh 
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melalui saluran yang berbeda. Dengan banyaknya saluran distribusi 

yang tersedia, maka seseorang harus benar-benar mengetahui 

dimana ia akan mendapatkan produk sebagai pemuas 

kebutuhannya. 

 Kepercayaan konsumen mengenai kapan menggunakan 

suatu produk adalah salah satu komponen yang relevan dari 

pengetahuan pembelian. Pengetahuan mengenai waktu yang tepat 

untuk menggunakan suatu produk merupakan faktor penentu yang 

sangat penting. Banyak konsumen yang tidak akan menggunakan 

produk tersebut jika suatu saat nanti akan didapatkan produk yang 

lebih efektif dan efisien. 

3) Pengetahuan pemakaian  

 Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen 

jika produk tersedia telah digunakan atau dikonsumsi. Agar produk 

bisa memberikan manfaat maksimal dan kepuasan tinggi, maka 

konsumen harus dapat menggunakan atau mengkonsumsi suatu 

produk dengan benar.  

 Kecukupan pengetahuan pemakaian penting sebab beberapa 

alasan. Pertama seorang konsumen tidak akan menggunakan suatu 

produk jika ia tidak memiliki pengetahuan bagaimana 

menggunakan produk tersebut. Upaya pemasaran yang dirancang 

untuk memberikan informasi mengenai penggunaan produk pun 
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dilaksanakan. Iklan maupun promosi merupakan cara yang ampuh 

untuk meminimalisir kurangnya pengetahuan penggunaan produk. 

 

 

 

3. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard kebutuhan atau motif 

diaktifkan ketika ada ketidakcocokan yang memadai antara keadaan 

aktual dan keadaan yang dinginkan. Karena ketidakcocokan ini 

meningkat, hasilnya adalah pengaktifan suatu kondisi kegairahan yang 

diacu sebagai dorongan (drive). Semakin kuat dorongan tersebut 

semakin besar urgensi respon yang diharapkan.57 Menurut Schiffman 

dan Kanuk motivasi dapat digambarkan sebagai kekuatan pendorong 

dalam diri seseorang yang memaksanya melakukan sesuatu untuk 

memenuhi kebutuhan.58 

Sedangkan Ujang Sumarwan menyebutkan bahwa motivasi 

muncul sebab tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang. Hal tersebut 

mendorongnya untuk melakukan tindakan agar kebutuhan tersebut 

terpenuhi.59 Lain halnya Fahmi mengasumsikan motivasi sebagai 

aktivitas individu untuk menentukan dasar tujuan dan penentuan 

                                                           
57 Engel, Blackwell, Miniard, Perilaku Konsumen, 283. 

 58 Schiffman dan Kanuk, Motivasi (Jakarta: Erlangga, 2004), 31.  
59 Sumarwan, Perilaku Konsumen, 23. 
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perilaku untuk mencapai tujuannya. Begitu pula Santoso Soroso yang 

dikutip oleh Fahmi menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu set 

atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang 

untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan 

spesifik.60 

b. Teori Motivasi 

1) Teori Kebutuhan Maslow 

 Teori kebutuhan ini sudah lama dikenal sebagai sebuah teori 

yang realistis untuk diterapkan. Pelopor teori ini adalah Abraham 

H. Maslow yang berkarya sebagai ilmuwan dan menuangkan ide-

idenya dalam buku yang berjudul “Motivation and Personality”. 

Teori ini menjelaskan bahwa suatu keinginan yang bersumber dari 

motivasi seseorang tidak diperoleh secara sekaligus, melainkan 

dilakukan secara bertahap.61 

 Adapun tingkatan atau hierarki dari kebutuhan menurut teori 

Abraham H. Maslow adalah sebagai berikut:62 

a) Physiological needs 

Physiological needs merupakan kebutuhan yang paling dasar 

yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Kebutuhan tersebut 

mencakup sandang, pangan dan papan. Semakin sejahtera 

                                                           
 60 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi, 107. 
 61 Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 146. 
 62 Fahmi, Perilaku Organisasi, 109.   
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seseorang maka akan memperkecil presentase pendapatannya 

untuk membeli makanan. 

b) Safety and security needs 

Safety and security needs adalah kebutuan yang diperoleh 

setelah kebutuhan pertama terpenuhi. Pada kebutuhan tahap ini 

seorang individu menginginkan terpenuhinya rasa keamanan. 

Keamanan secara fisik akan menyebabkan diperolehnya rasa 

aman secara psikis, karena konsumen tidak merasa was-was dan 

khawatir serta terancam jiwanya dimana saja ia berada.63 

c) Social needs 

Social needs adalah kebutuhan ketiga setelah kebutuhan 

kedua terpenuhi. Pada kebutuhan ini mencakup perasaan 

seseorang seperti termilikinya cinta, sayang dan keluarga yang 

bahagia dengan suami/istri dan memperoleh anak dari 

perkawinan yang sah, tergabung dalam organisasi sosial. 

d) Esteem needs 

Pada kebutuhan ini mencakup pada keinginan seseorang 

untuk memperoleh harga diri. Harga diri atu respek diri ini 

bergantung pada keinginan akan kekuatan, kompetensi, 

kebebasan dan kemandirian. Ia juga bertalian dengan 

achievement motivation, dorongan untuk berprestasi. Manusia 

juga memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai karir yang 

                                                           
63 Sumarwan, Perilaku Konsumen, 28. 
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lebih baik untuk dirinya maupun orang lain. Bahkan seorang 

individu ingin dikenali sebagai orang yang sukses.64 

e) Self-actualization needs 

Self-actualization needs merupakan kebutuhan tertinggi 

dalam teori Maslow. Pada tahap ini seseorang ingin 

terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu ia ingin 

menggunakan potensi yang dimiliki dan 

mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan diri. 

2) Teori Motivasi Existence, Relatedness, Growth (ERG) 

Teori ini dikembangkan oleh Clayton Paul Alderfer (1940-

2015). ERG dalam teori ini merupakan huruf pertama dari tiga 

istilah yaitu Existence (kebutuhan akan eksistensi), Relatedness 

(kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain) dan Growth 

(kebutuhan akan pertumbuhan). 

3) Teori Motivasi Dua Faktor 

Teori ini dikemukakan oleh Herzberg (1923-2000), menurut 

teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang 

mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik. Sedangkan yang 

dimaksud faktor higienis atau pemeliharaan adalah faktor-faktor 

yang sifatnya ekstrinsik. Menurut Herzberg faktor motivasional 

meliputi pekerjaan, keberhasilan, kesempatan bertumbuh, 

kemajuan dalam karir dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor 

                                                           
64 Ibid. 
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mencakup status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang 

individu dengan atasannya, kebijakan organisasi, sistem 

administrasi dalam organisasi. 

4) Teori Harapan 

Pencetus teori harapan adalah Vroom. Menurut teori ini 

konsumen dimotivasi untuk menjalankan tingkat pencarian yang 

tinggi bila meyakini bahwa upaya yang dilakukan akan dapat 

mengantarkan ke suatu penilaian produk yang baik, akan 

mendorong kepuasan dalam pemakaian produk atau jasa. 

5) Teori Psikoanalisis 

Teori ini dikemukakan oleh Freud (1856-1939). Freud 

mengklasifikasikan insting sebagai satu-satunya sumber energi 

tingkah laku menjadi dua kategori. Pertama, life instincts adalah 

cara untuk bertahan hidup dan berproduksi. Kedua, destructive 

instincts yaitu setiap manusia memiliki keinginan di bawah alam 

sadarnya yaitu untuk mati. Konsep psikoanalisis yang paling 

terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang 

mengendalikan sebagian besar perilaku manusia. 

c. Proses Motivasi 

Motivasi dapat muncul jika seseorang merasakan adanya 

kebutuhan terhadap sesuatu dan berniat untuk memenuhinya. Agar 
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pemberian motivasi dalam diri seseorang berjalan lancar dan sesuai 

keinginan maka harus ada proses, yang terdiri dari:65 

1) Tujuan 

Perusahaan menentukan visi dan misi yang ingin dicapai, kemudian 

memotivasi konsumen ke arah itu. 

2) Pemahaman kepentingan 

Perusahaan juga harus memahami kepentingan dan kebutuhan 

konsumen, bukan semata kepentingan perusahaan.  

3) Komunikasi efektif 

Hal ini berarti perusahaan melakukan komunikasi dengan baik 

kepada calon konsumen agar mengetahui apa yang dibutuhkan.  

4) Integrasi tujuan 

Proses komunikasi diperlukan untuk menyatukan tujuan 

perusahaan dan tujuan kepentingan konsumen. Tujuan perusahaan 

adalah pencarian laba serta perluasan pasar, sedangkan tujuan 

individu konsumen adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. 

5) Fasilitas 

Fasilitas juga harus disediakan oleh perusahaan agar konsumen 

mudah mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. 

 Sedangkan menurut Mowen model pemberian motivasi 

diungkapkan dalam bagan dibawah ini:66 

                                                           
 65 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Prospektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, 

dan Keinginan Konsumen, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2003), 98-99.  
 66 Mowen dan Minor, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, 268. 
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d. Metode dan  

 

Gambar 1.1 Model Pemberian Motivasi menurut Mowen 

e. Bentuk Pemberian Motivasi 

1) Metode Pemberian Motivasi 

Keterlibatan dan 

Afeksi 

Rangsang Dorongan Pengenalan 

kebutuhan 

Keadaan 

aktual 

Keadaan 

yang 

diinginkan 

Perilaku 

berdasar 

tujuan 

Objek 

intensif 
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Metode atau cara yang digunakan perusahaan dalam pemberian 

motivasi terdiri atas:67 

a) Metode langsung 

Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara 

langsung kepada setiap konsumen untuk memenuhi kebutuhan 

serta kepuasannya. Hal ini sifatnya khusus, seperti bonus, 

tunjangan, penghargaan terhadap pelanggan dan lain-lain. 

b) Metode tidak langsung 

Metode tidak langsung adalah motivasi yang diberikan 

hanya merupakan fasilitas yang mendukung serta menunjang 

gairah konsumen untuk melakukan pembelian. Seperti 

pelayanan yang memuaskan, kualitas barang ditingkatkan dan 

sebagainya. 

2) Bentuk pemberian motivasi 

Adapun bentuk motivasi yang diberikan perusahaan dapat 

dalam bentuk intensif positif dan negatif:68 

a) Motivasi positif 

Di dalam motivasi positif perusahaan menjadikan konsumen 

sebagai sasaran yang menjadi arah bagi perilaku. Perusahaan 

dapat memberikan diskon, hadian maupun pelayanan yang 

maksimal untuk memotivasi konsumen melakukan pembelian. 

                                                           
67 Sumarwan, Perilaku Konsumen, 30. 

 68Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen, 77.  
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b) Motivasi negatif 

Dalam motivasi negatif produsen memotivasi konsumen 

dengan standar pembelian, maka mereka akan mendapat 

imbalan. 

f. Indikator Motivasi 

Menurut Schiffman dan Kanuk ada empat indikator yang 

menyebabkan munculnya motivasi seseorang, meliputi:69 

 

1) Pemicu psikologis 

 Kebutuhan seseorang pada waktu tertentu didasarkan pada 

keadaan psikologisnya. Sebagian besar isyarat psikologis ini tidak 

disadari akan tetapi isyarat itu mendorong kebutuhan yang 

berkaitan dan menyebabkan tekanan yang tidak menyenangkan 

sampai kebutuhan itu terpenuhi. 

2) Pemicu emosional 

 Terkadang lamunan menjadi pemicu atau rangsangan 

terhadap kebutuhan yang terpendam. Seseorang yang bosan atau 

kecewa terhadap sesuatu sering terjerumus dalam lamunan, dimana 

mereka membayangkan berada pada situasi tertentu yang 

diinginkan. Sehingga cenderung merangsang kebutuhan yang tidak 

disadari yang mendorong untuk memenuhinya. 

3) Pemicu kesadaran 

                                                           
 69Sondang, Teori Motivasi, 101. 
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 Pemikiran yang tidak sengaja dapat menimbulkan kesadaran 

pikiran akan kebutuhan. 

4) Pemicu lingkungan 

 Serangkaian kebutuhan yang dialami seseorang pada waktu 

tertentu sering dihidupkan oleh berbagai isyarat khusus di 

lingkungannya. Jika seseorang hidup di lingkungan yang kompleks 

dan bervariasi maka mereka akan mengalami berbagai 

kemungkinan yang memicu kebutuhan. 

 

4. Keterkaitan antar Variabel 

a. Keterkaitan antara Pengetahuan terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah 

Keputusan melakukan pembelian merupakan proses akhir 

seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pula dengan 

keputusan seseorang menjadi nasabah akan terwujud jika ia telah 

memiliki informasi yang berkaitan dengan produk/jasa yang akan 

digunakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mowen dan Minor bahwa 

pengetahuan (kumpulan informasi) merupakan penentu utama 

seseorang dalam melakukan suatu pembelian.70 

b. Keterkaitan antara Motivasi terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah 

                                                           
70 Mowen dan Minor, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, 234. 
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Schiffman dan Kanuk mengatakan bahwa motivasi merupakan 

dorongan dalam diri seseorang yang muncul dari dalam maupun luar 

diri individu yang dipicu oleh emosional, kesadaran, lingkungan 

maupun keadaan psikologis.71 Sehingga semakin tinggi pemicu 

motivasi maka akan semakin tinggi pula tindakan yang ia lakukan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

c. Keterkaitan antara Pengetahuan dan Motivasi Tehadap 

Keputusan Menjadi Nasabah 

Beberapa keputusan konsumen berdasarkan hasil penelitian yang 

merupakan proses pemikiran yang berakhir pada keputusan untuk 

melakukan pembelian melalui proses internalisasi yang disebut kotak 

hitam, karena orang tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran 

konsumen. Pemasar hanya dapat memberikan stimulan dan mengamati 

perilaku konsumen, tetapi tidak dapat menyaksikan proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini merupakan 

penerapan aspek psikologi dalam keputusan pembelian.72 

Pembelian suatu produk untuk memenuhi keperluan hidup 

dibutuhkan pemahaman yang seksama terhadap perilaku manusia. 

Menurut Efendi, faktor psikologis menentukan bagaimana individu 

menerima dan berinteraksi dengan lingkungannya dan pengaruh pada 

pengambilan keputusan, semakin tinggi faktor psikologis maka 

                                                           
71  Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen, 78.  

  72 Efendi, Psikologi Konsumen, 252. 
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semakin tinggi pula keputusan penggunaaan produk atau jasa. Faktor 

psikologis merupakan salah satu faktor yang timbul dari dalam diri 

individu diantaranya motivasi dan pengetahuan yang sangat 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan.73 

B. Penelitian Terdahulu 

Sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki topik dan pembahasan yang serupa dengan 

penelitian ini, yaitu dapat dilihat di tabel dibawah ini: 

 

 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti dan 

tahun 

Judul penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

Astik 

Tarokottilah, 

2014 

Pengaruh Pengetahuan, 

KelompokAcuan, 

Motivasi dan Lokasi 

terhadap Keputusan 

Masyarakat Muslim 

Melakukan 

Pembiayaan di Bank 

Syariah (Studi Kasus 

pada Masyarakat 

Muslim di Kota 

Surakarta) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengetahuan,kelompok 

acuan,motivasi,dan 

lokasi bank berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan. Dengan hasil 

uji t pengetahuan, 

kelompok acuan, 

motivasi, dan lokasi 

bank. 

Penelitian Astik 

menggunakan 

pengetahuan, 

kelompok 

acuan, motivasi 

dan lokasi 

sebagai variabel 

bebas. 

Sedangkan 

penelitian ini 

hanya 

menggunakan 

pengetahuan dan 

motivasi sebagai 

variabel bebas. 

Selain itu 

penelitian Astik 

                                                           
73 Ibid.,253. 
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lebih fokus ke 

produk 

pembiayaan 

bank syariah, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus ke semua 

produk bank 

syariah. 

Neneng Elvi, 

2015 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Nasabah 

dalam Memilih Bank 

Syariah (Studi Kasus 

pada BNI Syariah 

Yogyakarta) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara simultan produk, 

lokasi, harga, promosi, 

proses, pegawai, bukti 

fisik, persepsi, motivasi 

dan pembelajaran 

berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah 

sebesar 41,2 %. Secara 

parsial atau Uji T bahwa 

produk, harga, 

pembelajaran 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

keputusan nasabah 

menabung di BNI 

Syariah. Sedangkan 

lokasi, promosi, proses, 

pegawai, motivasi dan 

pembelajaran tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan nasabah. 

Penelitian 

Neneng 

menggunakan 

variabel bebas 

berupa 

marketing mix 

dan faktor 

psikologis 

seseorang 

sebagai variabel 

bebas, 

sedangkan 

penelitian ini 

hanya 

menggunakan 

faktor psikologis 

berupa motivasi 

dan 

pengetahuan. 

Shinta 

Rawaini, 

2015 

Pengaruh Pengetahuan 

Konsumen, Motivasi 

Konsumen dan 

Penjualan Perorangan 

terhadap Keputusan 

Menjadi Nasabah 

Asuransi Syariah PT. 

Prudential Life 

Assurance Cabang 

Yogyakarta 

Berdasarkan analisis 

regresi terdapat 

pengaruh positif 

Pengetahuan Nasabah 

terhadap Keputusan 

menjadi 

Nasabah Asuransi 

Syariah PT Prudential 

Life Assurance Cabang 

Yogyakarta, dengan 

nilai thitungsebesar 1,415 

lebih kecil dari ttabel 

Penelitian 

Shinta 

menggunakan 

motivasi, 

pengetahuan dan 

penjualan 

perorangan 

sebagai variabel 

bebas, 

sedangkan 

penelitian ini 

hanya 

mengambil 
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1,662.  Terdapat 

pengaruh 

positif Motivasi 

Nasabah terhadap 

Keputusan menjadi 

Nasabah Asuransi 

Syariah 

PT Prudential Life 

Assurance Cabang 

Yogyakarta, dengan 

nilai  

ttabel 1,662. terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan Penjualan 

Perorangan terhadap 

Keputusan menjadi 

Nasabah Asuransi 

Syariah PT Prudential 

Life Assurance Cabang 

Yogyakarta, dengan  

thitung sebesar 2,935 lebih 

besar dari ttabel 

1,662. Terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan Pengetahuan 

Nasabah, 

Motivasi Nasabah, 

Penjualan Perorangan 

secara bersama-sama 

terhadap 

Keputusan menjadi 

nasabah dengan nilai 

Fhitung sebesar 3,09 lebih 

besar dari Ftabel sebesar 

2,71. 

 

motivasi dan 

pengetahuan 

sebagai variabel 

bebas. Selain itu 

penelitian Shinta 

lebih terfokus 

pada asuransi 

syariah. 

Triana Agus 

Ghozali, 

2015 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

Pengambilan 

Keputusan Jasa 

Asuransi Takaful Dana 

Pendidikan di PT 

Asuransi Cabang 

Yogyakarta 

Motivasi, kelas sosial 

dan pelayanan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

oleh nasabah. Hal ini 

ditunjukkan dengan 

thitung maupun Fhitung 

lebih besar dari t 

maupun F tabel pada 

Penelitian 

Triana lebih 

berfokus pada 

bidang jasa 

asuransi, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

pengambilan 
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sig=0,000 dengan 

koefisien alpha 0,05. 

keputusan di 

bank syariah.  

Muhammad 

Hidayatullah, 

2017 

Pengaruh Pengetahuan 

Konsumen terhadap 

Keputusan Menjadi 

Nasabah PT. Bank 

Syariah Bukopin 

Cabang Makassar 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengetahuan konsumen 

yang terdiri dari atribut 

produk (X1), manfaat 

produk (X2), nilai 

kepuasan produk (X3) 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah dalam memilih 

Bank Syariah di 

Makassar. Yang paling 

dominan berpengaruh 

adalah atribut produk 

dengan nilai thitung = 

4,773. 

Penelitian 

Muhammad 

hanya 

menggunakan 

salah satu faktor 

psikologis yaitu 

pengetahuan, 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

dua faktor 

psikologis 

sekaligus berupa 

motivasi dan 

pengetahuan. 

 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Uma Sekaran mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungn dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Seorang 

peneliti harus menguasai teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam 

menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan sebuah hipotesis. 

Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala 

yang menjadi objek penelitian.74 Dari tinjauan teoritis di atas dapat ditarik 

kesimpulan suatu paradigm penelitian sebagai berikut: 

                                                           
 74Uma Sekaran, Metode Penelitian untuk Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 92.  
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Gambar 1.2 

Keterangan : 

 : Variabel independen dan variabel dependen 

 : Pengaruh secara parsial 

 : Pengaruh secara simultan 

D. Hipotesis Penelitian  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta empiris. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujinya 

dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan 

penelitian di lapangan.75  

                                                           
 75 Sugiyono, Metode Penelitian, 89. 

Pengetahuan (X1) 

Keputusan Menjadi 

Nasabah (Y) 

Motivasi (X2) 



55 
 

 
 

 Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Mowen dan Minor yang 

menyatakan bahwa pengetahuan merupakan faktor penentu utama dari 

proses penentuan keputusan dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Muhammad Hidayatullah yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Konsumen 

terhadap Keputusan Menjadi Nasabah PT Bank Syariah Mandiri dimana 

hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan maka akan 

meningkatkan pula keputusan menjadi nasabah. 

H0  =  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 

terhadap keputusan menjadi nasabah. 

H1 = terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan 

motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah. 

 

 Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Schiffman dan Kanuk yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi pemicu motivasi maka akan semakin 

tinggi pula tindakan pengambilan keputusan yang di ambil untuk memenuhi 

kebutuhan tersedut, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta 

Rawaini yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Konsumen, Motivasi 

Konsumen dan Penjualan Perorangan terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah Asuransi Syariah dengan hasil motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Sehingga penelitian ini 
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diharapkan dengan meningkatnya motivasi maka akan meningkat pula 

keputusan menjadi nasabah. 

H0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap 

keputusan menjadi nasabah 

H2 = terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap 

keputusan menjadi nasabah 

 Tinjauan pustaka menurut Usman Efendi menyatakan bahwa aspek 

psikologis diantaranya pengetahuan dan motivasi turut berperan aktif dalam 

penentuan pengambilan keputusan seseorang dan hasil dari penelitian 

terdahulu oleh Shinta Rawaini yang berjudul Pengaruh Pengetahuan 

Konsumen, Motivasi Konsumen dan Penjualan Perorangan terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah Asuransi Syariah menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama pengetahuan dan motivasi berpengaruh terhadap keputusan 

menjadi nasabah. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan motivasi maka akan semakin meningkat 

pula keputusan menjadi nasabah. 

H0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan 

motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah 

H3 = terdapat pengaruh yang signifikan ntara pengetahuan dan 

motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat 

positivistik yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Menurut Sugiyono metode kuantitatif menggunakan data yang 

berwujud angka-angka dan cara pembahasannya dengan uji statistik, teknik 

perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat 

mengahasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum.1 

Penelitian ini menggunakan model penelitian asosiatif kausal yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

atau lebih yang bersifat sebab akibat.2 Sedangkan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian yang 

menggambarkan atau menguraikan suatu keadaan sejelas mungkin dengan 

cara menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian 

ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek maupun wilayah 

yang diteliti dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

sebanyak-banyaknya.3 

 

                                                           
 1 Sugiyono, Metode Penelitian, 65. 
 2 Sofyan Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), 11.  
 3 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, 3.  
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen atau variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).4Adapun variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan (X1) dan motivasi 

(X2).Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu keputusan 

menjadi nasabah (Y). Definisi operasional masing-masing variabel dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Pengetahuan 

(X1) 

Pengetahuan adalah kumpulan 

informasi yang dimiliki oleh 

individu mengenai berbagai 

produk dan jasa 

Pengetahuan produk 

Pengetahuan pembelian 

Pengetahuan pemakaian 

Motivasi 

(X2) 

Motivasi merupakan dorongan 

(drive) baik dari dalam 

maupun luar diri seseorang. 

Motivasi muncul sebab tidak 

terpenuhinya kebutuhan 

seseorang. Hal tersebut 

mendorongnya untuk 

melakukan tindakan agar 

kebutuhan tersebut terpenuhi. 

Pemicu psikologis 

Pemicu emosional 

Pemicu kesadaran 

Pemicu lingkungan 

Keputusan 

Menjadi 

Nasabah (Y) 

Keputusan berkaitan dengan 

suatu seleksi yang dilakukan 

oleh individu untuk 

menentukan pilihan dari 

berbagai alternatif produk 

Berhubungan dengan toko 

Mencari produk 

Transaksi  

                                                           
 4 Ibid. 
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yang ada untuk memenuhi 

kebutuhan. 

 

C. Populasi, Sampel dan Lokasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda alam lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada, melainkan meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki.5Adapun populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo yang aktif 

pada akhir tahun 2018 yaitu sebanyak 10.498 nasabah.6 

Sampel adalah sebagian dari populasi.7Menurut Sugiyono  sampel 

adalah himpunan dari populasi.8 Adapun teknik yang digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus Slovin sebagai 

berikut:9 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

n = sampel 

N = populasi 

e = perkiraan tingkat kesalahan (10%) 

n = 
10.498

1+10.498(10%)2 

                                                           
 5 Arikunto, Prosedur Penelitian, 97. 
 6 Gatot Wijanarko, Wawancara,  8 November 2018. 
 7 Syaifuddin Anwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 77. 
 8 Sugiyono, Metode Penelitian,16. 

9 Ibid. 
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   = 
10.498

1+10.498(0,1)2 

 = 99,67= 100 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel atau biasa dikenal dengan teknik sampling 

merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menentukan 

seberapa besar jumlah sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.10 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel (contoh) yang benar-benar berfungsi sebagai contoh mewakili 

keadaan populasi.11 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai 

sumber data.12 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Penelitian ini bercorak penelitian survei, dimana peneliti memilih 

sampel dari subyek dan mengelola kuesioner atau angket untuk 

mengumpulkan data. Sehingga jenis data dalam penelitian ini bersifat 

kuantitatif.13 

 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 

R&D) (Bandung: Alfabeta, 2017), 139. 
11 Arikunto, Prosedur Penelitian, 176. 

 12 Ibid., 94. 
13 Uhar Saharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung: 

Refika Aditama,  2014), 42. 
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2. Sumber data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.14 Data yang dikumpulkan 

oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai tanggapan responden 

yaitu nasabah sehubungan dengan pengetahuan dan motivasi terhadap 

keputusan menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo.Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

penyebaran angket (kuesioner) kepada responden. 

b. Data sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang secara tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen.15 Data yang didapatkan oleh peneliti 

berupa data sekunder yaitu data dari buku, jurnal dan skripsi. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang 

diperoleh di lokasi penelitian.Data adalah bahan mentah yang perlu diolah 

sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun 

kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, 

                                                           
 14 Sugiyono, Metode Penelitian, 193. 
 15 Ibid. 
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angka atau segala sesuatu yang dapat dipercayai kebenarannya, sehingga 

dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.16 

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam 

penelitian, sebab tujuan penelitian adalah pengumpulan data. Jika seorang 

peneliti tidak mengetahui metodenya maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada dasarnya meneliti merupakan kegiatan melakukan pengukuran, 

maka harus ada alat ukur yang tepat dan baik. Alat ukur dalam penelitian 

biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.17 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mewawancarai narasumber untuk 

memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara 

itu sendiri memiliki dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara 

tidak terstruktur.18 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

tidak terstruktur sebagai pendahuluan dan dilanjutkan wawancara 

terstruktur.  

                                                           
 16 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), 38. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 172. 
18 Uma Sekaran, Metode Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 136. 
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Wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak memasuki situasi 

wawancara dengan rangkaian pertanyaan yang direncanakan. Tujuan 

wawancara ini adalah untuk mengetahui isu pendahuluan. Sehingga 

peneliti dapat menentukan variabel yang membutuhkan investigasi lebih 

lanjut. Sedangkan wawancara terstruktur dilakukan ketika seorang 

peneliti sudah mengetahui informasi tentang masalah yang akan 

didapatkan. Peneliti menyediakan daftar pertanyaan yang diajukan 

kepada narasumber.19 

2. Kuesioner (angket) 

 Kuesioner (angket) merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk kemudian dijawabnya.20 Kuesioner merupakan 

alat pengumpul data yang efisien dibandingkan dengan wawancara dan 

observasi. Dan kuesioner secara umum didesain untuk mengumpulkan 

data kuantitatif.21 Responden merupakan nasabah BRI Syariah Ponorogo 

sejumlah 100 responden.Pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini 

adalah skala likert. 

 Skala likert digunakan untuk melakukan pengukuran pada sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang terkait sebuah fenomena.22 

Pengumpulan data dengan menggunakan angket pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pertanyaan tertutup.Pertanyaan pada 

                                                           
19 Ibid., 36-38. 

 20 Sugiyono, Metode Penelitian,142. 
21 Sekaran, Metode Penelitian Bisnis, 170. 

 22 Ibid.  
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kuesioner tertutup dibuat dengan skala Likert dengan menggunakan 

pertanyaan berskala (scalling questions).Jawaban setiap angket yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif.23 

Untuk keperluan analisis, jawaban diberi skor yang ditunjukan oleh 

tabel sebagai berikut:24 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hadi, peneliti memilih 

menggunakan modifikasi skala likert dengan empat skala dikarenakan untuk 

menghilangkan kelemahan dalam skala lima tingkat. Kelemahan tersebut 

diantaranya:25 

a. Kategori Undeciden (ragu-ragu/netral) itu mempunyai arti ganda, bisa 

diartikan belum dapat memutuskan atau memberi jawaban (menurut 

konsep aslinya). Kategori jawaban ganda arti ini tentu saja tidak 

diharapkan dalam suatu instrumen.  

                                                           
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010), 134. 
24 Sutrisno Hadi, Analisis Butir untuk Instrumen Angket, Tes dan Skala Nilai (Yogyakarta: 

FP UGM, 1991), 9. 
25 Ibid. 
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b. Dengan adanya jawaban yang ditengah itu dapat menimbulkan, terutama 

bagi mereka yang ragu-ragu atas kecenderungan pendapat responden, ke 

arah setuju maupun tidak setuju. Jika disediakan jawaban itu maka akan 

menghilangkan banyak data penelitian sehingga mengurangi banyaknya 

informasi yang dapat dijaring dari responden. 

Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel 

penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel diberikan definisi 

operasional dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari 

indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan. Untuk 

memudahkan penyusunan instrumen, maka diperlukan kisi-kisi instrumen.26 

Adapun kisi-kisi instrumen pengumpulan data penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator No. 

Pernyata

an 

Sumber 

Pengetahuan 

(X1) 

Pengetahuan 

adalah 

kumpulan 

informasi yang 

dimiliki oleh 

individu 

mengenai 

berbagai produk 

dan jasa 

Pengetahuan 

produk 

1, 2, 3 Ujang 

Sumarwan, 

Perilaku 

Konsumen 

Teori dan 

Penerapann

ya dalam 

Pemasaran 

(Bogor: 

Ghalia 

Indonesia, 

2009). 

Pengetahuan 

pembelian 

4, 5, 6 

Pengetahuan 

pemakaian 

7, 8, 9 

Motivasi 

(X2) 

Motivasi 

merupakan 

dorongan (drive) 

baik dari dalam 

Pemicu 

psikologis 

10, 11 Schiffman 

dan Kanuk, 

Perilaku 

Konsumen 
Pemicu 

emosional 

12, 13 

                                                           
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 148-149. 
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maupun luar diri 

seseorang. 

Motivasi muncul 

sebab tidak 

terpenuhinya 

kebutuhan 

seseorang. Hal 

tersebut 

mendorongnya 

untuk 

melakukan 

tindakan agar 

kebutuhan 

tersebut 

terpenuhi. 

Pemicu 

kesadaran 

14, 15 (Jakarta: 

Erlangga, 

2004). Pemicu 

lingkungan 

16, 17 

Keputusan 

Menjadi 

Nasabah (Y) 

Keputusan 

berkaitan 

dengan suatu 

seleksi yang 

dilakukan oleh 

individu untuk 

menentukan 

pilihan dari 

berbagai 

alternatif produk 

yang ada untuk 

memenuhi 

kebutuhan. 

Berhubungan 

dengan toko 

18, 19, 

20 

Ujang 

Sumarwan, 

Perilaku 

Konsumen 

Teori dan 

Penerapann

ya dalam 

Pemasaran 

(Bogor: 

Ghalia 

Indonesia, 

2009). 

Mencari 

produk 

21, 22, 

23 

Transaksi  24, 25, 

26 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah pencarian dan pengumpulan data terkait hal 

berupa data, catatan, maupun transkrip27.Dalam penelitian ini berupa foto 

maupun data yang bersumber dari BRI Syariah KCP Ponorogo. 

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pendekatan yang dibutuhkan dalam proses ini adalah pendekatan 

statistik inferensi yang berfungsi menentukan hasil data yang ada dengan 

                                                           
 27 Arikunto, Prosedur Penelitian, 206. 
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hasil populasi.28 Analisis data merupakan upaya pengolahan data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat- sifat data tersebut dapat dipahami 

dan bermanfaat untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan 

penelitian.Statistik inferensi atau statistik induktif adalah bagian dari statistik 

yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang 

berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Metode yang digunakan 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Ada beberapa uji yang 

berkaitan dengan analisis regresi, yaitu:29 

1. Pengujian instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan/pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.30 Untuk menguji 

validitas instrumen penelitian digunakan korelasi product momen 

atau metode pearson, dengan rumus:31 

 Rxy  =   
𝑛 (Ʃ𝑋𝑌)− (Ʃ𝑋)(Ʃ𝑌)

√{𝑛.Ʃ𝑋2− (Ʃ𝑋)2
}.{𝑛.Ʃ𝑌2− (Ʃ𝑌)2

}

 

Keterangan : 

Rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

n  = jumlah sampel atau subjek 

                                                           
28 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 235. 

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

Pustaka Felichia, 2016), 94. 
30 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 144. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 36 
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Ʃxy = jumlah perkalian antara skor x dan skor y 

Y = jumlah total skor x 

X = jumlah skor y 

X2 = jumlah dari kuadrat x 

Y2  = jumlah kuadrat y 

Menurut Sugiyono hasil perhitungan berupa koefisien korelasi dapat 

menggambarkan derajat ketepatan atau derajat validitas suatu alat test, 

yang menurut ketentuan berkisar antara 0,00 s.d +1,00 (0,00 ≤ K ≥ +1,00 

dimana K adalah koefisien korelasi). Untuk menafsirkan tinggi 

rendahnya validitas dan koefisien korelasi, digunakan pedoman sebagai 

berikut:32 

0,00 s.d. 0,20: hampir tidak ada korelasi (alat tes tidak valid) 

0,21 s.d. 0,40: korelasi rendah (validitas rendah) 

0,41 s.d. 0,60: korelasi sedang (validitas sedang) 

0,61 s.d. 0,80: korelasi tinggi (validitas tinggi) 

0,81 s.d. 1,00: korelasi sempurna (validitas sempurna) 

Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila:33 

1) Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3. 

2) Koefisien korelasi product moment > r-tabel (α ; n – 2) n = jumlah 

sampel 

3) Nilai sig. < α. 

                                                           
32Ibid., 37. 
33 Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 77. 
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Untuk mempermudah perhitungan peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS untuk menguji validitas instrumen dengan melihat 

nilai sig. harus < α (0,05). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Butir pertanyaan/pernyataan 

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan/pernyataan adalah konsisten.34 Untuk menguji reliabilitas 

pada umumnya menggunakan rumus yang dikenal dengan nama 

Rumus Alpha Cronbach. Adapun rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut:35 

r11 = [
𝑛

𝑛−1
] [1 − 

Ʃ𝑆𝑡2

𝑆𝑡2 ] 

Keterangan : 

R11 = koefisien reliabilitas tes 

N = banyaknya butir item pertanyaan/pernyataan 

1 = bilangan konstan 

ƩSt2 = jumlah varian butir skor dari tiap-tiap butir item 

St2 = variabel total 

                                                           
34 Sunyoto, Praktik SPSS, 110. 
35 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 135-136. 
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Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik Alpha 

Cronbach dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach lebih besar 

dari 0,6.36 

Kuesioner dalam penelitian ini terlebih dahulu diujikan 

kepada 30 responden untuk mengetahui reliabilitas dalam penelitian 

ini. 

2. Uji asumsi klasik  

a. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Salah satu cara untuk melihat adanya problem 

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID).Cara menganalisisnya:37 

                                                           
36 Ibid., 137. 
37 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 124. 
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1) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang 

teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, jika 

terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedastisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 10 pada sumbu Y maka 

mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas. 

Selain itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas dalam suatu persamaan regresi dapat dilihat 

melalui Uji Glejser. Menurut Glejser varian variabel gangguan 

nilainya tergantung dari variabel independen yang ada di dalam 

model. Menurutnya deteksi masalah heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan melakukan regresi fungsi-fungsi residual sebagai 

berikut:38 

[ê𝑖] = β0 + β1Xi +vi 

[ê𝑖] = β0 + β1√𝑋𝑖+ vi 

[ê𝑖] = β0 + β1
1

𝑥𝑖
 + vi 

Jika variabel independen secara statistik signifikan melalui 

uji t maka ada masalah heterokedastisitas. Sebaliknya jika variabel 

X tidak signifikan secara statistik maka model tidak mengandung 

                                                           
38 Agus Widarjono, Analisis Multivariat Terapan Edisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2015), 68. 
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masalah heterokedastisitas.39 Dengan dasar pengambilan 

keputusan:40 

1) Tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai t hitung lebih kecil dari 

t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

2) Terjadi heterokedastisitas jika nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebas.Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel–variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas yaitu:41 

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) Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel 

bebas ada korelasi yang cukup tinggi diatas 0,90 maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

                                                           
39 Ibid. 
40 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 108.. 
41 Wijaya, Analisis Data Penelitian, 119. 



73 
 

 
 

3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat kolonieritas dapat ditoleransi. 

4) Nilai eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

analisis grafik. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar 

distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikutidiagonal. 

Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk 

menghindari bias dalam analisis data.42 Uji normalitas dilakukan 

dengan uji nilai Kolmogorov Smirnov, jika nilai probabilitas ≥ 0,05 

maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas ≤ 

0,05 maka data tidak berdistribusi normal.43 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model 

apakah antaravariabel pangganggu masing-masing variabel bebas 

saling mempengaruhi. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan 

adanya masalah autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi 

autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson, dengan 

pengambilan keputusan sebagai berikut:44 

                                                           
42 Wijaya, Analisis Data Penelitian, 126. 
43 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Bandung: RajaGrafindo Persada, 

2017), 93. 
44 Ibid., 122. 
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1) Menentukan hipotesis 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

2) Menentukan nilai α dengan d tabel (n,k) terdiri atas dl dan du 

3) Menentukan kriteria pengujian 

a) Tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl) < dw < dl 

b) Terjadi autokorelasi positif jika dw < dl, koefisien korelasinya 

lebih besar dari nol 

c) Terjadi autokorelasi negatif jika dw > (4-dl), koefisien 

korelasinya lebih kecil dari nol. 

d) Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

3. Uji regresi linier sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel 

bebas (independent) dan satu variabel tak bebas (dependent). Kegunaan 

regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan dan 

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. 

Rumus regresi linier sederhana.45 

Y = a + b . X 

Keterangan: 

Y  = variabel terikat 

X  = variabel bebas 

                                                           
45 Siregar, Statistik Parametrik, 379. 
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a dan b = konstanta 

4. Uji regresi linier berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel X pada 

variabel Y. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan (X1) dan motivasi 

(X2) terhadap keputusan menjadi nasabah (Y) dengan persamaaan:46 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Keputusan menjadi nasabah 

X1 = pengetahuan  

X2 = motivasi 

b1 b2 = koefisien regresi 

e = standar error (5%) 

5. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel X1 (pengetahuan), X2 (motivasi) terhadap 

variabel Y (keputusan menjadi nasabah). Adapun rumus koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut:47 

Kd = 𝑟2x 100% 

Keterangan: 

                                                           
46 Agus Widarjono, Analisis Multivariat Terapan, 7. 
47 Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan, 247. 
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Kd  : koefisen determinasi 

𝑟2  : koefisien korelasi 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:48 

a. Jika Kd mendekati nol, maka pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah lemah. 

b. Jika Kd mendekati satu, berarti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah kuat 

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) 

terhadap variabel terikat (dependen) digunakan pedoman:49 

Tabel 3.4 Tingkat Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah  

0,40-0,599 Sedang  

0,60-0,799 Kuat  

0,80-1,000 Sangat kuat 

6. Uji hipotesis 

 Secara bahasa hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang 

mempunyai dua kata “hupo” yang berarti sementara dan “thesis” yang 

berarti pernyataann atau teori. Hipotesis merupakan suatu pernyataan 

                                                           
48 Ibid., 249. 
49 Ibid., 250. 
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yang bersifat sementara atau dugaan saja terhadap suatu permasalahan 

yang kebenarannya masih lemah sehingga harus di uji secara empiris.50 

Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan dua 

uji yaitu: 

a. Uji F (simultan)  

 Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah secara bersama-

sama koefisien variabel independen mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen.Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada 

tingkat nilai sig. dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5% atau 

membandingkan Fhitung dan Ftabel. Pengambilan kesimpulannya 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:51 

 

 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 = Pengetahuan dan motivasi secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah. 

H1 = Pengetahuan dan motivasi secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan menjadi nasabah. 

2) Kaidah pengujian 

a) Berdasarkan perbandingan antara Fhitung dan Ftabel 

Jika : Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima 

                                                           
50Siregar, Metode Penelitian, 396. 
51 Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik, 101. 
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Jika : Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak 

b) Berdasarkan nilai probabilitas 

Jika P (probabilitas) > 0,05 maka H0 diterima 

Jika P (probabilitas) ≤ 0,05 maka H0 ditolak. 

3) Membandingkan antara Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F dengan 

cara: 

Ftabel = F(1-α) (dk pembilang=m), (dk penyebut=n-m-1) 

4) Hasil uji F bisa dilihat pada tabel Annova hasil uji regresi linier 

pada program SPSS dengan melihat nilai signifikansi. 

b. Uji T (parsial) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependen 

dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan 

melihat nilai sig. dibandingkan dengan nilai α (5%) atau 

membandingkan thitung dengan ttabel dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:52 

1) Merumuskan hipotesis 

H0  = pengetahuan dan motivasi secara parsial tidak berpengaruh 

pada keputusan menjadi nasabah 

H1 = pengetahuan dan motivasi secara parsial berpengaruh pada 

keputusan menjadi nasabah 

                                                           
52 Wijaya,  Analisis Data Penelitian, 121. 
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2) Kaidah pengujian 

a) Berdasarkan perbandingan antara thitung dan ttabel 

Jika : -thitung ≤ t1hitung≤ ttabel, maka H0 diterima 

Jika : thitung > ttabel, maka H0 ditolak 

b) Berdasarkan nilai probabilitas 

Jika P (probabilitas) > 0,05 maka H0 diterima 

Jika P (probabilitas) ≤ 0,05 maka H0 ditolak. 

3) Membandingkan antara thitung dan ttabel 

Nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel t-student 

dengan cara: 

ttabel = t(n-2) (α) 

4) Hasil uji t bisa dilihat pada tabel coefficients hasil uji regresi 

linier pada program SPSS dengan melihat nilai signifikansi.
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`BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 

2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT 

Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service 

excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan 

nasabah dengan prinsip syariah.  

Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah 

Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. 
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Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan 

putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk.,  

Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank 

BRIsyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan 

Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk.  

Saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah Tbk tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRIsyariah 

Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk merintis 

sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip Syariah. 

2. Visi dan Misi 
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Berikut adalah visi dan misi dari BRISyariah: 

a. Visi BRIsyariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi BRIsyariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

4. Produk-produk BRI Syariah KCP Ponorogo 

a. Pengimpunan Dana 

Unit Head Account Officer 

 

Branch Ops.Spv 

Account Officer 

Mikro 
Teller Customer Service 

PINCAPEM 
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1) Tabungan BRISyariah iB 

Produk ini merupakan produk simpanan dari BRI Syariah 

untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan 

transaksi keyangan sehari-hari. Akad yang digunakan pada 

produk ini adalah Wadi’ah yad dhamanah.1 Produk ini memiliki 

beberapa keunggulan, diantara lain: 

a) Ringan setoran awal Rp. 100.000 

b) Gratis biaya administrasi bulanan 

c) Gratis biaya kartu ATM bulanan 

d) Ringan biaya tarik tunai, cek saldo, dan transfer diseluruh 

jaringan ATM BRI, Bersama dan prima. Apabila saldo 

sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp. 500.000 maka 

diskon 50% untuk biaya transaksi e-channel. 

e) Ringan biaya debit di jaringan EDC BRI dan Prima. 

f) Dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas e-channel berupa 

SMS Banking/Mobile Banking dan Internet Banking. 

Fitur dan biaya pada produk ini yaitu: 

a) Setor awal minimum Rp. 100.000 

b) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000 

c) Saldo mengendap minimum Rp. 50.000 

d) Gratis biaya administrasi bulanan pada tabungan, kartu ATM 

dan penggantian buku tabungan karena habis. 

                                                           
1 Gatot Wijanarko, wawancara, BRISyariah KCP Ponorogo, 22 Oktober 2018. 
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e) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak: Rp. 

5.000 

f) Biaya pembuatan kartu ATM karena rusak/hilang : Rp. 

15.000 

g) Biaya jika saldo mengendap dibawab minimum : Rp. 12.500 

h) Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000 

Berikut yang mencakup tabungan BRISyariah iB antara lain: 

a) Tabungan Impian BRISyariah iB 

Produk ini merupakan produk simpanan berjangka dari 

BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk 

mewujudkan impian nasabahnya seperti berkurban, 

pendidikan, liburan dan belanja dengan terencana memakai 

mekanisme autodebet setor rutin bulanan. Akad yang 

digunaka dalam produk ini adalah Mudharabah Muthlaqah. 

Produk ini memiliki beberapa fasilitas diantanya: 

(1) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi 

(2) Gratis asuransi hingga Rp. 750 juta. 

Fitur dan biaya pada produk ini yaitu: 

(1) Setoran awal minimum Rp. 50.000 

(2) Setoran rutin bulanan minimum Rp. 50.000 dan 

kelipatannya 

(3) Jangka waktu 12-240 bulan (kelipatan 12 

b) Tabungan Haji BRISyariah iB 
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Produk ini merupakan produk simpanan yang 

menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus 

bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

Biaya Perjalanan Haji (BPIH). Akad yang digunakan dalam 

produk ini adalah Mudharabah Muthlaqah. Ada beberapa 

fasilitas yang ditawarkan pada produk ini. Fasilitas tersebut 

diantaranya yaitu: 

(1) Setoran awal yang ringan 

(2) Gratis biaya administrasi bulanan dan asuransi 

kecelakaan  

(3) Online dengan SISKOHAT (Sistem komputerisasi Haji 

Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji 

(4) Bebas setiap saat menambahkan saldo 

(5) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang 

BRI Syariah secara online 

(6) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang 

kita dapatkan. 

(7) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji 

kita 

(8) Dapat dibukakan untuk anak-anak 

(9) Tersedia pilihan ibadah haji reguler dan haji khusus 

2) Giro BRI Syariah iB 
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Giro BRISyariah merupakan bentuk simpanan yang diterima 

luas dikalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan 

seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan 

kegiatan usaha mereka. 

3) Deposito BRI Syariah iB 

Merupakan produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang 

memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan 

menguntungkan dengan tabungan berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan 

dengan minimal dana Rp 2.500.000. Produk ini ditawarkan 

dengan menggunakan fasilitas ARO (Automatic roll over) dan 

bilyet giro. Keunggulan dari produk ini adalah nisbah bagi 

hasilnya kompetitif dan hadiah langsung untuk nominal mulai Rp 

50 juta sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Penyaluran Dana 

1) Pembiayaan Mikro BRISyariah 

  Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang 

menggunakan akad Murabahah (jual beli) dengan tujuan 

pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi-

tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro 

ini diperuntukkan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama 

usaha minimal dua tahun untuk pembiayaan mikro, dan minimal 

6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI checking calon 

nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track 
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Record Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. 

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang 

umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar 

atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir 

jangka waktu pembiayaan. Terdapat 4 jenis pembiayaan mikro, 

diantaranya yaitu: 

a) Mikro 25 iB 

b) Mikro 75 iB 

c) Mikro 200 Ib 

d) KUR 

2) KPR BRISyariah iB  

KPR BRISyariah iB merupakan produk syariah yang 

diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian 

untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan akad 

murabahah dan wakalah. Bagi nasabah yang berpenghasilan 

rendah BRI Syariah juga meluncurkan produk yang dikemas 

dengan nama KPR Sejahtera BRISyariah iB dengan batasan 

maksimum pembiayaan 145 juta. Keunggulan dari KPR Sejahtera 

BRISyariah salah satunya adalah uang muka yang ringan, selain 

itu cicilannya meringankan dengan tenor maksimal 15 tahun. 

Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRI 

Syariah iB diantaranya pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, 
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tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan 

(take over) dan pembiayaan berulang (refinancing).2 

3) KKB BRISyariah iB 

KKB BRISyariah iB merupakan pemenuhan kebutuhan 

dalam dunia otomotif yaitu kebutuhan masyarakat yang terus 

meningkat akan kendaraan beroda empat, dengan memasukkan 

pembiayaan pada sektor ini. KKB BRISyariah sendiri hadir 

dengan skema murabahah dan wakalah yang menawarkan 

berbagai fasilitas yang dimaksud untuk memberikan kemudahan 

bagi mereka yang ingin mewujudkan keinginan untuk memililiki 

kendaraan sendiri. 

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan di 

sektor ini mencakup kemitraan dengan beberapa dealer disamping 

kegiatan pemasaran yang dilakukan baik secara massive (above 

the line) maupun kegiatan penjualan yang dilakukan secara 

langsung (below the line) yang tersebar luas di pasar yang menjadi 

target utama. 

4) KMG Purna  

Produk ini ditargetkan untuk pegawai pensiun. Adapun 

syarat pengajuan pembiayan diatas adalah : 

a) E-KTP 

b) NPWP 

                                                           
2 Gatot Wijanarko, wawancara, BRISyariah KCP Ponorogo, 23 Oktober 2018. 
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c) SK(Sebagai Jaminan) 

d) KK 

e) Surat Nikah  

f) Foto Copy buku tabungan 3 bulan terahir 

g) Slip Gaji tiga bulan terahir  

h) Jaminan SHM ( Sertifikat Hak Milik) seperti surat tanah, 

jaminan BPKB, Jaminan SK, emas batangan 

5) KMG BRISyariah iB 

KMG BRISyariah merupakan kepanjangan dari 

Kepemilikan Multi Guna dimana produk ini dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan 

yang telah turut berpartisipasi dalam progam kesejahteraan 

karyawan (EmBP) di BRISyariah. Produk ini menunjukkan terus 

menunjukkan pertunjukan yang signifikan sejak diperkenalkan 

pertama kali. Syarat dan ketentuan pada akad ini yaitu: 

a) Bebas untuk membeli apa saja  

b) Jaminan surat kuasa PNS  

c) Jangka waktu 10 tahun 

 

 

 

 

B. Deskripsi Data  
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1. Deskripsi Data Responden 

2. Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan karakteristik 

responden. Adapun deskripsi dari data umum responden disajikan 

sebagai berikut: 

a. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin 

Deskripsi karakteristik berdasarkan jenis kelamin disajikan 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.1 Identitas Nasabah berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Sumber : Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.1 nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo 

mayoritas adalah perempuan yaitu sebesar 58 orang dengan 

presentase sebesar 58%. Sedangkan laki-laki yaitu sebesar 42 orang 

dengan presentase 42%. 

b. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Deskripsi karakteristik berdasarkan usia disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 Identitas Nasabah Berdasarkan Usia 

Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 42 42.0 42.0 42.0 

Perempuan 58 58.0 58.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Usia 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang dari 20 tahun 8 8.0 8.0 8.0 

20-30 tahun 25 25.0 25.0 33.0 

31-40 tahun 29 29.0 29.0 62.0 

41-50 tahun 25 25.0 25.0 87.0 

Lebih dari 50 tahun 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

  Sumber: Pengolahan data primer, 2019 

 

Usia merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam 

mengambil keputusan. Tabel 4.2 menentukan tingkat usia responden 

yang menjadi nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo. Dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan usia responden yang 

menjadi nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo diketahui dari 100 

responden paling banyak adalah usia antara 31 s/d 40 tahun 

sebanyak 29 atau 29,29% dari keseluruhan responden. Sementara 

tingkatan usia dengan jumlah paling sedikit adalah usia kurang dari 

20 tahun sebanyak 8 orang atau hanya 8,09% dari keseluruhan 

responden.  

 

 

 

c. Karakteristik responden berdasarkan lama menjadi nasabah 
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Tabel 4.3 Identitas Nasabah berdasarkan Lama Menjadi 

Nasabah 

Lama Menjadi Nasabah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang dari 6 bulan 17 17.0 17.0 17.0 

6 bulan-1 tahun 28 28.0 28.0 45.0 

1 - 1,5 tahun 32 32.0 32.0 77.0 

Lebih dari 1,5 tahun 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

  Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden merupakan nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

telah bergabung selama 1 – 1,5 tahun sebanyak 32 orang dengan 

presentase 32%. 

3. Analisis Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Dalam melaksanakan pengolahan data validitas instrumen 

penelitian digunakan corrected item total correlation (rhitung). Dan 

dibandingkan dengan rtabel dengan ketentuan degree of freedom df = 

n-k, n (jumlah sampel) dan k (jumlah variabel independen. Maka 

rtabel sebesar 0,374. Jika nilai instrumen kurang dari 0,374 maka 

dinyatakan tidak valid. Berikut ini disajikan hasil uji validitas 

dengan menggunakan SPSS melalui tabel berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Kode 

Indikator 

rhitung rtabel Ket 

Pengetahuan X11 0,641 0,374 Valid 

X12 0,629 0,374 Valid 

X13 0,484 0,374 Valid 

X14 0,466 0,374 Valid 

X15 0,383 0,374 Valid 

X16 0,453 0,374 Valid 

X17 0,452 0,374 Valid 

X18 0,543 0,374 Valid 

X19 0,468 0,374 Valid 

Motivasi X21 0,507 0,374 Valid 

X22 0,736 0,374 Valid 

X23 0,718 0,374 Valid 

X24 0,736 0,374 Valid 

X25 0,543 0,374 Valid 

X26 0,382 0,374 Valid 

X27 0,492 0,374 Valid 

X28 0,420 0,374 Valid 

Keputusan 

Menjadi 

Nasabah 

Y1 0,569 0,374 Valid 

Y2 0,625 0,374 Valid 

Y3 0,336 0,374 Tidak Valid 

Y4 0,639 0,374 Valid 

Y5 0,665 0,374 Valid 

Y6 0,389 0,374 Valid 

Y7 0,393 0,374 Valid 

Y8 0,420 0,374 Valid 

Y9 0,408 0,374 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Berdasarkan hasil uji validitas atas variabel pengetahuan 

dengan jumlah item pernyataan 9, maka dapat disimpulkan bahwa 

semua item pernyataan sudah valid sebab memiliki nilai rhitung lebih 

dari 0,374. Untuk variabel motivasi dengan jumlah item pernyataan 

sebanyak 8, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan sudah 

valid karena memiliki nilai rhitung lebih dari 0,374. Sedangkan untuk 
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variabel keputusan menjadi nasabah ada 1 item yang tidak valid, 

karena nilai rhitung kurang dari nilai 0,374. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas diukur dengan uji statistik cronbach’s alpha 

dengan cara membandingkan nilai Alpha dengan standarnya. 

Reliabilitas  suatu variabel baik jika memiliki cronbach’s alpha > 

0,60. Berikut disajikan tabel hasil pengujian reliabilitas: 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Variabel Reliability 

Coefficient 

Cronbach’s 

alpha 

Keterangan 

X1 8 pernyataan 0,708 Reliabel 

X2 8 pernyataan 0,733 Reliabel 

Y 9 pernyataan 0,705 Reliabel 

Sumber: Diolah dari data primer, 2019. 

 

4. Deskripsi Data Variabel 

Data variabel dalam penelitian ini yaitu variabel pengetahuan, 

motivasi dan keputusan menjadi nasabah disajikan dalam tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.6 Induk Data 

No Pengetahuan 

(X1) 

Motivasi (X2) Keputusan Menjadi Nasabah 

(Y) 

1 28 27 29 

2 29 28 30 

3 31 29 31 

4 30 28 27 

5 30 28 28 

6 28 28 27 

7 28 26 27 

8 31 30 31 

9 30 27 29 

10 27 24 25 
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11 27 24 25 

12 30 29 30 

13 26 26 25 

14 29 27 29 

15 28 29 27 

16 29 26 29 

17 30 24 27 

18 21 20 18 

19 28 24 26 

20 30 27 30 

21 28 26 25 

22 27 25 25 

23 22 22 18 

24 25 25 27 

25 21 19 21 

26 28 24 30 

27 26 23 25 

28 27 28 30 

29 27 27 26 

30 25 24 25 

31 25 23 23 

32 27 25 24 

33 27 26 25 

34 29 29 30 

35 28 26 26 

36 28 26 27 

37 29 27 25 

38 28 28 29 

39 30 28 28 

40 29 26 31 

41 28 24 23 

42 29 25 27 

43 27 24 25 

44 27 26 26 

45 29 25 28 

46 26 27 29 

47 28 27 29 

48 29 27 25 

49 30 31 29 

50 31 27 27 

51 32 27 28 

52 33 24 27 

53 29 26 28 

54 31 30 30 
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55 29 26 27 

56 30 28 31 

57 27 25 28 

58 29 28 30 

59 27 24 29 

60 25 23 25 

61 27 24 28 

62 26 24 27 

63 28 25 29 

64 30 27 28 

65 30 27 29 

66 29 29 31 

67 29 27 30 

68 29 26 28 

69 31 27 29 

70 29 26 28 

71 28 28 26 

72 32 30 29 

73 33 26 26 

74 34 27 28 

75 32 30 27 

76 30 27 28 

77 28 29 29 

78 30 29 28 

79 29 27 25 

80 31 28 30 

81 28 27 31 

82 29 26 30 

83 29 26 27 

84 28 26 29 

85 29 27 28 

86 27 28 26 

87 26 26 26 

88 27 27 29 

89 25 29 31 

90 24 27 28 

91 23 27 25 

92 26 30 30 

93 28 26 24 

94 30 27 28 

95 28 28 26 

96 33 29 28 

97 30 31 26 

98 28 30 29 
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99 28 29 29 

100 32 28 28 

Berdasarkan data variabel di atas selanjutnya dideskripsikan ke 

dalam distribusi frekuensi dan kategori kecenderungan berdasarkan 

pedoman dari H. A Sturges dalam menentukan jumlah interval kelas 

yang kemudian disebut dengan rumus sturges, yaitu: 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan  

K : Jumlah interval kelas 

N : Jumlah data observasi 

3,3 : Bilangan konstanta 

Penentuan interval kelas dilakukan dengan rumus: 

Ci = 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

𝐾
 

Keterangan  

Ci  : Interval kelas 

Range : Selisih data terbesar dan terkecil 

K  : Jumlah kelas 

a. Sebaran Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Menjadi Nasabah 

Data yang diperoleh dari kuesioner variabel keputusan menjadi 

nasabah menunjukkan bahwa skor tertinggi dicapai sebesar 31 dari 

skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 32 dan skor terendah 

sebesar 18 dari skor terendah yang mungkin dicapai sebesar 8. 

1) Penentuan kelas interval 

K = 1 +3,3 logN 
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K = 1 + 3,3 log100 

K = 1 + 3,3 (2) 

K = 1 + 6,6 

K = 7, 6 

K = 8 (dibulatkan) 

2) Distribusi frekuensi 

Nilai maksimum = 31 

Nilai minimum = 18 

Range  = nilai maksimun-nilai minimum 

   = 31-18 

   = 13 

Interval kelas = range/jumlah kelas 

   = 13/8 

   =  1, 6 = 2 (dibulatkan) 

Tabel 4.7 Sebaran Frekuensi Variabel Keputusan Menjadi 

Nasabah 

 

Interval F Presentase 

18,00–19,00 1 1 % 

20,00–21,00 0 0 

22,00-23,00 5 5% 

24,00-25,00 23 23 % 

26,00-27,00 29 29 % 

28,00-29,00 33 33 % 

30,00-31,00 9 9 % 

32,00-33,00 0 0 

Total 100 100% 
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Identifikasi kategori kecenderungan atau tinggi rendahnya 

variabel keputusan menjadi nasabah dapat dilihat di bawah ini: 

µ  = 
1

2
 (imax – imin) ∑k 

 = 
1

2
 (4+1) 8 

 = 20 

σ = 
1

6
 (Xmax – Xmin) 

 = 
1

6
 (32-8) 

 = 4 

Tabel 4.8 Identifikasi Kategori Kecenderungan Variabel 

Keputusan menjadi Nasabah 

 

Rumusan Kategori Skor 

Skala 

Frekuensi Presentase 

X > (Mean+1 

SD) 

Tinggi X > 24 93 93% 

(Mean-1 SD) 

< X ≤ 

(Mean+1 SD) 

Sedang 16 < X 

≤ 24 

7 7% 

X < (Mean-1 

SD) 

Rendah X < 16 0 0% 

 

Berdasarkan klasifikasi di atas dapat diketahui bahwa 

kecenderungan Keputusan menjadi Nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo tergolong tinggi. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa tingkat keputusan menjadi nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo sudah tergolong tinggi. 
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b. Sebaran Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan 

Data yang diperoleh dari kuesioner variabel pengetahuan 

menunjukkan bahwa skor tertinggi dicapai sebesar 34 dari skor 

tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 36. Dan skor terendah  

dicapai sebesar 21 dari skor terendah yang mungkin dicapai 9. 

1) Penentuan kelas interval 

K = 1+3,3 logN 

K = 1+3,3 log100 

K = 1+3,3 (2) 

K = 1 + 6,6 

K = 7, 6 

K = 8 (dibulatkan) 

2) Distribusi Frekuensi 

Nilai maksimum = 34 

Nilai minimum = 21 

Range   = nilai maksimum – nilai minimum 

   = 34-21 

   = 13 

Interval kelas  = range/jumlah kelas 

   = 13/8 

   = 1,6 = 2 (dibulatkan) 
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Tabel 4.9 Sebaran Frekuensi Variabel Pengetahuan 

 

Interval F Presentase 

21,00-22,00 2 2% 

23,00-24,00 4 4% 

25,00-26,00 13 13% 

27,00-28,00 36 36% 

29,00-30,00 28 28% 

31,00-32,00 15 15% 

33,00-34,00 2 2% 

35,00-36,00 0 0 

Total 100 100% 

 

Identifikasi kategori kecenderungan atau tinggi rendahnya 

variabel keputusan menjadi nasabah dapat dilihat melalui tabel: 

µ  = 
1

2
 (imax – imin) ∑k 

 = 
1

2
 (4+1) 9 

 = 22,5 

σ = 
1

6
 (Xmax – Xmin) 

 = 
1

6
 (36-9) 

 = 4,5 

Tabel 5.0 Identifikasi Kategori Kecenderungan Variabel 

Pengetahuan 

 

Rumusan Kategori Skor 

Skala 

Frekuensi Presentase 

X > (Mean+1 

SD) 

Tinggi X > 27 67 67% 

(Mean-1 SD) 

< X ≤ 

(Mean+1 SD) 

Sedang 18 < X 

≤ 27 

33 33% 

X < (Mean-1 

SD) 

Rendah X < 18 0 0% 
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Berdasarkan klasifikasi di atas dapat diketahui bahwa 

kecenderungan pengetahuan nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo sudah tergolong tinggi. Hal ini memberi gambaran 

bahwa tingkat pengetahuan nasabah sudah cukup tinggi. 

c. Sebaran Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi  

Data yang diperoleh dari kuesioner variabel motivasi 

menunjukkan bahwa skor tertinggi dicapai sebesar 31 dari skor 

tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 32. Dan skor terendah  

dicapai sebesar 19 dari skor terendah yang mungkin dicapai 8. 

1) Penentuan kelas interval 

K = 1+3,3 logN 

K = 1+3,3 log100 

K = 1+3,3 (2) 

K = 1 + 6,6 

K = 7, 6 

K = 8 (dibulatkan) 

2) Distribusi Frekuensi 

Nilai maksimum = 31 

Nilai minimum = 19 

Range   = nilai maksimum – nilai minimum 

   = 31-19 

   = 12 

Interval kelas  = range/jumlah kelas 
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   = 12/8 

   = 1,5 = 2 (dibulatkan) 

Tabel 5.1 Sebaran Frekuensi Variabel Motivasi 

 

Interval F Presentase 

19,00-20,00 4 4% 

21,00-22,00 5 5% 

23,00-24,00 10 10% 

25,00-26,00 28 28% 

27,00-28,00 33 33% 

29,00-30,00 18 18% 

31,00-32,00 2 2% 

35,00-36,00 0 0% 

Total 100 100% 

 

Identifikasi kategori kecenderungan atau tinggi rendahnya 

variabel motivasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

µ  = 
1

2
 (imax – imin) ∑k 

 = 
1

2
 (4+1) 8 

 = 20 

σ = 
1

6
 (Xmax – Xmin) 

 = 
1

6
 (32-8) 

 = 4 

Tabel 5.2 Identifikasi Kategori Kecenderungan Variabel 

Motivasi 

 

Rumusan Kategori Skor 

Skala 

Frekuensi Presentase 

X > (Mean+1 

SD) 

Tinggi X > 24 81 81% 

(Mean-1 SD) 

< X ≤ 

(Mean+1 SD) 

Sedang 16 < X 

≤ 24 

19 19% 
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X < (Mean-1 

SD) 

Rendah X < 16 0 0% 

 

Berdasarkan klasifikasi di atas dapat diketahui bahwa 

kecenderungan motivasi nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo 

sudah tergolong tinggi. Hal ini memberi gambaran bahwa tingkat 

motivasi nasabah sudah cukup tinggi. 

C. Analisis Data 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-

asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier 

berganda. Untuk dapat mengetahui apakah model regresi linier 

berganda sudah memenuhi sifat Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE), dilakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji liniearitas, 

uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dala penelitian ini 

terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui analisis 

grafik. 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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 Standardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .98984745 

Most Extreme Differences 

Absolute .045 

Positive .036 

Negative -.045 

Kolmogorov-Smirnov Z .451 

Asymp. Sig. (2-tailed) .987 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil pengujian terlihat pada tabel 4.9 bahwa besarnya 

nilai signifikansi sebesar 0,987. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

distribusi data tidak normal dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

data berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

signifikansi 0,987 > 0,05 artinya data berdistribusi normal. 

b. Analisis Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 

model regresi. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas: 

 

 

 

Coefficientsa 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.727 1.489  1.831 .070 

VAR00001 -.074 .056 -.162 -1.327 .188 

VAR00002 .031 .060 .064 .521 .604 

a. Dependent Variable: ABSRES 

 

Sumber: Output SPSS 2016 

Dari hasil pengujian terlihat pada tabel 5.0 bahwa besarnya 

nilai signifikansi pada variabel independen pengetahuan sebesar 

0,188 dan variabel motivasi sebesar 0,604. Karena nilai signifikansi 

variabel pengetahuan dan motivasi lebih besar dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada 

model regresi. 

c. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi 

yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi 

adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Hasil uji 

autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .674a .454 .442 1.84795 1.644 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Pengetahuan       

b. Dependent Variable: Keputusan_Mjd_Nasabah       

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan 

dari model regresi adalah 1,644. Sedangkan dari tabel DW dengan 

signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) adalah 100 serta jumlah 

variabel independen (k) adalah 2 diperoleh nilai dL sebesar 1,583 

dan dU sebesar 1,715. Karena DW < dU, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ada masalah autokorelasi.  

Untuk menyembuhkan model regresi dari masalah 

autokorelasi, peneliti menggunakan transformasi data lag dari 

masing-masing variabel. Setelah data lag variabel dimasukkan 

dalam aplikasi SPSS maka hasil uji autokorelasi dengan data hasil 

lag yaitu: 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .715a .511 .501 1.80440 1.921 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019 

  Dari hasil output di atas diperoleh nilai DW sebesar 1,921. 

Karena nilai DW = 1,921 > dU = 1,715, sehingga model regresi 

sudah tidak terdapat masalah autokorelasi. 
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d. Analisis Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya  penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu 

adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.595 2.215  .720 .473   

Pengetahuan .344 .100 .302 3.434 .001 .690 1.449 

Motivasi .591 .107 .484 5.499 .000 .690 1.449 

a. Dependent Variable: keputusan_mjd_nasabah 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa variabel 

pengetahuan (X1) mempunyai nilai tolerance 0,690 dan nilai VIF 

sebesar 1,449. Variabel motivasi (X2) mempunyai nilai tolerance 

0,690 dan nilai VIF sebesar 1,449. Dengan demikian seluruh 

variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai nilai VIF di atas 1 

dan di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Uji Analisis Regresi Sederhana 
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah 

pengaruh antara pengetahuan terhadap keputusan menjadi nasabah dan 

pengaruh antara motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .571a .326 .319 2.05946 

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan 

 

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

menunjukkan nilai sebesar 0,571 yang mengartikan bahwa pengetahuan 

nasabah memiliki hubungan positif terhadap keputusan menjadi 

nasabah. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,326 menunjukkan 

bahwa pengetahuan memiliki pengaruh sebesar 32,6% berpengaruh 

terhadap keputusan menjadi nasabah dan 67,3% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .652a .425 .419 1.90309 

a. Predictors: (Constant), motivasi 

 

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

menunjukkan nilai sebesar 0,652 yang mengartikan bahwa motivasi 

memiliki hubungan positif terhadap keputusan menjadi nasabah. 

Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,425 menunjukkan bahwa 
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motivasi memiliki pengaruh sebesar 42,5% berpengaruh terhadap 

keputusan menjadi nasabah dan 57,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

3. Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen(X1,X2, .. Xa) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

Adapun  hasil uji regresi berganda menggunakan SPSS dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.595 2.215  .720 .473 

Pengetahuan .344 .100 .302 3.434 .001 

motivasi .591 .107 .484 5.499 .000 

a. Dependent Variable: keputusan_mjd_nasabah 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil regresi linear berganda yang diteliti pada 

Pengetahuan, Motivasi  terhadap Keputusan menjadi Nasabah dapat 

digambarkan: 

Y = 1,595 + 0,344X1 + 0,591X2  
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Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linear berganda di 

atas menunjukkan bahwa: 

a. Koefisien konstanta sebesar 1,595 artinya apabila Pengetahuan dan 

Motivasi nilainya tetap maka keputusan menjadi nasabah sebesar 

1,595. 

b. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel pengetahuan  sebesar 

0,344 artinya apabila pengetahuan meningkat sebesar 1% maka 

keputusan menjadi nasabah akan bertambah 0,344. 

c. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel motivasi sebesar 0,591 

artinya apabila pengetahuan meningkat sebesar 1% maka keputusan 

menjadi nasabah akan bertambah 0,591. 

4. Koefisien Determinasi  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pengetahuan dan 

motivasi terhadap variabel keputusan menjadi nasabah dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .698a .488 .477 1.80530 

a. Predictors: (Constant), motivasi , Pengetahuan 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Hasil output di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,698 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,488 dimana mengandung 
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pengertian bahwa pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat sebesar 48,8%, sedangkan sisanya 51,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji F  

Uji F digunakan untuk menjelaskan variabel bebas yaitu 

Pengetahuan dan Motivasi secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan menjadi nasabah. Dengan kriteria 

pengambilan keputusan: 

Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima 

Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak 

Hasil uji F penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 297.760 2 148.880 45.681 .000b 

Residual 312.875 96 3.259   

Total 610.635 98    

a. Dependent Variable: keputusan_mjd_nasabah 

b. Predictors: (Constant), motivasi , Pengetahuan 

  Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F 

sebesar 45,681 dengan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan untuk 

Ftabel dikolom 2 lajur dk (n-2) = 100-2 = 98 diperoleh nilai 2,10. 

Maka Fhitung > Ftabel, sehingga secara simultan (bersama-sama) 
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pengetahuan dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan menjadi nasabah. 

b. Uji t (parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependen 

dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan 

melihat nilai sig. dibandingkan dengan nilai α (5%) atau 

membandingkan thitung dengan ttabel. Hasil Uji t pada penelitian ini 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.595 2.215  .720 .473 

Pengetahuan .344 .100 .302 3.434 .001 

Motivasi .591 .107 .484 5.499 .000 

a. Dependent Variable: keputusan_mjd_nasabah 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menjelaskan bahwa: 

1) Nilai thitung pengetahuan sebesar 3,434 dengan signifikansi 0,001 

dan nilai ttabel ± 1,660, maka thitung > ttabel atau 3,434 > 1,660 

artinya pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan menjadi nasabah. 

2) Nilai thitung motivasi sebesar 5,499 dengan signifikansi 0,000 dan 

nilai ttabel ± 1,660, maka thitung > ttabel atau 5,499 > 1,660 artinya 
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motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

menjadi nasabah. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah 

Hasil analisis dengan bantuan program komputer SPSS 16.0 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,571 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,326 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

yang positif pengetahuan terhadap keputusan menjadi nasabah BRI 

Syariah KCP Ponorogo sebesar 32,6% dan lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain. Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung 

pengetahuan sebesar 3,434 dengan signifikansi 0,001 dan nilai ttabel ± 

1,660, maka thitung > ttabel atau 3,434 > 1,660 artinya pengetahuan 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi nasabah. 

2. Pengaruh Motivasi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah 

Hasil analisis dengan bantuan program komputer SPSS 16.0 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,652 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,425 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

yang positif motivasi terhadap keputusan menjadi nasabah BRI Syariah 

KCP Ponorogo sebesar 42,5% dan lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung sebesar 5,499 dengan 

signifikansi 0,000 dan nilai ttabel ± 1,660, maka thitung > ttabel atau 5,499 

> 1,660 artinya motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan menjadi nasabah. 
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3. Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah 

Hasil analisis dengan bantuan program komputer SPSS 16.0 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,698 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,488 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

yang positif pengetahuan dan motivasi terhadap keputusan menjadi 

nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo sebesar 48,8% dan lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa 

F sebesar 45,681 dengan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan untuk Ftabel 

dikolom 2 lajur dk (n-2) = 100-2 = 98 diperoleh nilai 2,10. Maka Fhitung 

> Ftabel, sehingga secara simultan (bersama-sama) pengetahuan dan 

motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi 

nasabah. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan sesuai prosedur ilmiah akan 

tetapi masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat sebesar 48,8%. Itu artinya masih ada 51,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal 

ini menunjukkan bahwa kedua faktor ini belum dapat menunjukkan 

factor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah. 
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2. Penggunaan kuesioner sebagai pengumpulan data walaupun dianggap 

responden dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit dikontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan terhadap keputusan 

menjadi nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,571 dan koefisien determinasi R2 sebesar 0,326 dan thitung 3,434 

lebih besar dari ttabel 1,660. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi terhadap keputusan menjadi 

nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo dengan koefisien korelasi sebesar 

0,625 dan koefisien determinasi R2 sebesar 0,425 dan thitung 5,499 lebih 

besar dari ttabel 1,660. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan dan motivasi terhadap 

keputusan menjadi nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,698 dan koefisien determinasi R2 sebesar 0,488 dan 

nilai F sebesar 45,681 lebih besar dari Ftabel 2,10. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

antara lain: 

1. Hendaknya pihak bank perlu meningkatkan promosi kepada masyarakat 

tentang produk-produk bank syariah dengan bahasa yang lugas dan 

mudah dipahami orang awam. 

2. Hendaknya pihak bank melakukan evaluasi secara teratur terkait 

pemasaran produk dan jasa bank syariah. 



118 
 

 
 

3. Hendaknya masyarakat menjadi lebih terbuka dalam hal menerima 

informasi baru mengenai bank syariah. 

4. Hendaknya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mendukung 

perkembangan bank syariah di Indonesia. 
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