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ABSTRAK 

Sholihah, Seima Maratus. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Konsumen dan 

Periklanan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo.” Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, Pembimbing Dr. Hj. Shinta Maharani, M. Ak. 

 

Kata Kunci: Produk, Media dan Keputusan 

 

 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan konsumen 

dan periklanan, seringkali seseorang yang menginginkan produk harus memiliki 

pengetahuan yang baik dan usaha-usaha untuk mempengaruhi konsumen melalui 

iklan. Dengan demikian periklanan harus dapat mempengaruhi pemilihan dalam  

keputusan konsumen. 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode 

kuisioner. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo yang meliputi Pengetahuan Konsumen, 

Periklanan dan keputusan nasabah. Teknis analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier ganda dengan tingkat 

signifikansi 5% dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini diolah dengan program SPSS 

Versi 21 for Window. 

Dari penelitian inidapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji analisis 

memberikan hasil bahwa secara parsial (Uji t) variabel pengetahuan konsumen 

(X1) dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05 sehingga variabel pengetahuan 

konsumen berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan nasabah 

menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Variabel periklanan (X2) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,05 sehingga variabel periklanan berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel keputusan nasabah menabung pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan konsumen (X1) dan periklanan (X2) secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 

sehingga pengetahuan konsumen dan periklan berpengaruh simultan (bersama-

sama) terhadap keputusan nasabah menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional 

yang mendasarkan operasionalnya pada syariah hukum Islam. Bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah. Bank Syariah dikembangkan 

sebagai lembaga bisnis keuangan uang melaksanakan kegiatan usahanya 

sejalan dengan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.
1
 

Pengembangan Bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar 

karena peluang pasarnya yang sesuai dengan mayoritas penduduk negeri ini. 

Tidak menutup kemungkinan bagi pemilik Bank BUMN, swasta nasional, 

bahkan pihak asing sekalipun membuka cabang syariahnya di Indonesia.
2
 

Salah satu pemilik Bank BUMN yaitu BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

berdiri pada tahun 2013 yang berlokasi Jl. Soekarno hatta, 2B, Bangunsari, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Letaknya strategis berdekatan 

dengan pusat usaha, lembaga pendidikan seperti sekolahan dengan hal 

tersebut memiliki nilai tambah kaitannya dengan pertumbuhan nasabah. 

Pada saat ini dengan jumlah semua nasabah sekitar 10270 nasabah baik 

                                                           
1
 Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 

15-16.  
2
 Ibid., 25.  

1 
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funding maupun financing dengan mempunyai 2 lokasi ATM yaitu di 

Kantor BRI Syariah KCP Ponorogo dan Kampus IAIN Ponorogo.
3
 

Seiring perubahan dunia yang sangat pesat telah membuat produsen 

dan para penjual bersungguh dalam berinovasi pada produk agar tetap 

mengikuti trend di dunianya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai hal 

seperti pada kemajuan teknologi dan alat-alat canggih, terlebih dengan  

teknologi telekomunikasi. Cepatnya informasi yang masuk karena kemajuan 

teknologi dalam sektor informasi seperti televisi, majalah, radio telah 

menjadikan masyarakat semakin cerdas dan sulit mempertimbangkan dalam 

membuat keputusan. Dampak yang terjadi produsen ketatnya persaingan 

antar produsen untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan sekuat 

tenaga produsen berusaha untuk mengambil alih konsumen pesaingnya.
4
 

Dalam memasarkan produk, pemasaran memiliki basis kekuataan 

tak tertandingi untuk mengendalikan bisnis, mengerti tentang pasar, 

memenangkan konsumen, memimpin inovasi, membangun merek dan 

mengendalikan perumbuhan yang menguntungkan. Pemasaran harus 

memiliki ketegasan dalam analisis untuk menghubungkan impian. Dan 

keuntungan, tetapi tidak boleh kehilangan kreativitasnya untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Seorang pemasar yang handal 

mampu menjadikan kondisi yang bersifat kaku menjadi elastis dan simple 

untuk dipahami oleh semua orang terutama konsumen potensial. Sehingga 

kemampuan berkomunikasi dan pemahaman periklanan juga menjadi salah 

                                                           
3
 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 12 Maret 2019”. 

4
 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1-2. 
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satu dasar penting. Iklan pada dasarnya perlu mengaitkan trend masa kini 

dan menjual produk dengan pendekatan individual terhadap konsumen 

sejalan dengan keinginan perusahaan secara keseluruhan. Jika suatu iklan 

berhasil, hal tersebut dapat membantu konsumen dan membangun hubungan 

antara perusahaan dan konsumen.
5
 

Salah satu karakter konsumen yang penting, ia selalu ingin tahu 

banyak hal merupakan kebutuhan konsumen. Sering kali konsumen perlu 

tahu produk terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian membeli 

produk tersebut.
6
 Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk 

mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Karena itu sikap 

positif terhadap suatu produk sering kali mencerminkan pengetahuan 

konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk 

memengaruhi konsumen melalui iklan perlu memerhatikan sikap 

konsumen.
7
 Apakah konsumen memiliki sikap jika menggunakan suatu 

produk dapat memuaskan kebutuhannya yang didasari kegunaan produk, 

sikap ekspresi nilai atau sikap pengetahuan. Iklan yang mencoba 

memengaruhi konsumen dengan menutupi kesalahan dalam rangka 

mempertahankan diri akan kurang efektif bagi konsumen yang mempunyai 

sikap dan orientasi pada kegunaan produk.
8
  

Pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa tersebut dan 

                                                           
5
 Irham  Fahmi, Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-8. 

6
 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2015), 60. 

7
 Ibid., 61. 

8
 Ibid.,  
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informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.
9
 

Pengetahuan konsumen juga mempunyai pengertian informasi yang 

disimpan dalam ingatan konsumen dalam mengenai kapan pembelian di 

lakukan konsumen. Karena pengetahuan merupakan faktor penentu perilaku 

pembelian konsumen maka pemasar dapat mengukur seberapa jauh 

kesadaran dan penilaian konsumen terhadap produk ataupun jasa yang 

ditawarkan.
10

   

Pengetahuan konsumen berfokus pada informasi yang diketahui oleh 

nasabah mengenai suatu pada produk Bank Syariah. Pengetahuan atribut 

produk, pengetahuan manfaat produk dan pengetahuan nilai kepuasan 

produk.
11

 Nasabah yang mengetahui Bank Syariah juga merasa diuntungkan 

dengan hal tersebut dimana nasabah cenderung berminat untuk 

menggunakan jasa tabungan tersebut. Namun apabila nasabah tidak puas 

dengan produk pada BRI Syariah maka nasabah akan berpaling ke Bank 

lain.
12

 Periklanan digunakan sebagai sarana promosi bank dalam rangka 

mengkomunikasikan produk dan jasa bank. AIDA yaitu Attention 

(perhatian), Interest (ketertarikan), Desire (keinginan), dan Action 

(tindakan).
13

 Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang 

harus dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus lebih dari 

sekedar memberikan informasi kepada khalayah. Periklanan harus mampu 

                                                           
9
 Ibid., 51. 

10
 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: CV. Alfabeta, 

2005), 67.  
11

 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran, 52-53. 
12

 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 12 Maret 2019”. 
13

 Frank Jeflinks, Periklanan (Jakarta: Erlangga, 1997), 242. 
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membujuk masyarakat agar berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan 

strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuntumgan. 

Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen membeli produk-produk 

yang dirancang oleh perusahaan, sehingga diyakini dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian periklanan harus 

dapat memperngaruhi pemilihan dan keputusan pembeli.
14

  

Pembuatan keputusan pada hakikatnya merupakan salah satu aspek 

dari proses kehidupan manusia, artinya dalam keseluruhan proses hidupnya, 

manusia senantiasa di hadapkan pada tuntunan untuk membuat keputusan. 

Keberhasilan perjalanan hidup manusia bergantung pada kualitas dan 

keefektifan keputusan yang dibuatnya. Secara umum, pembuatan keputusan 

sebagai tindakan memilih dari dua alternatif atau lebih dalam suatu masalah 

yang di hadapi. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pilihan 

terhadap alternatif yang terbaik berdasarkan pertimbangan berbagai faktor.
15

 

Keputusan nasabah untuk menabung berkaitan erat bagaimana perilaku 

konsumen memilih suatu produk. Perilaku konsumen yaitu kegiataan 

individu memilih produk dan jasa dalam pengambilan keputusan. Proses 

pengambilan keputusan mempengaruhi faktor psikologis yang berperan 

penting dalam memahami perilaku konsumen secara aktual mengambil 

keputusan. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah 

rangsangan-tanggapan. Salah satu faktor psikologis ini yaitu pengetahuan 

                                                           
14

 Ibid., 15.  
15

 Endin Nasrudin, Psikologi Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2010),209-210.  
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konsumen yang secara fundamental mempengaruhi tanggapan konsumen 

terhadap berbagai rangsangan.
16

 

Berdasarkan respon dari nasabah yang bernama Fattah Yasin 

mengatakan bahwa BRI Syariah KCP Ponorogo belum melakukan 

pengenalan suatu produk yang sangat luas tentang nisbah bagi hasil yang 

diterapkan pada BRI Syariah KCP Ponorogo untuk masyarakat agar lebih 

memahami mekanismenya.
17

  Disisi lain nasabah yang bernama Hasna pada 

periklanan belum maksimal tentang metode yang diperkenalkan dalam 

produk menggunakan media cetak brosur dan facebook, sedangkan dalam 

metode periklanan bisa menggunakan media elektronik seperti televisi 

karena masyarakat banyak yang memiliki televisi untuk melihat iklan 

produk pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Adanya kelemahan tersebut dapat 

mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan menabung pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo.
18

 

Berdasarkan permasalahan terjadi, peneliti mencari alternatif untuk 

menyelesaikan permasalahan di atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Konsumen dan 

Periklanan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo? 

                                                           
16

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 144.  
17

 “Fattah Yasin”, Wawancara, 17 April 2019”.  
18

 “Hasna”, Wawancara, 19 April 2019”  
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2. Apakah periklanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah  

menabung  pada BRI Syariah KCP Ponorogo? 

3. Apakah pengetahuan konsumen dan periklanan berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan nasabah menabung  pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan konsumen  

terhadap keputusan nasabah menabung  pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

2. Untuk  menegtahui dan menganalisis periklanan terhadap keputusan 

nasabah menabung  pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan konsumen dan 

periklanan terhadap keputusan nasabah menabung  pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

D. Kegunaan  Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah yang berkaitan 

dengan pemasaran bank syariah.  

b. Bagi literatur, penelitian ini dapat menambah literatur perpustakaan 

dan perbandingan untuk karya tulis ilmiah selanjutnya 
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2. Kegunaan praktis 

a. Bagi perusahaan Bank (BRI Syariah KCP Ponorogo) 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

bagi bank syariah agar seorang nasabah mengetahui produk iklan 

yang di tawarkan pada produk tersebut agar meningkatnya jumlah 

nasabah. 

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai evaluasi untuk 

memperbaiki dalam permasalahan pengetahuan yang cukup dalam 

pemasaran perbankan syariah. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dilaporkan dalam 5 bab dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari 

diadakannya penelitian. Rumusan masalah sebagai pertanyaan mengenai 

keadaan yang memerlukan jawaban penelitian. Tujuan penelitian yang berisi 

hal yang ingin dilakukan dalam penelitian. Kegunaan penelitian tentang hal 

yang diharapkan agar dicapai dari penelitian. Sistematika penulisan 

mencakup uraian singkat pembhasan materi dari tiap bab. 

BAB II TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian 

untuk mengembangkan kerangka berfikir, hipotesis penelitian dan penelitian 
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terdahulu. Pada bab ini sebagai untuk memperoleh pemahaman dan 

kerangka yang menunjang teori guna dilaksanakan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang penjelasan metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, 

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

serta metode pengolahan dan analisi data yang digunakan dalam 

penelitian. Bab ini sebagai penjelas tentang prosedur penelitian mulai dari 

pengumpulan data sampai analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil pengujian, pengolahan data, dan analisis 

data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Bab ini sebgai 

penguji teori dengan data yang diambil dan pembuktian kebenaran teori 

yang telah dipaparkan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil analisis 

penelititian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hasil dari 

pembuktian teori.  
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengetahuan Konsumen 

a. Pengertian Pengetahuan Konsumen 

Produk barang dan produk jasa yang pertama kalinya 

diluncurkan untuk di pasarkan dan dijual ke suatu wilayah pasar 

terlebih dahulu harus diperkenalkan kepada masyarakat, yang perlu 

diperkenalkan adalah nama produk, manfaatnya, untuk kelompok 

mana diperuntukkan, berapa harganya, dimana produk tersebut dapat 

diperoleh. Apabila suatu produk tidak diperkenalkan, maka 

masyarakat pada umumnya dan calon konsumen khususnya tidak 

akan mengetahui tentang adanya produk tersebut. Masyarakat juga 

tidak tahu apa manfaatnya, tidak tahu golongan kedalam produk 

tersebut bisa dikonsumsi, dan apa faedahnya. Masyarakat juga tidak 

tahu berapa harganya dan bagaimana produk tersebut dapat 

diperoleh.
1
 

b. Jenis pengetahuan Konsumen 

Menurut para ahli psikologi kognitif pengetahuan terdiri dari 

yaitu:  

                                                           
1
 Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 157.  
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1) Pengetahuan deklaratif adalah seseorang mengetahui fakta 

subjektif. Maksud subjektif ialah pengetahuan seseorang tersebut 

mungkin tidak selalu sesuai dengan realistis yang sebenarnya. 

2) Pengetahuan prosedur adalah pengetahuan mengenai bagaimana 

fakta-fakta tersebut digunakan.
2
 

Menurut Mowen dan Minor terdiri pengetahuan dari tiga 

kategori yaitu:  

a) Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai 

kelas produk yang disimpan didalam memori jangka panjang 

konsumen.  

b) Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa 

dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk. 

c) Informasi mengetahui pengetahuan lain.
3
 

c. Macam-macam pengetahuan konsumen terdiri dari tiga macam 

yaitu: 

1) Pengetahuan atribut produk adalah sebagian konsumen mungkin 

memiliki kelengkapan yang mengenai suatu produk, sehingga 

mereka mampu mendeskripsikan secara terperinci berbagai 

atribut dari produk tersebut. Maka hal yang perlu diketahui 

seorang pemasar mengetahui apa yang diketahui oleh 

konsumen., dalam suatu produk terdapat apa saja yang dikenal 

dan atribut mana yang dianggap paling penting oleh konsumen. 

                                                           
2
 Ibid., 52.  

3
 Ibid., 
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Pengetahuan atribut akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen. Pengetahuan yang lebih banyak mengenai 

atribut produk akan memudahkan konsumen untuk memilih 

produk yang akan dibelinya.
4
 

2) Pengetahuan manfaat produk adalah pengetahuan manfaat bagi 

konsumen yang sangat penting untuk dimiliki. Sebab konsumen 

sering kali berfikir mengenai manfaat yang ia rasakan jika 

menggunakan atau membeli sebuah produk  bukan mengenai 

atributnya. Suatu produk akan memberikan manfaat kepada 

konsumen jika produk tersebut telah di gunakan atau 

dikonsumsi oleh konsumen agar produk tersebut bisa 

memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi 

kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan 

produk tersebut dengan benar.
5
 

3) Pengetahuan nilai kepuasan produk adalah pengetahuan 

kepuasan yang diperoleh dari produk akan dirasakan oleh 

kosumen saat mereka telah menggunakan produk tersebut secara 

langsung. Ukuran puas dan tidak puas yang tepat adalah ketika 

konsumen memanfaatkan secara langsung atas sebuah produk 

dan bukan mereka memperoleh informasi atau keterangan dari 

                                                           
4
 Usman Effendi, Psikologis Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 187.  

5
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran 

(Bogor Ghalia Indonesia, 2002), 134.  
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orang lain. Karena bahwa pemanfaatan produk dalam hal rasa, 

tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain.
6
 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara 

faktor lingkungan, yang meliputi kondisi ekonomi, politik, budaya, 

dan teknologi. 

1) Kondisi ekonomi 

Kondisi ekonomi yang stabil memudahkan 

produsen/pemasar menentukan strategi pemasaran. Namun 

ketika kondisi ekonomi tidak stabil, seperti terjadi inflasi, 

deflasi dan sebagainya, produsen kesulitan untuk menetapkan 

strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. Kondisi 

ekonomi memengaruhi perancangan strategi pemasaran. Kondisi 

ekonomi juga memengaruhi perilaku konsumen. Kondisi 

ekonomi yang stabil dan baik akan memudahkan konsumen 

merencakan pembelian. Tetapi, ketika kondisi ekonomi sakit, 

tidak mudah bagi konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian.
7
 

2) Politik 

Peraturan perundang-undangan politik, baik yang dibuat 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memengaruhi 

                                                           
6
 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: Center Of 

Academic Publishing Service, 2015), 53. 
7
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,  Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 21. 
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kegiatan pemasaran. Situasi dan kondisi politik yang karut-

marut akan menyulitkan pemasar menetapkan srtategi 

pemasaran produk. Sebaliknya, situasi dan kondisi politik yang 

aman, tentram, dan stabil akan memudahkan produsen atau 

pemasar menentukan starategi pemasaran yang tepat. Kondisi 

politik peraturan perundang-undangan juga memengaruhi 

perilaku konsumen.
8
 

3) Budaya  

Faktor budaya mempengaruhi strategi pemasaran 

perusahaan, diantarannya dalam hal gaya hidup, nilai-nilai atau 

norma-norma, kepercayaan, kebiasaan, selera dan kelas sosial 

masyarakat. Perilaku konsumen juga dipengaruhi budaya.
9
 

4) Teknologi 

Teknologi mempengaruhi strategi pemasaran produsen 

atau pemasar untuk membujuk konsumen terutama dalam hal 

selera dan gaya hidup, cara hidup, dan pola konsumsi 

konsumen. Perkembangan dalam bidang teknologi telah 

mengubah cara atau gaya hidup seseorang. Teknologi juga 

mempengaruhi perilaku konsumen. Semakin meningkatnya 

kemajuan di bidang teknologi, kebutuhan dan keinginan 

                                                           
8
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9
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konsumen pu meningkat, baik secara kualitas maupun 

kuantitas.
10

 

2. Periklanan 

a. Pengertian Periklanan 

Definisi dari iklan atau advertising ialah “any paid form of 

nonpersonal communication about an organization, product, service, 

or idea by an identified sponsor” (setiap bentuk komunikasi 

nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang 

dibayar oleh satu sponsor yang diketahui). Yang dimaksud „dibayar‟ 

pada definisi tersebut pada umumnya suatu pesan iklan harus dibeli 

yang ditunjukan pada fakta bahwa ruang atau waktu. Maksud dari 

kata „nonpersonal‟ yang berarti suatu iklan melibatkan media massa 

seperti televisi, radio, majalah, Koran dan lain-lain yang dapat 

mengirimkan pesan kepada sejumlah besar kelompok induvidu 

secara bersamaan. Iklan adalah salah satu bentuk promosi yang lebih 

dikenal dan paling banyak dibahas oleh seseorang, hal ini 

kemungkinan karena daya jangkauan yang begitu luas. Khususnya 

bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan 

kepada masyarakat luas.
11

  

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan 

berbagai media seperti:  

1) Pemasangan billboard (papan nama) di jalan-jalan strategis 

                                                           
10
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11
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2) Pencetakan brosur baik disebatkan disetiap cabang atau pusat-

pusat perbelajaan 

3) Pemasangan spanduk dilokasi tertentu yang strategis 

4) Melalui koran 

5) Melalui majalah 

6) Melalui televisi 

7) Melalui radio 

8) Dan menggunakan media lainnya
12

 

b. Pentingnya peran periklanan 

Faktor kunci utama periklanan adalah bahwa iklan harus 

menggugah perhatian calon konsumen terhadap produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Periklanan juga penting untuk 

menghubungkan konsumen yang sudah ada dan mengingatkan 

mereka akan alasan dalam memilih produk yang diiklankan. 

Konsumen yang sudah ada juga di buat untuk tetap menjaga 

hubungan dengan produk dan jasa terbaru yang tersedia bagi 

mereka, dengan mengingatkan keberadaan produk secara intensif. 

Periklanan memberikan perusahaan kesempatan untuk 

mengembangkan satu merek dan satu identitas. Pada dasarnya iklan 

perlu mengaitkan tren masa kini dan menjual produk dengan 

pendekatan individual terhadap konsumen sejalan dengan keinginan 

perusahaan secara keseluruhan. Jika suatu iklan berhasil, hal 
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tersebut dapat membantu konsumen dan membangun hubungan 

antara perusahaan dan konsumen.
13

 

c. Fungsi Periklanan 

Periklanan dibedakan dua fungsi yaitu: fungsi informatif 

dan fungsi persuasif. Dunia bisnis sendiri sering berbicara tentang 

periklanan seolah-olah fungsinya yang utama ialah menyediakan 

informasi. Sedangkan dalam dunia konsumen (khususnya mereka 

yang lebih kritis) periklanan terutama dilihat sebagai usaha promosi. 

Pada kenyataannya tidak ada iklan yang semata-mata informative 

dan tidak iklan pula yang semata-mata persuasif. Namun ada iklan 

dimana unsur informasi paling dominan, disamping iklan di mana 

unsur promosi paling mencolok. Iklan tentang suatu produk baru 

biasanya mempunyai unsur informatif yang kuat. Iklan tentang 

produk yang ada banyak mereknya akan mempunyai unsur persuasif 

yang lebih menonjol, namun bagaimanapun pula, tidak ada iklan 

yang secara eksklusif bersifat informatif ataupun persuasif. 
14

 

d. Penempatan pada iklan 

1) Iklan tampilan (iklan spanduk) 

Iklan spanduk adalah kotak kecil persegi yang berisi teks 

dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk memasang 

iklan di situs web yang berkaitan. Semakin banyak pemirsa, 

semakin besar biaya penempatannya. Iklan tampilan masih 
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cukup menjanjikan bila dibandingkan dengan iklan pencari yang 

populer. Mengingat bahwa pengguna internet hanya 

menghabiskan 5% dari waktu online mereka untuk benar-benar 

mencari informasi, ada banyak peluang untuk menjangkau dan 

memengarugi konsumen ketika mereka berkelana di Web. 

Namun, iklan harus lebih mendapatkan perhatian dan 

berpengaruh, lebih terarah, dan dapat ditelusuri dengan lebih 

dekat.
15

 

2) Iklan antara iklan (interstitials) 

Iklan yang sering dilengkapi video atau animasi, yang 

muncul antara perubahan pada situs Web.
16

 

3) Papan pengumuman (billboard) 

Papan pengumuman (billboard) adalah papan 

pengumuman atau (billboard), seperti iklan-iklan yang 

terpampang pada papan-papan reklame yang gampang 

ditangkap mata. Iklan-iklan demikian bisa menghasilkan 

jangkauan dan frekuensi lebih baik terhadap khalayak sekitar 

atau mereka yang lalu-lalang melewati tempat dimana iklan itu 

terpampang.
17
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e. Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Efektivitas Iklan 

1) Attention (adanya daya tarik perhatian konsumen) ialah dengan 

adanya iklan yang menjadikan perhatian konsumen, maka 

informasi mengenai sebuah produk disampaikan melalui berbagai 

pilihan media iklan seperti televisi, radio, Koran dan lain 

sebagainya harus mampu menarik motivasi dan perhatian kepada 

calon konsumen. Iklan harus dapat menarik perhatian konsumen 

dengan menonjolkan kekhasannya. Dibutuhkan kecermatan dalam 

perencanaan dan membaca karakteristik calon konsumen sangat 

menentukan kuantitas perhatian konsumen.
18

 

2) Interest (ketertarikan atau minat, sikap konsumen) ialah ditandai 

adanya ketertarikan terhadap suatu produk yang diiklankan 

diharapkan menumbuhkan minat konsumen. Iklan yang 

membangkitkan minat konsumen untuk bertindak melakukan 

pembelian, memiliki hal yang perlu dilakukan agar iklan dapat 

menggugah timbulnya minat yaitu mendorong pen rasa ingin 

tahu, menyimak dan mematuhi pesan iklan yang disampaikan.
19

 

3) Desire (keinginan) ialah pada saat iklan itu dipertontonkan dalam 

berbagai media iklan akan dapat mengunggah keinginan 

konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Bentuk 

semacam itu perlu diciptakan karena suatu syarat yang harus 

dimilki oleh suatu iklan untuk mempengaruhi masyarakat dengan 
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begitu mereka merasa membutuhkan produk yang sedang 

diiklankan. Hal ini akan terlihat dari dorongan calon konsumen 

untuk memiliki, menikmati, memakai dan melakukan sesuatu 

yang berkaitan dengan pesan iklan.
20

 

4) Action (melakukan tindakan pembelian) ialah bahwa seharusnya 

suatu iklan diakhiri dengan kalimat yang bersifat bujukan agar 

calon konsumen melakukan suatu reaksi nyata atas iklan tersebut. 

Munculnya reaksi untuk melakukan pembelian konsumen 

beranggapan bahwa telah membentuk sikap positif konsumen atas 

sebuah produk yang ditawarkan.
21

 

3. Keputusan Nasabah Menabung 

a. Keputusan Konsumen 

Keputusan konsumen merupakan tindakan konsumen dalam 

memutuskan sebuah produk yang dianggap menjadi solusi dari 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pengintrgrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, 

dan memilih salah satu diantaranya. Sebuah keputusan konsumen 

melalui proses artinya tidak setiap keputusan bisa terjadi begitu saja 

tanpa sebab yang dilatarbelakangi oleh suatu keadaan dan dasar 

tertentu. Dimana semua itu hanya konsumen yang mengetahui dan 

merasakan mengapa ia melakukan keputusan tersebut. Sehingga 

                                                           
20

 Usman Effendi, Psikologi Konsumen, 187-188. 
21

 Ibid.,  



21 
 

 

dalam konteks ini seseorang pemasar harus memahami dengan 

benar apa yang terdapat dalam benak konsumen.
22

  

b. Proses Keputusan Pembelian  

Proses keputusan pembelian baik pada pasar konsumen 

maupun pasar organisasi dipandang sebagai serangkaian tahap yang 

dilalui pembelian dan membeli sebuah produk atau jasa. Prosesnya 

meliputi lima tahap: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi pasca 

pembelian.  

1) Pengenalan kebutuhan 

Langkah pertama pembeli menu keputusan pembelian 

adalah pengenalan kebutuhan, yang berarti bahwa pembeli 

membayangkan kesenjangan diantara keadaan nyata dan 

keadaan yang diharapkan. Kesenjangan ini seperti, menyadari 

bahwa perusahaan membutuhkan tahap ini dalam proses 

pembuatan keputusan, pengiklanan dapat mencoba 

mempengaruhi para pembeli dengan membantu mereka 

mengenali kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk sang 

pengiklanan.
23

 

2) Pencarian informasi 

Ketika para pembeli telah mengidentifikasi suatu  

kebutuhan, mereka  mencari informasi tentang cara memenuhi 
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kebutuhan tersebut. Pencarian informasi ini bersifat internal 

maupun eksternal dan ingatan sang pembeli dapat menjadi aspek 

kunci dalam proses ini. Seandainya pembeli pernah memenuhi 

kebutuhan serupa di masa lalu, ia sepertinya akan mengawali 

pencarian informasi dengan mengingat-ingat bagaimana 

kebutuhan tersebut pernah terpenuhi. Seringkali berkonsultasi 

dengan orang lain dalam kelompok rujukannya yaitu para 

kerabat dan teman. Para pembeli juga mendapatkan informasi 

dari para pemasar melalui iklan, paket, tenga penjualan dan 

sebagainya.
24

 

3) Evaluasi alternatif  

Berdasarkan informasi yang terkumpul, pembeli 

mengidentifikasi dan mengevaluasi cara-cara untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya atau organisasinya, mencari pilihan terbaik 

menyangkut kualitas, harga, dan faktor-faktor lain yang 

dianggap penting. Dalam tahap ini, seruan-seruan periklanan 

yang rasional dan emosional memainkan peran penting.
25

 

4) Keputusan pembelian 

Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan yang 

mungkin, pembeli membuat keputusan pembelian. Tahap ini 
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termasuk penentuan jadi tidaknya membeli, dan jika iya, apa 

yang dibeli, dimana membeli, kapan dibeli.
26

 

5) Evaluasi pasca pembelian 

Setelah membeli sebuah produk, para konsumen secara 

resmi atau tidak resmi mengevaluasi hasil pembelian. Meskipun 

para konsumen cenderung untuk tidak begitu resmi dalam 

mengevaluasi, dalam arti bahwa mereka tidak akan menentukan 

kriteria untuk mengevaluasi pembelian mereka secara tepat. 

Dalam kasus barang-barang mahal, tanggapan umum konsumen 

adalah keraguan terhadap pilihannya setelah pembelian. 

Perasaan ini disebut disonansi kognitif yang artinya keadaan 

gelisah yang dihadirkan oleh kesulitan dalam memilih satu di 

antara beberapa alternatif. Periklanan dapat membantu para 

pembeli mengatasi disonansi jika periklanan mampu 

memperkuat alasan-alasan untuk membuat pilihan tertentu.
27

 

c. Faktor-faktor utama penentu keputusan pembelian kosumen 

1) Faktor psikologis 

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor psiklogis yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sikap adalah 

suatu kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap 

penawaran produk dalam situasi dan kondisi tertentu secara 

konsisten. Sikap mempegaruhi kepercayaan, dan kepercayaan 
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mempengaruhi sikap. Kepribadian merupakan faktor psikologis 

yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di dalam kepribadian 

adalah opini, minat, dan prakarsa. Pembelajaran berdampak 

pada adanya perubahan. Konsumen akan belajar setelah 

mendapat pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun 

pengalaman orang lain. Setelah membeli dan mengkonsumsi 

produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas.
28

 

2) Faktor situasional 

Faktor situasional mencakup keadaan saran dan 

prasarana tempat belanja, waktu belanja, penggunaan produk, 

dan kondisi saat pembeliaan. Kondisi saat pembelian produk 

adalah sehat, senang, sedih, kecewa, atau sakit hati. Kondisi 

konsumen saat melakukan pembelian akan mempengaruhi 

pembuatan keputusan konsumen.
29

 

3) Faktor sosial 

Faktor kelas sosial seperti kelompok referensi, keluarga 

serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. 

Kelompok referensi dalah kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku orang 

tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung disebut 

kelompok primer artinya mereka berinteraksi secara terus 

menerus dan tidak resmi seperti keluarga, teman, tetangga dan 
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rekan kerja. Sedangkan kelompok yang tidak memiliki pengaruh 

langsung disebut kelompok sekunder seperti agama, kelompok 

persatuan pedagang yang cenderung resmi. Kelompok referensi 

mempengaruhi anggotanya setidaknya dengan tiga cara yaitu 

memperkenalkan gaya hidup baru kepada seseorang, 

mempengaruhi sikap dan konsep diri, menciptakan tekanan 

kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan 

merk. Jika pengaruh kelompok referensi kuat maka pemasar 

harus bisa mempengaruhi pemimpin opini kelompok.
30

 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit 

masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat 

mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan 

membeli. Dalam menganalisis perilaku konsumen faktor 

keluarga dapat berperan sebagai berikut: siapa pengambil 

inisiatif untuk membeli, siapa yang memberi pengaruh untuk 

membeli, siapa pengambil keputusan, siapa yang melakukan 

pembelian serta siapa yang menggunakan produk. 
31

 

Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan 

seseorang. Setiap peran menyandang status. Orang memilih 

produk yang mencerminkan dan mengkomunikasikan peran 

mereka serta status aktual yang diinginkan dalam masyarakat. 
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Pemasar harus menyadari simbol status dari produk dan 

merek.
32

 

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil kajian terdahulu yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu: Skripsi karya Shofia 

Mauizotun Hasanah yang berjudul, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Pengetahuan Konsumen dan Periklanan Program Faedah (Fasilitas Serba 

Mudah) Tabungan BRI Syariah Terhadap Minat Menabung Nasabah (Studi 

Kasus PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yos Sudarso Yogyakarta). 

Pada skripsi tersebut membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan(X1), 

pengetahuan konsumen (X2), periklanan (X3) dan minat nasabah(Y). Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

pada koefisien regresi sebesar 0,025 dan t hitung sebesar 3,221 Pada taraf 

dibawah signifikansi (0,002 < 0,05) yang artinya H1 diterima. Hal ini berarti 

berpengaruh positif signifikansi antara hasil perhitungan variabel kualitas 

pelayanan program tabungan faedah dengan variabel minat menabung 

nasabah. Untuk variabel pengetahuan konsumen pada koefisien regresi 

sebesar 0,321 hitung 8,586 pada taraf diatas signifikansi (0,000 < 0,05) yang 

artinya H1 diterima. Hal ini berpengaruh positif signifikansi antara hasil 

perhitungan variabel pengetahuan konsumen tentang program tabungan 

faedah dengan variabel minat menabung nasabah. Sedangkan untuk variabel 

periklanan  pada koefisien regresi sebesar 0,071 dan t hitung sebesar 4,250 
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pada taraf dibawah signifikansi (0,000 < 0,05) yang artinya H1 diterima. Hal 

ini berpengaruh positif signifikansi antara hasil perhitungan variabel 

periklanan tentang program tabungan faedah dengan variabel minat 

menabung nasabah
 33 

Skripsi karya Tri Wahyuni yang berjudul, “Pengaruh Pengetahuan 

Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada AJB Bumipetera 

Syariah Cabang Lemabang Palembang. Pada skripsi tersebut membahas 

tentang pengaruh pengetahuan konsumen (X) dan keputusan menjadi 

nasabah (Y). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan konsumen mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menjadi nasabah dalam memilih asuransi syariah (AJB 

Bumiputera Cabang Palembang). Hal ini ini didukung dengan nilai Adjusted 

R Square pada penelitian ini sebesar 0,480. Hal ini berarti variabel bebas 

yaitu pengetahuan konsumen mempunyai kontribusi sebesar 48% terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan menjadi nasabah dalam memilih asuransi 

syariah (Y), sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak masuk dalam penelitian.
34 

Skripsi karya Shofie Khairah Nasution yang berjudul “ Pengaruh 

Periklanan dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Menabung Pada PT 

Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu USU. Pada skripsi tersebut 
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membahas tentang pengaruh periklanan (X1), promosi penjualan (X2) dan 

keputusan menabung (Y). hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

variabel periklanan  uji t dengan nilai thitung sebesar 4,970 > ttabel sebesar 

1,985 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Yang artinya H1 diterima. 

Hal ini berarti variabel periklanan berpengaruh positif dan signifikansi 

terhadap keputusan menabung pada PT Bank Sumut Kantar Cabang 

Pembantu USU. Sedangkan untuk variabel promosi penjualan uji t dengan 

nilai thitung sebesar 2,232 > ttabel sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi 

0,028 < 0,05. Yang artinya H1 diterima. Hal ini berarti variabel promosi 

penjualan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap keputusan 

menabung pada PT Bank Sumut Kantar Cabang Pembantu USU. 
35

 

Skripsi karya Wawan Kurniawan yang berjudul “ Pengaruh 

Pengetahuan Konsumen, Kualitas Layanan Mengenai Keuangan Syaraiah 

Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Di BMT An Naafi Kabupaten 

Boyolali” Pada skripsi tersebut membahas tentang pengaruh pengetahuan 

konsumen (X1), kualitas layanan (X2) dan keputusan konsumen (Y). hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan 

konsumen pada koefisien arah regresi sebesar 0,219, sehingga variabel 

pengetahuan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen 

menjadi anggota. Berdasrakan uji determinasi parsial untuk variabel 

pengetahuan konsumen sebesar 0,229 atau 22,9% terhadap keputusan 

konsumen. Dan hasil uji t menunjukkan sig untuk keputusan konsumen 

                                                           
35

 Shofie Khairah Nasution, “ Pengaruh Periklanan dan Promosi Penjualan Terhadap 

Keputusan Menabung Pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu USU”, Skripsi (Sumatera 

Utara: Universitas Sumatera Utara, 2017), 79. 



29 
 

 

sebesar 0,023 < 0,05  yang artinya H1 diterima. Hal ini berarti pengetahuan 

konsumen berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Sedangkan untuk 

variabel kualitas layanan pada koefisien arah regresi sebesar 0,089, sehingga 

variabel kualitas layanan berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen. 

Berdasarkan uji determinasi parsial untuk variabel kualitas layanan sebesar 

0,294 atau 29,4% terhadap keputusan konsumen. Dan hasil uji t 

menunjukkan nilai sig untuk kualitas layanan sebesar 0,003 < 0,05 yang 

artinya H1 diterima. Hal ini berarti kualitas layanan berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen.
36

 

Skripsi karya Rananda Iman Cahya yang berjudul “ Pengaruh Iklan 

dan Promosi Penjualan Terhadap Minat Masyarakat Bertransaksi Di Bank 

Syariah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Way Urang Kec. Kalinda Lam-

Sel) . Pada skripsi tersebut membahas tentang pengaruh iklan (X1), promosi 

penjualan (X2) dan minat masyarakat (Y). hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa variabel iklan pada hasil koefisien regresi sebesar 

0,305. Pada perhitungan yang dilakukan spss diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,923 yang menunjukkan nilai t hitung > t tabel (2,923 > 1,98).  Uji dua 

pihak dengan taraf signifikansi variabel iklan sebesar 0,04 hal ini berarti 

dibawah 0,05. Yang artinya H1 diterima. Hal ini berarti iklan berpengaruh 

positif signifikan terhadap minat masyarakat bertransaksi di Bank Syariah 

pada masyarakat way urang kec. Kalianda Lampung Selatan. Sedangkan 

variabel promosi penjualan nilai koefisien regresi sebesar 0,548. Melalui 

                                                           
36

 Wawan Kurniawan  “ Pengaruh Pengetahuan Konsumen, Kualitas Layanan Mengenai 

Keuangan Syaraiah Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Di BMT An Naafi Kabupaten 

Boyolali” Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta,2017),5. 
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hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,585 yang 

menunjukakkan nilai t hitung > t tabel (4,585 > 1,98), uji dua pihak dengan 

taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang 

artinya H1 diterima. Hal ini berrati promosi penjualan berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat masyarakat bertransaksi di Bank Syariah pada 

masyarakat way urang kec. Kalianda Lampung Selatan.
37

 

Penelitian-penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Berikut penjelasannya: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis & Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

Hasil 

Penelitian 

Shofie Mauizotun 

Hasanah “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan,  

pengetahuan 

Konsumen dan 

Periklanan Program 

FAEDAH  (Fasilitas 

Serba Mudah) 

Tabungan BRI 

Syariah Terhadap 

Minat Menabung 

Nasabah 

a. Penggunaan 

variabel X2 

dan X3 yaitu 

pengetahuan 

konsumen 

dan 

periklanan 

Metode 

analisis 

regresi 

a. Penggunaan 

variabel X1 

dan Y yaitu 

kualitas 

pelayanan 

dan minat 

menabung 

b. Lokasi 

penelitian 

a. Pengetahuan 

konsumen 

berpengaruh 

positif dan 

signifikansi 

tentang 

program 

tabungan 

faedah 

terhadap 

variabel 

minat 

menabung 

nasabah. 

b. Periklanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikansi 

tentang 

program 

tabungan 

                                                           
37

 Rananda Iman Cahya“ Pengaruh Iklan Dan Promosi Penjualan Terhadap Minat 

Masyarakat Bertransaksi Di Bank Syariahi” Skripsi, (Lampung: Universitas islam Negeri Raden 

Intan Lampung 2018), 106.208.  



31 
 

 

faedah 

terhadap 

variabel 

minat 

menabung 

Tri Wahyuni 

“Pengaruh 

Pengetahuan 

Konsumen Terhadap 

Keputusan Menjadi 

Nasabah Pada AJB  

Bumiputera syariah 

cabang Lemabang 

Palembang 

a. Penggunaan 

variabel X 

danY yaitu 

pengetahuan 

konsumen 

dan 

keputusan 

nasabah 

b. Metode 

analisis 

regresi 

a. Lokasi 

penelitian 

a. Pengetahuan 

konsumen 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikansi 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

dalam 

memilih 

asuransi 

syariah (AJB 

Bumiputera 

Syariah 

Cabang 

Palembang) 

Shofie Khairah 

Nasution “Pengaruh 

Periklanan dan 

Promosi Penjualan 

terhadap Keputusan 

Menabung Pada PT 

Bank SUMUT 

Kantor Cabang 

Pembantu USU 

a. Penggunaan 

variabel X1 

dan Y yaitu 

periklanan 

dan 

keputusan 

menabung 

b. Metode 

analisis 

regresi  

a. Penggunaan 

variabel X2 

yaitu 

promosi 

penjualan 

b. Lokasi 

penelitian 

a. Pengaruh 

periklanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung 

Wawan Kurniawan 

“Pengaruh 

Pengetahuan 

Konsumen, Kualitas 

Layanaan Mengenai 

Keuangan Syariah 

Terhadap Keputusan 

Menjadi Anggota Di 

BMT An Nafi 

Kabupaten Boyolali 

a. Penggunaan 

variabel X1 

dan Y yaitu 

pengetahuan 

konsumen 

dan 

keputusan 

konsumen 

b. Metode 

analisis 

regresi 

a. Penggunaan 

variabel X2 

yaitu kualitas 

layanan 

b. Lokasi 

penelitian 

a. Pengetahuan 

konsumen 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

konsumen 
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Rananda Iman 

Cahya “Pengaruh 

Iklan dan Promosi 

Penjualan Terhadap 

Minat Masyarakat 

Bertransaksi Di 

Bank Syariah 

a. Penggunaan 

variabel X1 

yaitu Ikla 

b. Metode 

analisis 

regresi 

a. Penggunaan 

variabel Y 

yaitu: minat 

masyarakat 

b. Lokasi 

penelitian 

a. Iklan 

berpengaruh 

positif dan 

positif dan 

signifikansi 

terhadap 

minat 

masyarakat 

bertransaksi 

di Bank 

Syariah 

 

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena 

setiap pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen berbeda-beda akan 

ketidaktahuan pada produk. Berdasarkan tabel 2.1 yang membedakan 

penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggabungkan variabel 

pengetahuan konsumen dan periklanan secara bersama-sama dalam 

mengetahui pengaruh keputusan nasabah menabung pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo.  

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Periklanan                

(X2) 

Pengetahuan 

Konsumen                

(X1) 

Keputusan Nasabah 

 (Y) 
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Keterangan:    

   : hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y 

 

  : Hubungan antara X1 Terhadap Y dan X2 terhadap Y 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa 

pengetahuan konsumen dan periklanan memiliki hubungan maupun 

pengaruh terhadap keputusan nasabah menabung pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Hubungan variabel dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1. Hubungan pengetahuan konsumen dengan keputusan konsumen 

menabung 

Pengetahuan konsumen merupakan tingkah laku konsumen dalam 

membeli suatu produk yang dipengaruhi berbagai unsur, baik dari dalam 

ataupun luar. Unsur-unsur itu membentuk sesuatu kekuataan yang 

merangsang konsumen sehingga ia memutuskan untuk menggunakan 

produk tertentu.
38

 

2. Hubungan periklanan dengan keputusan konsumen menabung 

Periklanan adalah salah satu bentuk promosi yang lebih dikenal 

dan paling banyak dibahas oleh seseorang, hal ini kemungkinan karena 

daya jangkauan yang begitu luas. Periklanan harus mampu membujuk 

masyarakat agar berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi 

pemasaran perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuntungan. 

                                                           
38

 Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam( Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), 158. 
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Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen membeli produk-

produk yang dirancang oleh perusahaan, sehingga diyakini dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian 

periklanan harus dapat mempengaruhi pemilihan dan keputusan 

pembeli.
39

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah kesimpulan teoretis atau sementara dalam 

penelitian. Hipotesis memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman untuk 

mengarahkan penelitian, memberikan batasan apa yang diteliti, 

mengarahkan bentuk desain penelitian yang sesuai, menjelaskan hubungan 

atau pengaruh variabel, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan 

yang akan dihasilkan dan stimulasi penelitian selanjutnya.
40

 Berdasarkan  

kajian pustaka yang telah peneliti lakukan baik dari kajian teoritis maupun  

penelitian sebelumnya, hal ini dapat ditarik kesimpulan sementara dari hasil 

penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

1. H1  = Ada pengaruh pengetahuan konsumen secara signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung  pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

H0  = Tidak ada pengaruh pengetahuan konsumen secara signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung  pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

2. H1  = Ada pengaruh periklanan secara signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung  pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

                                                           
39

  Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi Kedua (Yogyakarta: ANDI, 2001), 219. 
40

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008),  
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H0  = Tidak ada pengaruh periklanan secara signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung  pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

3. H1 = Ada pengaruh pengetahuan konsumen dan periklanan secara 

bersama-sama terhadap keputusan nasabah menabung  pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

H0  = Tidak Ada pengaruh pengetahuan konsumen dan periklanan 

secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah  menabung  pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik kuisioner atau 

pertanyaan kepada sejumlah responden. Dengan hal ini, data yang diambil 

dari populasi akan tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang 

diambil dari populasi.
1
 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian merupakan suatu karakteristik dari orang atau 

obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang tersebut kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan hubungan antar variabelnya terdiri dari 

variabel dependen (terikat) dan variabel independen ((bebas).
2
 Pada 

penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen (X) adalah 

pengetahuan konsumen (X1) dan periklanan (X2). Sedangkan variabel 

dependennya (Y) adalah minat menabung nasabah. Definisi operasional 

adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik 

yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan obsevasi atau 

pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi 

                                                           
1
 Muhammad, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 

50.  
2
Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 10.  
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operasional untuk menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati dan 

dapat di uji dan ditentukan kebenarannya dari orang lain.
3
 

Tabel 3.1.Definisi Operasional Variabel Independen (X) dan Dependen (Y) 

Variabel Indikator Butir Soal Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

Konsumen 

(X1) 

1. Pengetahuan 

atribut produk 

1. Setoran awal tabungan 

faedah Rp. 100.000 

merupakan setoran awal 

yang murah 

2. Menabung di BRI 

Syariah memberikan 

bonus kepada nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danang 

Sunyoto, 

2015. 

2. Pengetahuan 

manfaat 

1. Fasilitas yang disediakan 

BRI Syariah 

memberikan kemudahan 

kepada nasabah 

2. Ketika menabung 

dengan saldo rata-rata 

mendapatkan nisbah 

3. Pengetahuan 

nilai kepuasan 

produk 

1. Menabung di BRI 

Syariah sesuai aturan 

Syariah dalam 

melakukan transaksi 

2. Memberikan 

kenyamanan dalam 

bertransaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Attetion           

( Perhatian) 

1. Iklan pada BRI Syariah 

menarik perhatian 

2. Iklan pada BRI Syariah 

inovatif dan kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interest  

(Ketertarikan) 

1. Iklan yang terdap 

dibrosur jelas dalam 

menerangkan 

karakteristik produk 

2. Ketertarikan dalam 

membaca brosur 

                                                           
3
 Saban Echdar, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2017), 256. 
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Periklanan 

(X2) 

3. Desire 

(Keinginan) 

1. Struktur penyampain 

iklan dapat dipahami 

2. Iklan dapat menjelaskan 

spesifikasi produk 

dengan baik 

 

 

 

 

Usman 

Effendi, 

2016. 

4. Action 

(Tindakan) 

1. Pada saat membaca 

brosur nasabah akan 

menabung di BRI 

Syariah 

2. Nasabah menabung di 

BRI Syariah meskipun 

telah memiliki tabungan 

di Bank lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan 

Nasabah (Y) 

1. Pengenalan 

Kebutuhan 

1. Menabung di BRI 

Syariah merupakan 

sesuai dengan kebutuhan 

2. Memberikan nisbah 

dengan menabung di 

BRI Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monle 

Lee dan 

Carla 

Johnson, 

2011. 

2. Pencarian 

Informasi 

1. Nasabah mencari 

informasi sebelum 

menggunakan produk 

BRI Syariah 

2. Membaca brosur BRI 

Syariah sebelum 

menabung 

3. Evaluasi 

berbagai 

alternatif 
 

1. Bertransaksi dengan 

mudah dan nyaman 

2. Informasi yang mudah 

dipahami dalam 

pengenalan produk 

4. Keputusan 

Pembelian 

1. Memutuskan menabung 

karena memberikan 

bonus 

2. Memberikan informasi 

yang jelas 

5. Perilaku Pasca 

Pembelian 

1. Merasa puas menjadi 

nasabah di BRI Syariah 

2. Nasabah akan 
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merekomendasikan 

kerabatnya untuk 

menabung di BRI 

Syariah 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 Dari jumlah populasi yang ada maka 

perlu adanya penarikan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi.
5
Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebutt. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

  
 

      
 

Keterangan: n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

E = persen kesalahan pengambilan sampel
6
 

Pada penelitian ini populasi pada nasabah pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo berjumlah 10270 nasabah  dengan ukuran sampel berikut: 

  
 

      
 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: ALFABETA, 2015), 117. 
5
 Ibid., 8-9.  

6
 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial KUantitatif (Bandung: PT Refika Aditama, 

2015), 389. 
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     respoden 

Jadi penelitian ini akan menggunakan 100 respoden untuk diuji. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data menggunakan 

sumber primer dan sumber sekunder. 

1. Data primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data. Data primer diperoleh dari kuisioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data 

primer dalam penelitian ini berupa preferensi/pendapat responden 

tentang variabel pengetahuan konsumen, periklanan dan minat 

menabung nasabah.
7
 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang 

berkaitan dengan penelitian. Data ini yang berasal dari orang-orang 

kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung 

pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data 

yang diperoleh akan membantu mengkaji secara kritis penelitian 

                                                           
7
 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam , 103-108. 
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tersebut. Dalam memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa 

buku, brosur, website dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini.
8
 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Metode Angket (kuisioner) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
9
Kuisioner yang digunakan oleh peneliti sebagai 

instrument penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuisioner 

tertutup. 

Instrumen kuisioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya 

sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. 

Instrument yang valid berarti instrument tersebut dapat dipergunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrument 

yang reliable adalah instrument yang apabila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama 

pula. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini 

dengan menggunakan skala likert 5 poin.
10

 Jawaban responden berupa 

pilihan dari lima alternative yang ada yaitu: 

                                                           
8
 Ibid., 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

199. 
10

 Ibid., 173.  
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a. STS  : Sangat Tidak Setuju 

b. TS : Tidak Setuju  

c. N  : Netral 

d. S  : Setuju 

e. SS : Sangat Setuju  

Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut : 

1) STS  : 1 

2) TS    : 2 

3) N     : 3 

4) S      : 4 

5) SS    : 5 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan teknik pengambilan data di 

mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali 

informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara 

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalalm 

melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan 

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya pun telah disiapkan.Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 
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pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya.
11

 

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak salah satu  

BRI Syariah Ponorogo untuk mendapatkan data tertentu, terutama 

apabila data yang diperoleh melalui metode dokumentasi ada yang 

belum jelas. 

F. Teknik Pengolahan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, 

uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data 

penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. 

Hipotesisnya adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima 

artinya data berdistribusi normal.
12

 

b. Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang 

                                                           
11

 Ibid., 194-197. 
12

 Anindhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 38. 
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lain. Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan 

cara menentukan formulasi regresi linier berganda dengan 

menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel dependen dan 

variabel independennya adalah X1 dan X2. Hipotesis yang 

digunakan: 

H0 :varian residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

H1 :varian residual tidak  homogen (terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima 

artinya tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. 

c. Autokorelasi  

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara 

menggunakan kriteria Durbin Watson sebagai berikut: 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi 

2) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
13

 

d. Uji multikolinieritas  

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar 

                                                           
13

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), 177. 
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variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain 

itu, uji multikolinieritas digunakan untuk menghindari kebiasaan 

dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji 

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Kriteria 1)  Nilai beta < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

2)  Nilai standar error < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

3)  Nilai VIF< 10 (tidak tejadi multikolinieritas).
14

 

2. Analisis Korelasi 

Analsis korelasi adalah salah satu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya. Pada penelitian ini yang digunakan adalah korelasi product 

moment untuk melihat bagaimana hubungan derajat antara dua 

variabel. Pada analisis korelasi dapat dilihat apakah suatu hubungan 

yang terjadi adalah negatif atau positif. Hal ini dapat dilihat dari tanda 

yang dimiliki. Untuk melihat apakah hubungan yang terjadi antara dua 

variabel signifikan atau tidak signifikan dilakukan dengan melihat nilai 

r hitung dan r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel maka hubungan antara 

kedua variabel X dan Y signifikan. Jika r hitung < r tabel maka 

hubungan antara kedua varabel tidak signifikan.
15

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Uji Regresi Ganda 

                                                           
14

Ibid., 158. 
15

 Anindhita Dessy, Aplikasi Statistika dalam Penelitian, 93-94. 
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Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pengetahuan konsumen dan periklanan terhadap keputusan nasabah 

menabung. Selain itu analisis regresi juga digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis. 

1) Persamaan regresi linier berganda: 

                   

 

Keterangan : 

Y  = Keputusan Nasabah 

X1 = Pengetahuan konsumen 

X2 = Periklanan 

β0  = intercept (titik potong populasi) 

β1  = koefisien pengetahuan konsumen 

β2 = koefisien periklanan 

Ɛ = error/residual 

b. Uji Parsial (t) 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual 

yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). 

Langkah- langkah pengujiannya: 

1) Menentukan formulasi H0 dan H1 

Hipotesis 1 
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H0 : tidak ada pengaruh antara pengetahuan konsumen 

terhadap keputusan nasabah menabung 

H1 : ada pengaruh antara pengetahuan konsumen terhadap 

keputusan nasabah menabung 

Hipotesis 2  

H0 : tidak ada pengaruh antara periklananterhadap keputusan 

nasabah menabung. 

H1: ada pengaruh antara periklanan terhadap keputusan 

terhadap keputusan nasabah menabung 

Kesimpulan  

Cara 1 

Jika Sig > 0,05 H0 diterima 

Jika Sig < 0,05 H0 ditolak 

Cara 2 

Jika -t table < t hitung < t table maka H0 diterima. 

Jika t hitung < t table dan t hitung > t table maka H0 ditolak. 

c. Uji F 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen (X1, X2) secara bersama-sama terhadap variabel tidak 

dependen (Y).
16

 

Langkah-langkah pengujian: 

                                                           
16

 Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 161-162. 
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1) Menentukan formulasi H0 dan H1 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara 

pengetahuan konsumen dan periklanan terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

H1 : ada pengaruh secara bersama-sama antara antara 

pengetahuan konsumen dan periklanan terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

Kesimpulan 

Cara 1 

Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak. 

Cara 2 

F hitung < F table maka H0 diterima. 

F hitung > F table maka H0 ditolak. 

d. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh 

variabel independen (X). Jika R2 semakin besar, maka prosentase 

perubahan semakin tinggi.Jika R2 semakin kecil, maka prosentase 

perubahan variabel semakin rendah.
17

 

 

                                                           
17

 Ibid., 163-164. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ponorogo 

1. Sejarah BRI Syariah 

BRI Syariah resmi beroperasi di Indonesia pada tanggal 17 

November 2008, terbentuknya BRI Syariah diawali dengan pengakuisisi 

Bank jasa Arta oleh PT. BRI (Persero), Tbk.,  pada  Desember 2007. Pada 

tanggal 16 Oktober 2008 mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui 

surat keputusan Gubernur BI No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. PT Bank 

BRI Syariah Tbk merubah kegiatan perbankan beroperasional secara 

konvensional kemudian diubah berdasarkan prinsip syariah islam.
1
 

Selama kurang lebih dua tahun PT Bank BRI Syariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan 

financial sesuai kebutuhan nasabah untuk kehidupan lebih berarti, 

pelayanan yang prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai 

dengan harapan nasabah dengan ketentuan syariah.
2
 Keberadaan PT Bank 

BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional 

dipertegaskan oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 

perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat 

terhadap sebuah Bank modern sekelas PT Bank Syariah Tbk yang mampu 

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 

                                                           
1
 https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, (diakses pada tanggal 9 April 

2019, jam 13.23). 
2
 Ibid.,  

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
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digunakan ialah turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah 

dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
3
 

Pada 19 Desember 2008 aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk 

semakin kokoh setelah ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk bergabung di PT Bank 

BRI Syariah 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 BRI Syariah 

Tbk.
4
 

Masa ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Bank Syariah ketiga 

terbesar berdasarkan asset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan 

pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. PT Bank BRI Syariah Tbk berfokus pada segmen menengah 

kebawah untuk menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.
5
BRI Syariah KCP Ponorogo 

berdiri pada tahun 2013 yang berlokasi Jl. Soekarno Hatta No, 2B, 

Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Letaknya yang 

strategis berdekatan dengan pusat usaha, lembaga pendidikan seperti 

sekolahan dengan hal tersebut memiliki nilai tambah kaitannya dengan 

pertumbuhan nasabah. Pada saat ini BRI Syariah KCP Ponorogo memiliki 

lebih dari 10 ribu nasabah baik funding ataupun financing dengan 

                                                           
3
 Ibid.,  

4
 Ibid.,  

5
 Laporan Tahunan 2013 BRI Syariah.  
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memiliki 2 lokasi ATM antara lain di Kantor BRI Syariah KCP Ponorogo 

dan di Kampus IAIN Ponorogo.
6
 

2. Struktur organisasi BRI Syariah (Kantor Cabang Pembantu Ponorogo)
7
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi  

 

a. Visi BRI Syariah 

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna.
8
 

 

 

                                                           
6
 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 12 Maret 2019”  

7
 Ibid.,  

8
 Ibid.,  
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b. Misi BRI Syariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah 

2) Menyediakan prodk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimanan pun 

4) Memungkinkan setiap idividu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan kententraman pikiran.
9
 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas)  

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan dalam 

suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Pengujian ini dilakukan pada data uji coba yang dikumpulkan terlebih 

dahulu dan diberikan kepada 30 responden. Responden ini merupakan 

sebagian nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Kriteria untuk mengukur valid tidak suatu butir pertanyaan 

dengan membandingkan r hitung dan r tabel dimana df=n-2 dengan 

sig 5%. Kuisioner dikatakan valid apabila r tabel < r hitung. Karena 

data yang digunakan dalam uji coba 30 responden maka r tabel yang 

didigunakan adalah 0,361 (Nilai Product Moment).  

 

                                                           
9
 Ibid.,  
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a. Pengetahuan Konsumen 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel X1 

NO r hitung r tabel Keterangan 

1 0,702 0,361 Valid 

2 0,659 0,361 Valid 

3 0,577 0,361 Valid 

4 0,533 0,361 Valid 

5 0,488 0,361 Valid 

6 0,517 0,361 Valid 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.1 bahwa nilai r hitung yang diperoleh 

masing-masing pertanyaan lebih dari r table = 0,361, maka seluruh 

butiran pertanyaan untuk variabel X1 valid. 

b. Periklanan 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel X2 

NO r hitung r tabel Keterangan 

1 0,541 0,361 Valid 

2 0,711 0,361 Valid 

3 0,629 0,361 Valid 

4 0,687 0,361 Valid 

5 0,540 0,361 Valid 

6 0,528 0,361 Valid 
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7 0,511 0,361 Valid 

8 0,373 0,361 Valid 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa nilai r hitung yang diperoleh 

masing-masing pertanyaan lebih dari r table = 0,361, maka seluruh 

butiran pertanyaan untuk variabel X2 valid. 

c. Keputusan Nasabah  

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

NO r hitung r tabel Keterangan 

1 0,824 0,361 Valid 

2 0,646 0,361 Valid 

3 0,712 0,361 Valid 

4 0,793 0,361 Valid 

5 0,733 0,361 Valid 

6 0,574 0,361 Valid 

7 0,808 0,361 Valid 

8 0,431 0,361 Valid 

9 0,548 0,361 Valid 

10 0,753 0,361 Valid 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.3 bahwa nilai r hitung yang diperoleh 

masing-masing pertanyaan lebih dari r tabel = 0,361, maka seluruh 

butiran pertanyaan untuk variabel  Y valid. 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sebuah kuisioner 

dari indikator-indikator variabel. Suatu kuisioner yang telah diuji 

validitas dan semua pernyataan valid maka dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas. Kuisioner yang  reliabel apabila jawaban responden 

terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Jika 

nilai Alpha > 0,60 maka reliable. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas X1, X2 dan Y 

NO Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas Keterangan 

1 X1 0,808 0,60 Reliabel  

2 X2 0,836 0,60 Reliabel 

3 Y 0,914 0,60 Reliabel 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 bahwa nilai Cronbach’s Alpha lebih 

dari 0,60 maka pertanyaan untuk variabel X1, X2,  dan Y reliabel.  

Bahwa hasil yang diperoleh X1, X2, dan Y butiran 

pertanyaaan valid dan reliabel maka sebagai instrumen 

pengumpulan data penelitian. 
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C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Gambaran Umum Responden 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah nasabah 

BRI Syariah KCP Ponorogo. Kuisioner diberikan kepada responden 

sebanyak 100 nasabah. Berdasarkan kriteria yang digunakan meliputi 

nama, jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Berikut gambaran umum objek 

penelitian: 

a. Jenis kelamin 

Pada penelitian menyebarkan kuisoner kepada responden 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data 

primer yang diolah, maka hasil persebaran responden sebagai berikut. 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.2 bahwa dari 100 responden yang mengisi 

kuiosiner adalah laki-laki sebanyak 42 nasabah atau 42% dan 

perempuan sebanyak 58  nasabah atau 58%.  

 

42% 

58% 

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Laki-Laki

Perempuan
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b. Usia 

Pada penelitian ini menyebarkan kuisiner kepada responden 

berdasarkan usia antara lain: < 20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 

31-35 tahun dan < 36 tahun. Berdasarkan data primer yang diolah, 

maka hasil persebaran responden sebagai berikut. 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 hasil pengisian kuisioner sebagian 

besar yaitu berusia 21-25 tahun sebesar 46%. Usia 26- 30 tahun 

sebesar 26%. Usia 31-35 sebesar 19%. Usia > 36 tahun sebesar 6% 

sedangkan usia < 20 tahun sebesar 3%. Artinya pada penelitian ini 

banyaknya dalam pengisian kuisioner adalah berusia 21-25 tahun. 

c. Pekerjaan  

Pada penelitian ini menyebarkan kuisioner kepada responden 

yang memiliki masing-masing pekerjaan antara lain: PNS, Pegawai 

Swasta, Wiraswasta, Pelajar, mahasiswa. Berdasarkan data primer 

yang diolah, maka hasil persebaran responden sebagai berikut. 

3% 

46% 

26% 

19% 

6% 

Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Usia 

< 20 Tahun

21-25 Tahun

26-30 Tahun

31-35 Tahun

> 36 Tahun
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Berdasarkan Gambar 4.4 bahwa jumlah pengisian kuisioner 

untuk pekerjaan mahasiswa sebanyak 46%, pekerjaan wiraswata 

sebesar 21% dan pegawai swasta sebesar 24%, PNS sebanyak 6%, 

Pelajar 3%. Artinya pengisian kuisioner ini didominasi oleh 

responden mahasiswa dengan persentase sebesar 46% karena 

antusisnya banyak respon sedangkan responden pelajar memiliki 

persentase sedikit sebesar 3%. 

2. Data Penelitian Berdasarkan Jawaban 

Pada penelitian ini memiliki variabel pengetahuan konsumen 

(X1), periklanan (X2) dan keputusan nasabah (Y). Masing-masing 

variabel akan dijawab oleh persebaran kuisoner oleh 100 responden. 

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden 

sebagai berikut. 

 

6% 

24% 

21% 

3% 

46% 

Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

PNS

Pegawai Swasta

Wiraswasta

Pelajar

Mahasiswa
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1) Variabel Pengetahuan Konsumen (X1) 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 hasil distribusi jawaban 

responden  variabel pengetahuan konsumen dari jumlah 100 

responden. Pada variabel pengetahuan konsumen memiliki 

sebanyak 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang menjawab 

sangat setuju berjumlah 50 nasabah, setuju 48 berjumlah 

nasabah, netral berjumlah 2 nasabah sedangkan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju berjumlah 0 nasabah. Pertanyaan kedua 

yang menjawab sangat setuju berjumlah 42 nasabah, setuju 

berjumlah 48 nasabah, netral berjumlah 10 nasabah, sedangkan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 0 nasabah. 

Pertanyaan ketiga yang menjawab sangat setuju berjumlah 46 

50 

42 

46 

41 
39 

30 

48 48 48 

34 

54 
52 

2 

10 

6 

19 

7 

17 

5 

1 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6

Gambar 4.5 Distribusi Jawaban Berdasarkan Variabel 

Pengetahuan Konsumen 

Sangat Setuju Setuju Netral

Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
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nasabah, setuju berjumlah 48 nasabah, netral berjumlah 6 

nasabah, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

berjumlah 0 nasabah. Pertanyaan keempat yang menjawab 

sangat setuju berjumlah 41 nasabah, setuju berjumlah 34 

nasabah, netral berjumlah 19 nasabah, tidak setuju berjumlah 5 

nasabah dan sangat tidak setuju berjumlah 1 nasabah. 

Pertanyaan kelima yang menjawab sangat setuju berjumlah 39 

nasabah, setuju berjumlah 54 nasabah, netral berjumlah 7 

nasabah, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

berjumlah 0 nasabah. Pertanyaan keenam yang menjawab 

sangat setuju berjumlah 30 nasabah, setuju berjumlah 52 

nasabah, netral berjumlah 17 nasabah, sedangkan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju berjumlah 0 nasabah.  

Dapat disimpulkan pada pertanyaan variabel pengetahuan 

konsumen dari 100 nasabah bahwa banyaknya mayoritas 

menjawab “sangat setuju” dan “setuju”. Oleh karena itu 

pengetahuan konsumen mendapatkan pernyataan yang sangat 

baik dari responden. Artinya pengetahuan konsumen yang 

dimiliki oleh responden cukup luas dan paham akan BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 
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2) Variabel Periklanan (X2) 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 hasil distribusi jawaban 

responden variabel periklanan dari jumlah 100 responden. 

Pada variabel Periklanan memiliki sebanyak 8 pertanyaan. 

Pertanyaan pertama yang menjawab sangat setuju berjumlah 

29 nasabah, setuju berjumlah 68 nasabah, netral berjumlah 3 

nasabah, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

berjumlah 0 nasabah. Pertanyaan kedua yang menjawab sangat 

setuju berjumlah 25 nasabah, setuju berjumlah 56 nasabah, 

netral berjumlah 16 nasabah, tidak setuju berjumlah 3 nasabah 

dan sangat tidak setuju berjumlah 25 nasabah. Pertanyaan 

29 
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Gambar 4.6 Distribusi Jawaban Berdasarkan 
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ketiga yang menjawab sangat setuju berjumlah 15 nasabah, 

setuju berjumlah 52 nasabah, netral berjumlah 30 nasabah, 

tidak setuju berjumlah 2 nasabah dan sangat tidak setuju 

berjumlah 1 nasabah. Pertanyaan keempat yang menjawab 

sangat setuju berjumlah 11 nasabah, setuju berjumlah 35 

nasabah, netral berjumlah 48 nasabah, tidak setuju berjumlah 4 

nasabah dan sangat tidak setuju berjumlah 2 nasabah. 

Pertanyaan kelima yang menjawab sangat setuju berjumlah 13 

nasabah, setuju berjumlah 35 nasabah, netral berjumlah 50 

nasabah, tidak setuju berjumlah 2 nasabah dan sangat tidak 

setuju berjumlah 0 nasabah. Pertanyaan keenam yang 

menjawab sangat setuju berjumlah 15 nasabah, setuju 

berjumlah 38 nasabah, netral berjumlah 47 nasabah, sedangkan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 0 nasabah. 

Pertanyaan ketujuh yang menjawab sangat setuju berjumlah 8 

nasabah, setuju berjumlah 42 nasabah, netral berjumlah 32 

nasabah, tidak setuju berjumlah 18 nasabah dan sangat tidak 

setuju berjumlah 0 nasabah. Pertanyaan kedelapan yang 

menjawab sangat setuju berjumlah 15 nasabah, setuju 

berjumlah 39 nasabah, netral berjumlah 34 nasabah, tidak 

setuju berjumlah 7 nasabah dan sangat tidak setuju berjumlah 5 

nasabah. 
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Dapat disimpulkan pada pertanyaan variabel periklanan 

dari 100 nasabah bahwa banyaknya mayoritas menjawab 

“setuju” dan “netral”. Oleh karena itu periklanan mendapatkan 

pernyataan yang sangat baik dan  juga nasabah lainnya tidak 

memihak (seimbang) pada BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Bahwa responden yang memilih “setuju” dengan pernyataan 

periklanan yang dimiliki oleh nasabah cukup membantu dalam 

menerangkan karakteristik produk pada brosur  BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Artinya variabel periklanan cukup memiliki 

pengaruh yang baik bagi responden saat BRI Syariah KCP 

Ponorogo dalam struktur penyampaian iklan pada brosur dapat 

menjelaskan spesifikasi produk dengan baik. Namun 

responden yang memilih “netral” dengan pernyataan 

periklanan pada BRI Syariah inovatif dan kreatif kurang 

memuaskan bagi responden. Artinya responden tidak memihak 

(seimbang) dalam periklanan yang dilakukan BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Sehingga BRI Syariah KCP Ponorogo perlu 

meningkatkan kreatifitas dan performa periklanannya pada 

brosur yang akan di iklankan agar responden tertarik dan 

memperhatikan disetiap langkah-langkah yang dilakukan BRI 

Syariah KCP Ponorogo saat melakukan periklanan. 
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3) Variabel Keputusan Nasabah (Y) 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 hasil distribusi jawaban 

responden variabel keputusan nasabah dari jumlah 100 

responden. Pada variabel keputusan nasabah memiliki 

sebanyak 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang menjawab 

sangat setuju berjumlah 27 nasabah, setuju berjumlah 73 

nasabah, netral berjumlah 0 nasabah, sedangkan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju berjumlah 0 nasabah. Pertanyaan 

kedua yang menjawab sangat setuju berjumlah 2 nasabah, 

setuju berjumlah 56 nasabah, netral berjumlah 38 nasabah, 

tidak setuju berjumlah 2 nasabah dan sangat tidak setuju 
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Gambar 4.7 Distribusi Jawaban Berdasarkan 
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berjumlah 2 nasabah. Pertanyaan ketiga yang menjawab 

sangat setuju berjumlah 0 nasabah, setuju berjumlah 2 

nasabah, netral berjumlah 4 nasabah, tidak setuju berjumlah 

26 nasabah dan sangat tidak setuju berjumlah 68 nasabah. 

Pertanyaan keempat yang menjawab sangat setuju berjumlah 

0 nasabah, setuju berjumlah 0 nasabah, netral berjumlah 6 

nasabah, tidak setuju berjumlah 28 nasabah dan sangat tidak 

setuju berjumlah 66 nasabah. Pertanyaan kelima yang 

menjawab sangat setuju berjumlah 7 nasabah, setuju 

berjumlah 40 nasabah, netral berjumlah 42 nasabah, tidak 

setuju berjumlah 4 nasabah dan sangat tidak setuju berjumlah 

7 nasabah. Pertanyaan keenam yang menjawab sangat setuju 

berjumlah 2 nasabah, setuju berjumlah 21 nasabah, netral 

berjumlah 65 nasabah, tidak setuju berjumlah 8 dan sangat 

tidak setuju berjumlah 4 nasabah. Pertanyaan ketujuh yang 

menjawab sangat setuju berjumlah 1 nasabah, setuju 

berjumlah 27 nasabah, netral berjumlah 60 nasabah, tidak 

setuju berjumlah 9 nasabah dan sangat tidak setuju berjumlah 

3 nasabah. Pertanyaan kedelapan yang menjawab sangat 

setuju berjumlah 5 nasabah, setuju berjumlah 39 nasabah, 

netral berjumlah 50 nasabah, tidak setuju berjumlah 4 

nasabah, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 masabah. 

Pertanyaan kesembilan yang menjawab sangat setuju 
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berjumlah 2 nasabah, setuju berjumlah 28 nasabah, netral 

berjumlah 67 nasabah, tidak setuju berjumlah 3 nasabah, dan 

sangat tidak setuju berjumlah 0 masabah. Pertanyaan 

kesepeluh yang menjawab sangat setuju berjumlah 7 nasabah, 

setuju berjumlah 30 nasabah, netral berjumlah 60 nasabah, 

tidak setuju berjumlah 3 nasabah, dan sangat tidak setuju 

berjumlah 0 masabah.  

Dapat disimpulkan pada pertanyaan variabel keputusan 

nasabah dari 100 nasabah bahwa banyaknya mayoritas 

menjawab “setuju” dan “netral”. Responden yang memilih 

“setuju” dengan pernyataan responden memutuskan 

menabung pada BRI Syariah merupakan sesuai kebutuhan 

nasabah dalam menabung yang memberikan nisbah dan 

nasabah puas setelah menabung di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Sedangkan responden yang memilih “netral” 

dengan pernyataan  responden tidak memihak siapapun atau 

seimbang dalam memutuskan menabung di BRI Syariah KCP 

Ponorogo dalam mencari informasi sebelum menggunakan 

produk BRI Syariah. Sehingga BRI Syariah perlu 

meningkatkan dalam informasi dan pengenalan produk agar 

nasabah memutuskan untuk menabung di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 
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D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi adalah salah satu analisis untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel lainnya. Pada penelitian ini 

menggunakan korelasi product moment untuk melihat bagaimana 

hubungan derajat antara dua variabel. Untuk melihat apakah hubungan 

yang terjadi antara dua variabel signifikan atau tidak signifikan 

dilakukan dengan melihat nilai r hitung dan r tabel. Jika nilai r hitung > 

r tabel maka hubungan antara kedua variabel X dan Y signifikan. Jika r 

hitung < r tabel maka hubungan antara kedua variabel tidak signifikan. 

Penentuan r tabel dilakukan dengan menggunakan Tabel Nilai r 

Product Moment. Pada penelitian ini banyak responden adalah 100 

sehingga r tabel (alpha=5%) = 0,220.  

Tabel 4.5. Hasil Uji Korelasi  Variabel X dan Variabel Y 

NO Korelasi r hitung r tabel Keterangan 

1 X1 dan Y 0,254 0,195 Signifikan 

2 X2 dan Y 0,277 0,195 Signifikan 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.5 bahwa korelasi antara X1 Dan Y signifikan 

karena nilai r hitung = 0,254 > dari 0,195. Korelasi antara X2 dan Y 

signifikan karena nilai r hitung = 0,277 d> 0,195. Maka, korelasi antara 

X1 dengan Y dan X2 dengan Y signifikan. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

dilakukan dengan Uji Kolmogorov Smirnov. Hipotesisnya sebagai 

berikut: 

H₀ : Data berdistribusi normal 

H₁ :  Data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai  signifakansi (p-value) > 0.05 maka H0 dieteima artinya 

data berdistribusi normal 

Tabel 4.6 Hasil  Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Predicted Value 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 30,3100000 

Std. Deviation ,53063306 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,073 

Positive ,073 

Negative -,062 

Kolmogorov-Smirnov Z ,734 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,654 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.6 nilai signifikansi uji normalitas residual 

sebesar 0,654 > 0,05. Hal ini berarti H₀ diterima artinya data 

berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas untuk menguji terjadinya variance residual 

suatu peiode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linier berganda dengan 

menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel dependen dan 

variabel independen adalah X1 (Pengetahuan Konsumen) dan X2 

(Periklanan). 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

H0   :Varian residual homogen (tidak terjadi heteroskedastisitas)  

H1 :Varian residual tidak homogen (terjadi kasus 

heteroskedastisitas)  

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya 

tidak terjadi kasus heteroskedastisitas 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,797 1,449  1,931 ,056 

Pengetahuan 

Konsumen 

,005 ,046 ,012 ,118 ,906 

Periklanan 
-,058 ,039 -,154 -1,494 ,138 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji heteroskedisitas nilai 

signifikansi dari variabel X1 (Pengetahuan Konsumen) sebesar 

0,906 > 0,05 (alpha 5%) dan variabel X2 (Periklanan) sebesar  

0,138 > 0,05 (alpha 5%. Hal ini berarti H0 diterima artinya tidak 

terjadi heteroskedisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara 

menggunakan kriteria Durbin Watson sebagai berikut: 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi 

2) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

 

 

 

 

 



 71 
 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,322
a
 ,103 ,085 1,578 2,043 

a. Predictors: (Constant), Periklanan, Pengetahuan Konsumen 

b. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji autokorelasi diperoleh nilai 

Durbin Watson sebesar 2,043,  maka nilai tersebut berada di antara 

-2 dan +2 yang menunjukkan tidak ada autokorelasi.  

d. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas di gunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar 

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain 

itu, uji multikolinieritas digunakan untuk menghindari kebiasaan 

dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji 

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas sebagai berikut: 

1) Nila beta < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

2) Nilai standar error < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

3) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas) 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 22,341 2,387    

Pengetahuan 

Konsumen 

,132 ,078 ,175 ,861 1,161 

Periklanan ,157 ,077 ,212 ,861 1,161 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil Uji multikolinieritas sebagai berikut: 

a) Nilai Beta  

(1) Nilai beta untuk variabel pengetahuan konsumen sebesar 

0,175 < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

(2) Nilai beta untuk variabel periklanan sebesar 0,212 < 1 

(tidak terjadi multikolinieritas) 

b) Nilai Standar Error 

(1) Nilai standar error untuk variabel pengetahuan konsumen 

sebesar 0,078 < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

(2) Nilai standar eror untuk variabel  periklanan sebesar 0,077 

< 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

c) Nilai VIF 

(1) Nilai VIF untuk variabel pengetahuan konsumen sebesar 

1,161 < 10 (tidak terjadi multikolinieritas) 
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(2) Nilai VIF untuk variabel periklanan sebesar 1,161 < 10 

(tidak terjadi multikolinieritas) 

Hal ini berarti hasil uji regresi ganda tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pengetahuan konsumen dan periklanan terhadap keputusan nasabah 

menabung. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Ganda 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
21,913 2,338  ,000 

Pengetahuan 

Konsumen 

,149 ,074 ,198 ,046 

Periklanan ,153 ,063 ,239 ,017 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji  regresi ganda sebagai berikut:               

               ₁               

Keterangan : 

Y    :Keputusan nasabah                                                                                                                               

 ₁   :Pengetahuan Konsumen                                                                                                                                        

     : Periklanan 
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Berikut intrepretasi statis terhadap persamaan model regresi adalah: 

a. Nilai konstanta sebesar 21,913. Menunjukkan bahwa akan terjadi 

meningkat keputusan nasabah sebesar 21,913 apabila variabel 

independen dianggap konstan. 

b. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan konsumen (X1) 

sebesar 0,149. Artinya, apabila variabel independen lain dianggap 

konstan, maka keputusan nasabah kan meningkat sebesar 0,149. 

c. Nilai koefisien regresi variabel periklanan (X2) sebesar 0,153. 

Artinya, apabila variabel independen lain dianggap konstan, maka 

keputusan nasabah akan meningkat sebesar 0,153. 

Model regresi ini dapat dijadikan prediksi dimasa mendatang 

tetntang rumusan pengaruh antara varabel pengetahuan konsumen 

dan periklanan terhadap variabel keputusan nasabah. Hasil model 

regresi di atas nilai konstanta seluruh variabel independen maupun 

dependen yang bersifat positif artinya, jika nilai kontanta variabel 

independen meningkat baik secara individu maupun bersama-sama 

maka variabel dependen juga meningkat. 

4. Uji t dan Uji F 

Uji t dan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen baik secara individu maupun 

simultan dilakukan uji sebagai berikut: 
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5. Uji Parsial (t) 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesisn yang 

digunakan adalah: 

H0 : X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H1 : X1 berpengaruh signifikan terhadap Y 

H0 : X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H2 : X2 berpengaruh signifikan terhadap Y 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (t) 

 

Coefficients
a
 

Model t Sig. 

 

(Constant) 9,373 ,000 

Pengetahuan Konsumen 2,018 ,046 

Periklanan 2,433 ,017 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, 

terlebih dahulu menentukan ttabel – Ttabel = t (k; n- k-1)= t (2; 100-2-

1 ) = 2; 97 =  1,985 
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Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Nilai signifikansi variabel pengetahuan konsumen sebesar 

0,046 <  0,05 dan diperoleh t hitung > t tabel yaitu sebesar 

2,018 > 1,985. Maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga 

variabel pengetahuan konsumen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel keputusan nasabah. 

2) Nilai signifikansi variabel periklanan sebesar 0.017 < 0.05 dan 

diperoleh nilai t hitung > t tabel  yaitu sebesar 2,433 > 1,985. 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel periklanan 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan 

nasabah. 

6. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua 

variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersamaan 

(simultan) terhadap variabel dependen 

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (F) 

ANOVA
a
 

Model F Sig. 

 

Regression 
6,523 ,002

b
 

Residual   

Total   

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

b. Predictors: (Constant), Periklanan, Pengetahuan Konsumen 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.12 hasil nilai signifikansi 0,002 < 0,05 

dan diperoleh nilai Ftabel = f (k; n-k)= F (2; 98) dengan 

menghasilkan nilai Ftabel = 3,09 maka nilai F hitung > F tabel yaitu 

6,523 > 3,09. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya, pengetahuan konsumen dan periklanan 

berpengaruh simultan (bersama-sama) terhadap keputusan nasabah. 

7. Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

presentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh 

variabel independen (X) 

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,344
a
 ,119 ,100 1,565 

a. Predictors: (Constant), Periklanan, Pengetahuan Konsumen 

b. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil nilai R yang diperoleh sebesar 

0,344 menunjukkan hubungan antara X1 dan X2 tergolong lemah 

karena nilai R yang dihasilkan kurang dari 1. Nilai R square yang 

diperoleh sebesar 0,119 menunjukkan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

adalah sebesar 0,119 =11,9% dan sisanya 88,1 dipengaruhi oleh faktor 

lain selain X1 dan X2 yang tidak masuk dalam pembahasan. 
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E. Pembahasan 

1. Pengaruh Pengetahuan Konsumen Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung Pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

Hipotesis: 

H0 = Tidak ada pengaruh pengetahuan konsumen terhadap keputusan 

nasabah menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo  

H1  = Ada pengaruh pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah 

menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (alpha) maka H0 diterima dan H1 ditolak 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (alpha) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Pengetahuan konsumen merupakan tindakan yang dilakukan 

konsumen baik konsumen individu maupun organisasi mulai dari 

proses mencari, memilih, mendapatkan, mengkonsumsi, 

menghabiskan dan mengevaluasi produk barang atau jasa yang 

diharapkan bisa memenuhi kebutuhan. Pengetahuan konsumen 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan 

barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhannya. Oleh karena itu,  

pemasar perlu memahami bagaimana perilaku konsumen dalam 

memenuhi kebutuhannya.
10

 

Berdasarkan hasil regresi bahwa pengetahuan konsumen 

mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Nasabah Menabung pada 

                                                           
10

 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: CV. Alfabeta, 

2005). 77-68.  
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BRI Syariah KCP ponorogo. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

uji hipotesis parsial yang menyatakan bahwa pengetahuan konsumen 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Hal ini diperkuat dari 

penelitian sebelumnya Tri Wahyuni dan Wawan Kurniawan bahwa 

pengetahuan konsumen berpengaruhpositif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah. 

Hal ini dibuktikan pada uji regresi secara parsial penelitian 

menunjukkan nilai signifikansi variabel pengetahuan konsumen 

sebesar 0,046 <  0,05 dan diperoleh t hitung > t tabel yaitu sebesar 

2,018 > 1,985. Maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel 

pengetahuan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

keputusanan nasabah menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Pengaruh Periklanan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

Hipotesis: 

H0 = Tidak ada pengaruh periklanan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

H1 = Ada pengaruh periklanan terhadap keputusan nasabah menabung 

pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (alpha) maka H0 diterima dan H1 

ditolak 
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b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (alpha) maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Periklanan alat utama untuk mempengaruhi konsumennya 

untuk memutuskan menggunakan produk yang diiklankan tersebut. 

Pada Bank Syariah melakukan periklanan melalui brosur-brosur 

dan spanduk yang tertera pada kantornya diharapkan konsumen 

atau calon konsumen terpengaruh lalu tertarik untuk menggunakan 

produk yang diiklankan.
11

 

Berdasarkan hasil regresi bahwa periklanan konsumen 

mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil uji hipotesis parsial yang menyatakan bahwa 

pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan nasabah.  

Hal ini diperkuat dari penelitian sebelumnya Shofie Khairah 

Nasution bahwa periklanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menabung. 

Hal ini di buktikan pada uji regresi secara parsial penelitian 

menunjukkan Nilai signifikansi variabel periklanan sebesar 0.017 < 

0.05 dan diperoleh nilai t hitung > t tabel t tabel yaitu sebesar 2,433 

> 1,985. maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel 

periklanan berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan 

nasabah.menabung pada BRI Syariah KCP ponorogo. 

                                                           
11

 Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 

2009), 25.  
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3. Pengaruh Pengetahuan Konsumen dan Periklanan Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung Pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

Hipotesis: 

H0 = Tidak ada pengaruh pengetahuan konsumen dan periklanan 

terhadap keputusan nasabah menabung pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

H1   =   Ada pengaruh pengetahuan konsumen dan periklanan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada BRI Syariah KCP. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (alpha) maka H0 diterima dan H1 

ditolak 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (alpha) maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan (bersama-

sama) diperoleh nilai signifikansi 0,002 < 0,05 dan diperoleh dan 

nila F hitung > F tabel yaitu 6,523 > 309. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pengetahuan konsumen 

dan periklanan berpengaruh simultan (bersama-sama) terhadap 

keputusan nasabah menabung pada BRI Syariah KCP Ponorogo.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembhasan mengenai pengaruh pengetahuan 

konsumen dan periklanan terhadap keputusan menabung pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan konsumen berpengaruh signifikansi secara parsial terhadap 

keputusan nasabah. 

2. Periklanan berpengaruh signifikansi secara parsial terhadap keputusan 

nasabah. 

3. Pengetahuan konsumen dan periklanan berpengaruh signifikansi secara 

simultan (bersama-sama) terhadap keputusan nasabah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka saran-saran yang 

diberikan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada BRI Syariah KCP 

Ponorogo memperkenalkan suatu produk kemasyarakat lain agar 

pengetahuan yang dimiliki lebih luas. 

2. Kepada BRI Syariah KCP Ponorogo diharapkan melakukan pengiklanan 

lewat media elektronik agar masyarakat lebih tertarik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan referensi, karena penelitian ini 

masih jauh dari sempurna dan masih ada kekurangannya, sehingga 

peneliti selanjutnya bisa lebih baik dari peneliti sebelumnya. 
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