


ABSTRAK

Rosa, Helvy Tiana. 2019. “Pengaruh Lokasi Dan Promosi Terhadap Keputusan
Nasabah Memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.” Skripsi. Jurusan
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah,
M.Ag.

Kata Kunci : Lokasi, Periklanan, Keputusan Nasabah

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh beberapa pendapat yang
mengatakan bahwa lokasi dan promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan
nasabah dalam memilih BRI Syariah KCP Ponorogo, hal ini berbanding terbalik
dengan teori yang ada. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) apakah
lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP
Ponorogo 2) apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih
BRI Syariah KCP Ponorogo 3) apakah lokasi dan promosi berpengaruh terhadap
keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan jenis
data yang digunakan yaitu data primer. Populasi dan Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan
reliabilitas, analisis korelasi, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana
dan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil
penelitian ini diolah dengan program SPSS Versi 21.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial (Uji t) variabel
Lokasi (X1) berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP
Ponorogo, dengan nilai sig-t 0,000 < 0,05. Dengan kesimpulan semakin strategis
lokasi yang dipilih untuk dijadikan sebagai kantor suatu bank, maka keputusan
nasabah untuk memilih akan semakin meningkat. Variabel Promosi (X2)
berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo,
dengan nilai sig-t 0,00 < 0,05, Dengan kesimpulan apabila promosi semakin
ditingkatkan, maka keputusan nasabah untuk memilih akan semakin meningkat.
Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel Lokasi (X1) dan Promosi
(X2), masing-masing secara simultan  berpengaruh terhadap keputusan nasabah
memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000
< 0,05. Dengan kesimpulan semakin strategis lokasi dan semakin meningkatkan
promosi, maka keputusan nasabah untuk memilih akan semakin meningkat juga.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.1 Peran bank

dalam dunia modern memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Bank berperan penting dalam masyarakat baik yang

umum maupun yang memiliki usaha. Kegiatan masyarakat umum dalam

membantu kegiatan perekonomian yang tidak lepas dari lembaga keuangan.

Dalam masyarakat bisnis, bank berperan sebagai mitra dalam melakukan

transaksi keuangan  guna mendukung kelancaran suatu usaha.2

Jenis bank jika dilihat dari kegiatan operasionalnya atau cara penentuan

harganya terbagi menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan bank

syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bank konvensional

adalah berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Bank konvensional adalah bank yang prinsip operasionalnya menerapkan

metode bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang operasionalnya

dengan prinsip Islam.3 Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga

kepada para nasabahnya. Transaksi menarik dan membayar bunga dilarang

oleh Islam.4

1 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),13.
2 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010),2.
3 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: Ekonisia, 2002),30.
4 Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah:Prinsip,Praktik dan

Prospek (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2007),11.
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Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan sangat

pesat. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya perbankan yang membuka

layanan syariah. Salah satunya adalah Bank BRI Syariah. BRI Syariah adalah

salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan prinsip

syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Dalam menumbuhkan minat beli dan akhirnya melakukan keputusan

membeli tidaklah mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi, baik faktor dari

dalam maupun faktor dari dalam. Menurut Muhammad dalam buku

“Manajemen Bank Syariah” dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi

masyarakat individual untuk memilih bank syariah adalah informasi dan

penilaian; humanism dan dinamis; ukuran dan fleksibilitas pelayanan;

kebutuhan; lokasi; keyakinan dan sikap; materialisme; keluarga; peran dan

status; kepraktisan dalam menyimpan kekayaan; perilaku pasca pembelian;

promosi langsung, dan agama. Keputusan  masyarakat memilih atau tidak

memilih bank syariah dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu : periode

pengembalian; pembenaran (warranties); lokasi; situasi ekonomi; peran dan

status; umur dan tahap siklus hidup (produk); keluarga, serta ditambah satu

variabel lain, yaitu: pendidikan5.

Agar dikenal oleh calon nasabahnya BRI Syariah terus berusaha

meningkatkan berbagai produk yang dimiliki untuk melancarkan segala

5 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
YKPN,2011), 237.
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kegiatan usahanya6. Untuk menunjukkan produk yang dimiliki, BRI syariah

harus selalu memberikan informasi produk kepada masyarakat dengan cara

mempromosikan produk agar lebih dikenal banyak masyarakat. Promosi

adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas penjualan dan

menjadi ajang untuk meningkatkan penjualan.7 Adanya promosi membuat

masyarakat lebih berminat untuk melakukan transaksi di perbankan syariah.

Promosi sangat dibutuhkan dalam menanamkan pengaruh image, rasa percaya,

dan brand dari perusahaan itu sendiri di mata calon konsumennya. Sebuah

promosi akan sukses jika ditangani oleh mereka yang memiliki jiwa dalam

bidang promosi.8 BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan promosi agar

menarik minat nasabah untuk memilih BRI Syariah KCP Ponorogo, tetapi

Promosi yang dilakukan pihak BRI Syariah KCP Ponorogo belum maksimal,

meskipun promosi yang dilakukan pihak bank BRI Syariah KCP Ponorogo

kurang maksimal tetapi setiap tahun nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo

semakin meningkat.

Salah satu faktor lain yang dapat dikatakan penting adalah lokasi.

Kedekatan dengan akses pasar akan memberi pengaruh cepat dalam

menjangkau pasar agar tepat sasaran, lokasi dimana suatu bank akan

beroperasi merupakan salah satu faktor yang penting. Salah satu pengaruh

yang cukup tinggi dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat serta

penyaluran pembiayaan adalah penentuan lokasi. Apabila penentuan lokasi

6http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=SiaranPers/2017-11-07-BRIS-
id.pdf (diakses pada tanggal 23 September 2018, jam 20:29).

7Irham Fahmi, Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta,2016),90.
8Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran edisi pertama (Yogyakarta: BPFE,2000),

235.
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tepat sasaran, maka target pencapaian juga akan mudah diraih. Dalam

penentuan lokasi ini juga bertujuan untuk mendukung keunggulan sumber

daya manusia dan sistem yang ada di perbankan syariah.9

BRI Syariah KCP Ponorogo berdiri pada tahun 2013 yang beralamatkan di

Jl. Soekarno Hatta No. 2B Bangunsari, Kec.Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,

Jawa Timur, kode pos 63413.  Sampai saat ini dalam kurun waktu kurang

lebih 6 tahun BRI Syariah KCP Ponorogo mampu menarik  nasabah lebih dari

10 ribu nasabah baik funding maupun financing dengan mempunyai 2 lokasi

ATM yaitu di kantor BRI Syariah Ponorogo dan di kampus IAIN. BRI

Syariah KCP Ponorogo terletak di lokasi yang sangat strategis, berada di

pinggir jalan raya dan sangat mudah dijangkau kendaraan pribadi maupun

kendaraan umum. Akan tetapi disekitar lokasi BRI Syariah KCP Ponorogo

banyak sekali pesaing lembaga-lembaga keuangan lain. Meskipun lokasi BRI

Syariah KCP Ponorogo berdampingan dengan lembaga-lembaga keuangan

lain tetapi nasabah di BRI Syariah semakin tahun semakin bertambah

jumlahnya.10

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah BRI Syariah KCP

Ponorogo yang menggunakan produk tabungan pada bulan Desember 2018,

ditemukan beberapa fakta yang menarik. Dewi sebagai salah satu nasabah di

BRI Syariah KCP Ponorogo mengatakan bahwa pilihannya kepada BRI

Syariah KCP Ponorogo bukan karena adanya promosi yang dilakukan oleh

pihak bank, tetapi karena pemahamannya tentang bank syariah dan agar

9 Irham Fahmi, Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi,86.
10 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 Februari 2019”
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terhindar dari riba. Menurutnya promosi tidak berpengaruh terhadap

keputusannya dalam memilih bank syariah.11 Sedangkan nasabah yang

bernama Siti memilih BRI Syariah KCP Ponorogo bukan karena lokasi BRI

Syariah yang strategis dan mudah dijangkau, tapi karena adanya berbagai

macam produk di BRI Syariah dan juga tidak adanya potongan bulanan pada

produk tabungannya. Menurutnya lokasi tidak berpengaruh terhadap

keputusannya dalam memilih bank syariah12. Hal ini berbanding terbalik

dengan teori yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan

nasabah memilih bank syariah adalah lokasi dan promosi.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, penulis ingin

melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul, “Pengaruh Promosi dan

Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BRI Syariah KCP Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo?

2. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo?

3. Apakah lokasi dan promosi berpengaruh terhadap keputusan

nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan

nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

11 “Dewi safitri, Wawancara, 20 Desember 2018”
12 “Siti Janatin, Wawancara, 20 Desember 2018”
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan

nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi dan promosi terhadap

keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah

sebagai salah satu bagian implementasi dari prinsip ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Agar lebih mengetahui dan memahami tentang pengaruh lokasi dan

promosi pada bank BRI Syariah.

b. Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan dalam mengetahui tentang bank BRI

Syariah

c. Bagi bank syariah

Untuk menganalisis pentingnya mempertimbangkan lokasi dan promosi

untuk menarik lebih banyak nasabah.
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E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam

laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab

terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika

penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum

dari seluruh isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori, teori tentang lokasi,

promosi, keputusan pembelian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir

dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga, membahas tentang rancangan penelitian, variabel

penelitian, definisi operasional, populasi, sampel, jenis, sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, membahas tentang hasil pengujian instrumen, hasil

pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah

dibahas dan saran-saran agar penelitian selanjutnya lebih baik.
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BAB II

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN

HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Lokasi

a. Pengertian lokasi

Yang dimaksud lokasi bank adalah tempat di mana

diperjualkannya produk perbankan. Dalam prakteknya ada beberapa

macam lokasi yang digunakan dalam perbankan yaitu lokasi kantor

pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi ATM1.

Lokasi dalam jasa perbankan merupakan gabungan antara lokasi

dan keputusan atas saluran distribusi. Hal ini berkaitan dengan

bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi

yang strategis.2

Salah satu hal yang dapat dikatakan penting adalah lokasi.

Kedekatan dengan akses pasar akan memberi pengaruh cepat dalam

menjangkau setiap kemungkinan yang mungkin dapat dilakukan.

Lokasi sangat penting karena berkaitan dengan potensi penjualan dan

keuntungan, daya saing dan kesinambungan usaha. jika salah

menentukan lokasi maka akibatnya bukan hanya bersifat jangka

pendek, namun juga berakibat jangka panjang.3

1 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 163.
2Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi (Jakarta:

Salemba Empat, 2014), 96.
3 Irham Fahmi, Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta,2016),86.

8
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Penentuan lokasi dimana suatu bank akan beroperasi merupakan

salah satu faktor yang penting. salah satu pengaruh yang cukup tinggi

dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat serta penyaluran

pembiayaan adalah penentuan lokasi. Apabila penentuan lokasi tepat

sasaran, maka target pencapaian juga akan mudah diraih. Dalam

penentuan lokasi ini juga bertujuan untuk mendukung keunggulan

sumber daya manusia dan sistem yang ada di perbankan

b. Tujuan pengadaan lokasi

Adapun tujuan dari pengadaan strategi lokasi adalah sebagai berikut :

1)Agar bank dapat memilih lokasi yang tepat sasaran dan strategis.

Untuk memudahkan nasabah saat melakukan melakukan transaksi.

2)Supaya dapat menentukan akan menggunakan teknologi apa dalam

memberikan keakuratan dan kecepatan dalam melayani nasabahnya.

3)Supaya dapat menentukan lay out yang sesuai dengan standar

keamanan.

4)Supaya bank dapat menentukan metode antrian agar optimal di hari

dan jam-jam sibuk

c. Pertimbangan penentuan lokasi

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi suatu bank

adalah :

1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik

Jika segmen yang akan dijadikan target pasar bank adalah pabrik.

Misal bank akan menawarkan fasilitas pembiayaan ekspor pabrik
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yang beroperasi di kawasan industri, jadi apabila dekat dengan

kawasan industri/pabrik dapat menjadi pertimbangan membuka

kantor di kawasan tersebut.

2) Dekat dengan perkantoran

Dengan membuka kantor yang dekat dengan lokasi perkantoran

menjadi salah satu pertimbangan utama. Misal salah satu bank

syariah ingin menawarkan sistem pembayaran gaji karyawan secara

otomatis kepada perusahaan, maka apabila membuka kantor di

wilayah tersebut akan memberikan kemudahan pada perusahaan

ataupun karyawan dalam akses fasilitas perbankan.

3) Dekat dengan pasar

Keputusan membuka kantor cabang di dekat pasar dapat

mempermudah transaksi bisnis. Para pedagang dapat dengan mudah

melakukan proses transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

4) Dekat dengan perumahan atau masyarakat

Jika memilih dekat dengan perumahan dilakukan agar mendekatkan

diri bank kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu jauh mencari

kantor cabang bank untuk bertransaksi.

5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di lokasi

Jumlah pesaing  yang sudah membuka kantor di wilayah tertentu

juga harus dijadikan sebagai pertimbangan. Meski lokasi yang

dipilih sudah strategis, tapi jumlah pesaingnya banyak maka harus
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dipertimbangkan juga. Karena jika sudah banyak pesaing maka akan

mengurangi jumlah pendapatan suatu bank.4

Pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam menentukan lokasi

menurut Fandi Tjiptono meliputi :

1) Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi,

berada dekat pemukiman, dan berada di pusat keramaian atau lokasi

kerja.

2) Visibilitas, misalnya bank mudah terlihat jelas dari tepi jalan.

3) Lalu lintas, misalnya banyak orang yang lalu lalang.

4) Tempat parkir yang luas dan aman, misalnya tersedianya tempat

parkir yang luas dan aman.

5) Ekspansi : tersedianya tempat yang luas untuk perluasan usaha.

6) Lingkungan : daerah di sekitar bank mendukung bank untuk

senantiasa berkembang dan nyaman.

7) Kompetisi : lokasi pesaing.5

2. Promosi

a. Pengertian Promosi

Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan

dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan, sehingga pasar

dapat mengetahui tentang produk yang diciptakan oleh perusahaan

tersebut. 6

4 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung:
ALFABETA, 2010), 131-137.

5 Fandi Tjiptono, Pemasaran Jasa (Jawa Timur: Bayu Media Publishing,2006),147.
6 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 15-16.
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Promosi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dengan

aktivitas penjualan dan sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan.

Promosi sangat dibutuhkan dalam menanamkan pengaruh image, rasa

percaya, dan brand dari perusahaan itu sendiri di mata calon

konsumennya.

Sebuah promosi akan sukses jika ditangani oleh mereka yang

memiliki jiwa dalam bidang promosi, karena secara psikologi

marketing tidak semua mereka yang konsentrasi dalam bidang

pemasaran mengerti baik tentang promosi, karena promosi bukan

hanya sekedar memahami ilmu marketing tetapi juga memahami

bagaimana menghubungkan kondisi di lapangan dengan kasus yang

terjadi di masyarakat.7

b. Tujuan promosi

Tujuan Promosi Menurut Mursid (1997)

1) Dikarenakan ada banyak hal tentang perusahaan yang lebih baik

juga diketahui oleh pihak luar.

2) Karena kita ingin meningkatkan penjualan.

3) Karena kita ingin perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang baik

/ bonavied.

4) Karena kita ingin menengahkan sisi kelebihan perusahaan / produk

jasa kita terhadap pesaing.8

7 Irham Fahmi, Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi,90.
8 M. Mursid, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 95-96.
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c. Sarana promosi

Sarana promosi terdiri dari :

1) Periklanan (Advertising)

Merupakan semua bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang

ada dalam spanduk, brosur, televisi, majalah dll.

2) Promosi penjualan (sales promotion)

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan

melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu.

3) Publisitas (publicity)

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan citra bank

di depan para calon nasabah melalui kegiatan amal atau sosial.

4) Penjualan pribadi (Personal selling)

Merupakan presentasi pribadi yang bertujuan menghasilkan

penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan.9

3. Keputusan Nasabah

a. Pengertian keputusan

Keputusan merupakan suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih

pilihan alternatif. Dengan kata lain orang yang mengambil keputusan

harus mempunyai satu pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia.10

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pengintegrasian

yang dikombinasi dengan suatu pengetahuan yang digunakan untuk

mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih kemudian harus

9 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media,2004), 176-177.
10 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implikasi (Yogyakarta: CV Andi offset,

2016), 99.
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memilih salah satu darinya. Pengambilan keputusan adalah suatu

proses untuk memecahkan suatu masalah yang ditujukan pada suatu

sasaran11 Menurut Muhammad dalam buku manajemen bank syariah

dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat individual

untuk memilih bank syariah adalah informasi dan penilaian; humanism

dan dinamis; ukuran dan fleksibilitas pelayanan; kebutuhan; lokasi;

keyakinan dan sikap; materialisme; keluarga; peran dan status;

kepraktisan dalam menyimpan kekayaan; perilaku pasca pembelian;

promosi langsung, dan agama. Keputusan  masyarakat memilih atau

tidak memilih bank syariah dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu :

periode pengembalian; pembenaran (warranties); lokasi; situasi

ekonomi; peran dan status; umur dan tahap siklus hidup (produk);

keluarga, serta ditambah satu variabel lain, yaitu: pendidikan12.

b. Pengertian keputusan konsumen

Keputusan konsumen adalah tindakan nasabah dalam memutuskan

sebuah produk yang dianggap menjadi solusi dari kebutuhan dan

keinginan konsumen tersebut.13 Faktor yang mempengaruhi

pengambilan keputusan konsumen atau nasabah diantaranya yaitu

faktor sosial, budaya, pribadi serta psikologi.14 Model pengambilan

11 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai
Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: CV ANDI, 2013), 123-124.

12 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
YKPN,2011), 237.

13 Irham Fahmi, Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi,57.
14 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: CV PUSTAKA

SETIA, 2015), 215-216.
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keputusan berupa suatu proses yang mempersatukan memori, pikiran,

pemrosesan suatu informasi dan penilaiannya secara evaluatif.15

c. Proses keputusan pembelian

Ada tiga tipe pengambilan keputusan diantaranya yaitu, pemecahan

masalah yang diperluas, pemecahan masalah yang terbatas dan yang

terakhir adalah pemecahan masalah rutin. Sedangkan untuk proses

pengambilan keputusan nasabah ada beberapa tahap diantaranya yaitu :

1) Pengenalan Masalah atau Kebutuhan

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses pengambilan

keputusan, dimana nasabah harus mengenali apa masalah atau

kebutuhannya.

2) Pencarian Informasi

Nasabah yang sudah tertarik kemungkinan besar akan mencari

informasi yang berkaitan dengan keputusannya itu. Seorang

nasabah bisa memperoleh informasi dari sumber pribadi,

komersial, publik, maupun dari pengalaman.

3) Evaluasi Berbagai Alternatif

Seorang pemasar juga harus mengetahui proses yang ini karena

merupakan suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan

dimana nasabah yang menggunakan informasi untuk mengevaluasi

merek alternatif yang ada di susunan pemilihan mereka. Nasabah

akan berupaya untuk memuaskan kebutuhannya dan tentunya akan

15 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2015), 88.
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mencari manfaat yang ada dalam suatu produk atau jasa itu sendiri.

Nasabah juga memiliki pandangan serta sikap yang berbeda-beda

dalam hal menilai suatu atribut yang ada pada produk yang relevan

bahkan yang menonjol.

4) Keputusan pembelian

Yaitu suatu tahap dari nasabah dimana dia benar-benar memilih

produk bank tersebut. Namun suatu pilihan belum tentu aktual

karena ada dua faktor yaitu faktor dari sikap pribadi dan faktor

yang tidak diharapkan.

5) Perilaku Pasca Pembelian

Proses pembelian dimulai sebelum pembelian aktual dan akan

berjalan seterusnya. Nasabah yang mengalami ketidakpuasan atas

layanan yang diberikan bank maka nasabah akan melakukan tindakan

apapun. Untuk menghadapi perilaku tersebut pemasar atau bank harus

memperhatikan pada proses pembelian atau pemilihan bukan hanya

pada keputusan pembelian saja. Dan harus berhati-hati dalam menyusun

strategi. 16

B. Penelitian Terdahulu

Hasil kajian terdahulu berdasarkan penelusuran penulis yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu :

16 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran, 88.
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Skripsi karya Didi Zainuddin yang berjudul “Analisis Pengaruh Promosi,

Kualitas Produk, dan Brand Image Motor Matic Honda terhadap Keputusan

Pembelian serta Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan” didapatkan

kesimpulan bahwa Promosi, Kualitas Produk dan Brand Image Berpengaruh

Terhadap Keputusan Pembelian Motor Matic Honda serta Loyalitas

Pelanggan.17 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Didi Zainuddin (2011)

dengan penulis, penulis menggunakan lokasi dan promosi sebagai variabel X1

dan X2, sedangkan Didi Zainuddin menggunakan promosi, kualitas produk

dan brand image untuk variabel X1, X2 dan X3.

Skripsi karya Eka Nopitasari dengan judul “Pengaruh Lokasi, Produk,

Reputasi Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Mahasiswa IAIN Surakarta

Menggunakan Bank Syariah” menyatakan bahwa secara simultan variabel

Lokasi, Produk Dan Reputasi Berpengaruh Terhadap Keputusan Menabung

Nasabah Sedangkan Pelayanan Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap

Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah.18 Perbedaan penelitian

yang dilakukan oleh Eka Nopitasari (2017) dengan penulis, penulis

menggunakan lokasi dan promosi sebagai variabel X1 dan X2, sedangkan Eka

Nopitasari menggunakan lokasi, produk, reputasi, dan pelayanan untuk

variabel X1, X2, X3 dan X4.

17Didi Zainudin, “Analisis Pengaruh Promosi, Kualitas Produk dan BRAND IMAGE
Motor Matic Honda terhadap Keputusan Pembelian Serta Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan
(Studi Kasus : Pengguna Sepeda Motor Matic Honda di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang
Selatan,” Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

18Eka nopitasari, “Pengaruh Lokasi, Produk, Reputasi, Dan Pelayanan Terhadap
Keputusan Mahasiswa IAIN Surakarta Menggunakan Bank Syariah,”Skripsi (Surakarta:IAIN
Surakarta,2017)
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Skripsi karya Ismu Adam dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Dan

Lokasi Terhadap Proses Keputusan Nasabah Mengajukan Akad Pembiayaan

Murabahah” menyatakan bahwa Kualitas Produk Memiliki Pengaruh Yang

Signifikan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Nasabah Mengajukan

Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat, Lokasi Memiliki Pengaruh Yang

Signifikan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Nasabah Mengajukan

Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat, dan Terdapat Pengaruh Yang

Signifikan Secara Simultan Variabel Kualitas Produk (X1), Lokasi (X2)

Terhadap Variabel Proses Pengambilan Keputusan Nasabah Mengajukan

Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat (Y).19 Perbedaan penelitian yang

dilakukan oleh Ismu Adam (2017) dengan penulis, penulis menggunakan

lokasi dan promosi sebagai variabel X1 dan X2, sedangkan Ismu Adam

menggunakan kualitas produk dan lokasi sebagai variabel X1 dan X2.

Penelitian yang dilakukan Susanti Mei Diana yang berjudul “Pengaruh

Pengetahuan, Lokasi, Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan

Anggota Menabung Di BMT Bina Umat Sejahtera Kalijambe” diperoleh

kesimpulan bahwa : Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil

Berpengaruh Terhadap Keputusan Anggota Menabung Di BMT Bina Umat

Sejahtera Kalijambe. Sedangkan Lokasi Tidak Berpengaruh Terhadap

Keputusan Anggota Menabung Di BMT Bina Umat Sejahtera Kalijambe 20

19Ismu Adam, “ Pengaruh Kualitas Produk Dan Lokasi Terhadap Proses Keputusan
Nasabah Mengajukan Akad Pembiayaan Murabahah,” Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, 2017), 113.

20Susanti Mei Diana,“ Pengaruh Pengetahuan, Lokasi, Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil
Terhadap Keputusan Anggota Menabung Di BMT Bina Umat Sejahtera Kalijambe,” Skripsi
(Surakarta: IAIN Surakarta, 2017)
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Susanti Mei Diana (2017) dengan

penulis, penulis menggunakan lokasi dan promosi sebagai variabel X1 dan

X2. Sedangkan Susanti menggunakan lebih banyak variabel yakni

Pengetahuan (X1), Lokasi (X2), Kualitas Pelayanan (X3) dan Bagi Hasil (X4)

Skripsi karya Khanif Rahmanto dengan judul “Pengaruh Tingkat

Religiusitas, Kualitas Pelayanan, dan Promosi Terhadap Minat Masyarakat

Desa Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung Di Bank Syariah” didapat

kesimpulan bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

minat masyarakat desa Sraten Kab. Semarang untuk menabung di perbankan

syariah, Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat

masyarakat desa Sraten Kab. Semarang untuk menabung di perbankan syariah,

Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat desa

Sraten Kab. Semarang untuk menabung di perbankan syariah. Religiusitas

kualitas pelayanan dan promosi secara bersama-sama berpengaruh positif dan

signifikan terhadap minat masyarakat desa Sraten Kab. Semarang untuk

menabung di perbankan syariah.21 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

Khanif Rahmanto (2016) dengan penulis, penulis menggunakan lokasi dan

promosi sebagai variabel X1 dan X2. Sedangkan Khanif menggunakan tingkat

religiusitas, kualitas pelayanan, dan promosi sebagai variabel X1, X2 dan X3.

Khanif menggunakan minat masyarakat untuk variabel Y sedangkan penulis

menggunakan keputusan nasabah untuk variabel Y.

21Khanif Rahmanto, “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan Dan Promosi
Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung Di Bank
Syariah,”Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga,2016)
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C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.

Kerangka pemikiran

Keterangan :

: Pengaruh secara parsial

: pengaruh secara simultan

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang waktu diungkapkan belum

diketahui kebenarannya. Hipotesis memungkinkan bagi kita untuk

menghubungkan teori dengan pengamatan.

hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

a. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BRI Syariah KCP

Ponorogo

PROMOSI (X2)

LOKASI (X1)

KEPUTUSAN

NASABAH (Y)
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H1 : Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan nasabah memilih BRI Syariah

KCP Ponorogo

H0 : Lokasi tidak berpengaruh terhadap Keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo

b. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BRI Syariah

KCP Ponorogo

H2 : Promosi berpengaruh terhadap Keputusan nasabah BRI Syariah KCP

Ponorogo

H0 : Promosi tidak berpengaruh terhadap Keputusan nasabah memilih BRI

Syariah Kcp Ponorogo

c. Pengaruh Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo

H3 : Lokasi dan Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih

BRI Syariah KCP Ponorogo

H0 : Lokasi dan Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode

kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan pengujian

teori dengan menggunakan pengukuran suatu variabel-variabel yang ada

dengan menganalisis suatu data menggunakan statistitik. Sedangkan yang

dimaksud penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dapat dilakukan

agar mengetahui berapakah nilai variabel mandiri, bisa satu variabel ataupun

lebih. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini juga

mempunyai tujuan agar mengetahui apakah lokasi dan promosi berpengaruh

terhadap keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu karakteristik dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya.

Dalam penelitian ini ada dua variabel penelitian yaitu variabel

dependen dan variabel independen

1. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel

dependen yang ada dalam penelitian ini adalah Keputusan Nasabah

22
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Memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. Variabel dependen dalam penelitian

ini yaitu : Keputusan Nasabah  (Y)

Indikator dalam keputusan nasabah yaitu :

a. Pengenalan kebutuhan

b. Pencarian informasi

c. Evaluasi berbagai alternatif

d. Keputusan pembelian

e. Perilaku pasca pembelian

2. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi1. Variabel

independen yang terdapat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi (X1)

Indikator dalam lokasi adalah :

1) akses

2) visibilitas

3) lalu lintas

4) tempat parkir luas dan aman

5) ekspansi

6) lingkungan

7) kompetisi

b. Promosi (X2)

Indikator dalam promosi ini dibagi menjadi 4 yaitu :

1 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
PustakaFelicha,2016), 11.
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1) Periklanan (advertising)

2) promosi penjualan (sales promotion)

3) publisitas (publicity)

4) penjualan pribadi (personal selling)

Sedangkan definisi operasional variabelnya akan dijelaskan pada tabel

dibawah ini :

Variabel Definisi operasional variabel Indikator

Lokasi (X1)

Penentuan lokasi suatu bank yang

akan beroperasi merupakan salah

satu faktor yang penting. Salah satu

pengaruh yang cukup tinggi dalam

aktivitas penghimpunan dana dari

masyarakat serta penyaluran

pembiayaan adalah penentuan

lokasi. Apabila penentuan lokasi

tepat sasaran, maka target

pencapaian juga akan mudah diraih.

1. Akses merupakan lokasi

yang mudah dijangkau

dan dilalui.

2. Visibilitas : terlihat

dengan jelas dari pinggir

jalan.

3. Lalu lintas : banyak

kendaraan lalu lalang.

4. Tempat parkir luas:

memiliki tempat parkir

yang luas dan rapi.

5. Ekspansi : halaman yang

luas

6. Lingkungan : berada

ditempat yang

lingkungannya aman.
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7. Kompetisi : berada dekat

dengan bank lain.

Promosi

(X2)

Promosi adalah suatu komunikasi

dari pihak bank kepada nasabah

dengan bentuk informasi. Informasi

yang diberikan bertujuan untuk lebih

mengenalkan nasabah pada bank

serta jasa yang diberikan serta untuk

merubah sikap dan tingkah laku

nasabah terhadap bank.

1. Periklanan : tertarik

menyimpan dana di

tabungan karena iklan

yang dilakukan bank di

media cetak ataupun

elektronik.

2. Promosi penjualan :

tertarik menyimpan dana

di bank karena sedang

mengadakan promosi.

3. Publisitas : tertarik

menyimpan dana di

tabungan karena

publisitas yang

dilakukan oleh bank

melalui kegiatan

pameran dll.

4. Penjualan pribadi :

tertarik menyimpan dana

di tabungan karena

promosi yang dilakukan
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oleh bank kepada

nasabahnya secara

langsung.

Keputusan

nasabah (Y)

Pengambilan keputusan ialah suatu

proses untuk memecahkan suatu

masalah yang diarahkan pada suatu

sasaran

1. Pengenalan kebutuhan :

menjadi nasabah sudah

sesuai dengan keinginan

dan kebutuhan.

2. Pencarian informasi :

sebelum menjadi

nasabah membandingkan

BRI Syariah dengan

bank lain.

3. Evaluasi berbagai

alternatif : akan

merekomendasikan

kepada teman-teman.

4. Keputusan pembelian :

memilih BRI Syariah

karena keinginan sendiri.

5. Perilaku pasca

pembelian : merasa puas

menggunakan BRI

Syariah.
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C. Populasi dan Sampel

Populasi ditujukan pada sekelompok orang atau objek yang

mempunyai kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan membentuk suatu

masalah pokok dalam sebuah penelitian.Populasi dalam penelitian ini adalah

nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo. Jumlah nasabah yang ada di BRI

Syariah KCP Ponorogo sebanyak 10.270 nasabah.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari sebuah populasi.2

Pengambilan sampel digunakan karena adanya keterbatasan dana, waktu dan

tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Pengambilan sampel dapat dihitung dengan

rumus slovin sebagai berikut :

= 1 + ( )
= 10.2701 + 10.270(0,1)= 99,03

Peneliti menggunakan 100 sampel nasabah yang ada di BRI Syariah KCP

Ponorogo.

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

2Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008),162.
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e = error/ ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih

dapat di tolerir. (90%) / taraf signifikansi 0,103

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang

diperoleh peneliti dari sumber asli dalam hal ini maka proses pengumpulan

datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang

akan dijadikan objek penelitian. Data primer penelitian ini berasal dari

kuisioner yang diisi oleh responden, yaitu nasabah BRI Syariah KCP

Ponorogo, meliputi identitas dan tanggapan responden.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi objek

yang diteliti, kemampuan mengutarakan waktu dan tenaga. Sedangkan teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner dibuat dengan

menggunakan pertanyaan terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan

untuk menjelaskan identitas responden, dan pertanyaan tertutup yaitu

pertanyaan yang meminta responden untuk memilih salah satu jawaban

yang tersedia dari setiap pertanyaan. Dalam penelitian ini jawaban yang

diberikan responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada

3 Umar Husein, Metode Riset dan Perilaku Konsumen Jasa (Jakarta: PT Ghalia
Indonesia,2003),108.
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pengukuran skala interval, yaitu dengan teknik sangat setuju sampai sangat

tidak setuju dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan

jawaban setuju-tidak setuju dalam berbagai rentang nilai 1-5.4

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan dan terjadi antara dua orang atau lebih dengan

cara bertatap muka atau mendengarkan secara langsung informasi-

informasi tertentu.5

Pengumpulan data secara langsung didapatkan dari hasil

wawancara dengan beberapa nasabah untuk mengembangkan masalah

yang terkait dengan judul. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data

mengenai pengaruh lokasi dan promosi terhadap keputusan nasabah

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan instrumen yang

ingin diukur. Item kuisioner yang tidak valid berarti tidak dapat diukur

sehingga hasil yang didapat tidak dapat dipercaya dan item yang tidak valid

harus dibuang atau diperbaiki6. Dalam suatu daftar pertanyaan dalam

mendefinisikan suatu variabel. Hasil dari Rhitung dibandingkan dengan

4 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: PT
PUSTAKA BARU,2015), 156-157.

5 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005),
83.

6 Dwi priyatno, Belajar Alat Analisis dan Cara Pegolahannya Dengan Spss (Yogyakarta:
Gava Media, 2016), 143.
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Rtabel dimana df=n-2 dengan sig 5%. Suatu kuisioner dikatakan valid

apabila Rtabel < Rhitung.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang

merupakan indikator-indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan

reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah stabil atau

konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka

reliabel.7

2. Analisis korelasi

Analisis korelasi adalah 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 Rhitung dan

Rtabel. Jika nilai Rhitung > daripada Rtabel maka hubungan antara kedua

variabel X dan Y signifikan. Jika Rhitung < Rtabel maka hubungan antara

kedua variabel tidak signifikan.8

7 Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 108.
8 Andhita Dessy , Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 93-94.
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3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan suatu analisis regresi berganda, maka perlu

dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu terhadap variabel yang akan

digunakan. Ini bertujan agar mengetahui apakah variabel-variabel tersebut

menyimpang dari asumsi klasik atau tidak. Asumsi klasik yang akan

digunakan berupa uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji

multikolinearitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi, variabel terikat dan variabel bebas saling mempunyai distribusi

normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual mendistribusi

normal atau tidak dengan cara menganalisis grafik serta melakukan uji

statistik. Jika dari grafik histogram, data dianggap normal ketika bentuk

kurva memiliki kemiringan yang cenderung imbang pada sisi kanan

maupun sisi kiri dan tentunya kurva akan berbentuk menyerupai seperti

lonceng namun tidak begitu sempurana. Apabila dilihat dengan normal

p-plot data dianggap berdistribusi normal apabila gambar tersebut

berdistribusi dengan titik-titik data dan menyebar disekitar garis

diagonal kemudian penyebaran semua titik data searah mengikuti garis

diagonal. Pengujian normalitas ini menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan hipotesis

dibawah ini :
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1. Apabila probabilitas (> 0,05) maka H0 diterima karena variabel

residual terdistribusi normal.

2. Apabila probabilitas (< 0,05) maka H0 ditolak karena variabel

residual tidak terdistribusi normal

b. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan

varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik

mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Metode yang

digunakan adalah metode glejser yaitu jika nilai signifikansi variabel

independen terhadap harga mutlak residual lebih dari 0,05 maka tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas, tetapi jika signifikansi kurang dari

0,05 maka terjadi masalah heterokedastisitas.

c. Uji autokorelasi

Autokorelasi bertujuan 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) dU < DW < 4-Du maka H0 diterima (tidak terjadi autokorelasi)

2) DW < dL atau DW > 4-dL maka H0 ditolak (terjadi autokorelasi)

3) dL < DW < dU atau 4-Du < DW < 4-dL maka tidak ada keputusan

yang pasti.
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d. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apa didalam model regresi ditemukan adanya hubungan

antar variabel independen atau tidak. Model regresi dianggap baik jika

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila variabel

independen saling berhubungan maka variabel tidak

orthogonal.Variabel orthogonal merupakan suatu variabel independen

dimana nilai korelasi antar variabel independen sama dengan

nol.Multikolinearitas terlihat semakin jelas apabila semakin kuat

hubungan antara dua atau lebih variabel independen. Sehingga

koefisien-koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai standar error

setiap koefisien regresi akan bertingkat menjadi tak terhingga.Untuk

mengecek apakah ada atau tidak korelasi multikolinearitas antar

variabel bebas dengan variabel terikat ialah dengan melihat Tolerance

Value atau Variance Inflation Factor. Model regresi yang

mengakibatkan multikolinearitas bisa dilihat melalui nilai tolerance

yang >0,1 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 apabila

Tolerance Value di bawah 0,1 atau Variance Inflation Factor (VIF) di

atas 10 maka akan terjadi multikolinearitas.

4. Analisi Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen.

Y = a + bX

Dimana :
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Y : variabel terikat

X : Variabel bebas

a dan b : konstanta 9

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Berfungsi untuk mendapatkan suatu hubungan yang fungsional

antara dua variabel atau lebih. Regresi ialah suatu alat analisis statistik

yang bisa membantu peneliti untuk melakukan suatu prediksi mengenai

variabel terikat dengan kondisi variabel bebasnya. Persamaan umum

regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel independen yaitu:

Y = a + b1X1 + b2X2 +e

Keterangan:

Y = Keputusan nasabah

a = Konstanta

b1,b2 = Koefisien Regresi

X1 = Lokasi

X2 = Promosi

e = Faktor Kesalahan

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual

dapat diukur melalui:

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara

9 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 122.
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individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesis yang

digunakan adalah:

H1 : Lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo.

H0 : Lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih

BRI  Syariah KCP Ponorogo

H2 : Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih

BRI     Syariah KCP Ponorogo

H0 : Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang

signifikan.

b. Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (Lokasi dan

Promosi) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Keputusan

Nasabah).

Hipotesis yang digunakan adalah:

H3 : Lokasi dan Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

H0 : Lokasi dan Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan

nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.
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Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak artinya Lokasi

dan Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo.

c. Koefisien Determinasi (R2)

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.10

10 Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 163-164.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ponorogo

1. Sejarah BRI Syariah

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

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan

izin dari bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.

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

Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI

Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan

prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan

beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip

syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah

37
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Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan

outih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT.

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

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

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku

Direktu Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak

Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat

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

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah. PT Bank BRI Syariah

Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai

ragam produk dan layanan perbankan.1

BRI Syariah KCP Ponorogo berdiri pada tahun 2013 yang

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

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kode pos 63413.  Sampai saat ini dalam

kurun waktu kurang lebih 6 tahun Bank BRI Syariah KCP Ponorogo

mampu menarik jumlah nasabah lebih dari 10 ribu nasabah baik funding

1 Laporan Tahunan 2013 BRI Syariah.
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maupun financing dengan mempunyai 2 lokasi ATM yaitu di kantor BRI

Syariah Ponorogo dan di kampus IAIN Ponorogo.2

2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah  (Kantor Cabang Pembantu

Ponorogo)

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo

Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih

bermakna.

2 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 Februari 2019”
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Misi BRI Syariah

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan

finansial nasabah.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah.

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan

dimana pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan

menghadirkan ketentraman pikiran.

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas)

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam

suatu pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Pengujian ini

dilakukan pada data awal atau data uji coba yang dikumpulkan terlebih

dahulu dan diberikan kepada 30 responden. Responden ini merupakan

seluruh nasabah yang mempunyai rekening di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu butir

pertanyaan dengan membandingkan Rhitung dan Rtabel dimana df=n-2

dengan sig 5%. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila Rtabel < Rhitung.

Oleh karena data yang digunakan dalam uji coba 30 responden maka R tabel

yang digunakan adalah 0,361 (Nilai R Product Moment). Hasil pengujian
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validitas Y,X1, dan X2 dapat dilihat pada Tabel.4.1, Tabel.4.2, dan

Tabel.4.3.

a. Keputusan Nasabah Memilih BRI Syariah KCP Ponorogo

Tabel 4.1.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Keputusan Nasabah

Item Rhitung Rtabel Keterangan

1 0,759 0,361 Valid
2 0,688 0,361 Valid
3 0,829 0,361 Valid
4 0,809 0,361 Valid
5 0,863 0,361 Valid
6 0,912 0,361 Valid
7 0,915 0,361 Valid
8 0,884 0,361 Valid
9 0,853 0,361 Valid
10 0,820 0,361 Valid

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai Rhitung yang diperoleh

masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,361, sehingga item

pertanyaan untuk variabel Y valid.

b. Lokasi

Tabel 4.2.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Lokasi

Item R hitung R tabel Keterangan
1 0,615 0,361 Valid
2 0,589 0,361 Valid
3 0,515 0,361 Valid
4 0,523 0,361 Valid
5 0,568 0,361 Valid
6 0,426 0,361 Valid
7 0,458 0,361 Valid
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8 0,637 0,361 Valid
9 0,448 0,361 Valid
10 0,495 0,361 Valid
11 0,660 0,361 Valid
12 0,593 0,361 Valid
13 0,533 0,361 Valid
14 0,809 0,361 Valid

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai Rhitung yang diperoleh

masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,361, sehingga item

pertanyaan untuk variabel X1 valid.

c. Promosi

Tabel 4.3.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Promosi

Item Item-total
Correlation

R tabel Keterangan

1 0,665 0,361 Valid
2 0,787 0,361 Valid
3 0,797 0,361 Valid
4 0,753 0,361 Valid
5 0,613 0,361 Valid
6 0,677 0,361 Valid
7 0,727 0,361 Valid
8 0,718 0,361 Valid

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai Rhitung yang diperoleh

masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,361, sehingga item

pertanyaan untuk variabel X2 valid.
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2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan

indikator-indikator dari variabel. Setelah dilakukan uji validitas dan semua

item sudah valid maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas.  Suatu kuisioner

dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah stabil

atau konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60

maka reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Reliabilitas

No Variabel Cronbach’s Alpha Batas Keterangan
1 Keputusan

Nasabah (Y)

0,710 0,60 Reliabel

2 Lokasi (X1) 0,913 0,60 Reliabel

3 Promosi (X2) 0,958 0,60 Reliabel

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1,X2 dan

Y. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai Cronbach’s alpha lebih

dari 0,60 sehingga item pertanyaan untuk variabel X1,X2, dan Y dikatakan

reliabel.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1,X2 dan Y item

pertanyaan telah valid dan reliabel sehingga instrumen yang dimiliki dapat

digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian.
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3. Analisis Korelasi

Analisis 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. Untuk melihat apakah

hubungan yang terjadi antara dua variabel signifikan atau tidak signifikan

dilakukan dengan melihat nilai Rhitung dan Rtabel. Jika nilai Rhitung >

daripada Rtabel maka hubungan antara kedua variabel X dan Y signifikan.

Jika Rhitung < Rtabel maka hubungan antara kedua variabel tidak signifikan.

Penentuan Rtabel dilakukan dengan menggunakan Tabel Nilai r Product

Moment. Pada penelitian ini banyaknya responden adalah 100 sehingga

Rtabel (alpha=5%)=0,195. Hasil pengujian korelasi antara variabel X dan Y

ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Hasil Korelasi Antara Variabel Lokasi, Promosi Dan Variabel

Keputusan Nasabah

No Korelasi Rhitung Rtabel Keterangan
1 X1 dan Y 0,657 0,195 Signifikan
2 X2 dan Y 0,789 0,195 Signifikan

Berdasarkan Tabel 4.5 , diketahui bahwa korelasi antara X1 dan Y

signifikan karena nilai Rhitung= 0,657 lebih besar dari 0,195. Korelasi antara

X2 dan Y signifikan karena nilai Rhitung=0,786 lebih besar dari 0,195. Jadi,

korelasi antara X1 dan Y, X2 dan Y signifikan.
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C. Hasil Pengujian Deskripsi

1. Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Kuisioner dibagikan kepada

responden sebanyak 100 nasabah dari 10.270 nasabah yang ada di BRI

Syariah KCP Ponorogo. Semua kuisioner tidak ada yang rusak (tidak ada

lembar kuisioner yang dibuang). Berdasarkan kriteria yang digunakan

meliputi nama, jenis kelamin, usia dan pekerjaan.

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.6.
Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

laki-laki 24 24,0 24,0 24,0

Perempuan 76 76,0 76,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah responden laki-laki

sebanyak 24 nasabah atau 24%. Sedangkan responden perempuan

sebanyak 76 nasabah atau 76%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah

responden yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas berjenis

kelamin perempuan.
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b. Usia

Tabel 4.7.
Usia

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

21-25 tahun 76 76,0 76,0 76,0

26-30 tahun 16 16,0 16,0 92,0

31-35 tahun 8 8,0 8,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa jumlah responden yang

berumur 21-25 tahun sebanyak 76 nasabah atau 76%, responden yang

berumur 26-30 tahun sebanyak 16 nasabah atau 16% sedangkan

responden yang berumur 31-35 tahun sebanyak 8 nasabah atau 8%. Hal

ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang digunakan dalam

penelitian ini mayoritas berusia 21-25 tahun.

c. Pekerjaan

Tabel 4.8.
pekerjaan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Pns 12 12,0 12,0 12,0

Wiraswasta 12 12,0 12,0 24,0

Mahasiswa 76 76,0 76,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa responden dengan

pekerjaan PNS sebanyak 12 nasabah atau 12%, responden dengan

pekerjaan wiraswasta sebanyak 12 nasabah atau 12% sedangkan
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responden dengan pekerjaan mahasiswa sebanyak 76 atau 76%. Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah responden yang digunakan dalam

penelitian ini mayoritas mahasiswa.

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden

a. Variabel Y (Keputusan Nasabah)

Tabel 4.9.
Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Variabel Keputusan Nasabah

No
Pertanya

an
SS S N TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1 Y1 10 10 67 67 19 19 3 3 1 1 100 100

2 Y2 21 21 46 46 23 23 9 9 1 1 100 100

3 Y3 11 11 56 56 24 24 8 8 1 1 100 100

4 Y4 10 10 50 50 30 30 10 10 0 0 100 100

5 Y5 15 15 49 49 29 29 5 5 2 2 100 100

6 Y6 13 13 45 45 34 34 7 7 1 1 100 100

7 Y7 15 15 58 58 24 24 3 3 0 0 100 100

8 Y8 8 8 66 66 24 24 2 2 0 0 100 100

9 Y9 13 13 64 64 22 22 1 1 0 0 100 100

10 Y10 14 14 66 66 19 19 1 1 0 0 100 100

Berdasarkan Tabel 4.9 sebagian besar responden memberikan jawaban

setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item pertanyaan 1 yaitu

menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo sudah sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan saya, dengan prosentase sebesar 67% atau

sebanyak 67 responden.
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b. Variabel X1 (Lokasi)

Tabel 4.10.
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Lokasi

No
Perta
nyaan

SS S N TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1 X1,1 29 29 44 44 19 19 6 6 2 2 100 100

2 X1,2 26 26 46 46 20 20 8 8 0 0 100 100

3 X1,3 35 35 59 59 5 5 1 1 0 0 100 100

4 X1,4 35 35 38 38 20 20 7 7 0 0 100 100

5 X1,5 42 42 52 52 5 5 1 1 0 0 100 100

6 X1,6 29 29 61 61 8 8 2 2 0 0 100 100

7 X1,7 2 2 6 6 36 36 39 39 17 17 100 100

8 X1,8 3 3 40 40 39 39 14 14 4 4 100 100

9 X1,9 2 2 8 8 18 18 43 43 29 29 100 100

10 X1,10 4 4 7 7 23 23 38 38 28 28 100 100

11 X1,11 12 12 50 50 28 28 10 10 0 0 100 100

12 X1,12 1 1 38 38 49 49 10 10 2 2 100 100

13 X1,13 13 13 70 70 10 10 6 6 1 1 100 100

14 X1,14 6 6 38 38 43 43 8 8 5 5 100 100

Berdasarkan Tabel 4.10 sebagian responden memberikan jawaban

setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item pertanyaan 13

yaitu BRI Syariah KCP Ponorogo berada dekat dengan bank lain, dengan

prosentase 70% atau 70 responden.

c. Variabel X2 (Promosi)

Tabel 4.11.
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Promosi

No
Perta
nyaan

SS S N TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1 X2.1 11 11 50 50 25 25 12 12 2 2 100 100

2 X2.2 6 6 58 58 22 22 12 12 2 2 100 100
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3 X2.3 4 4 50 50 31 31 13 13 2 2 100 100

4 X2.4 6 6 74 74 13 13 6 6 1 1 100 100

5 X2.5 4 4 59 59 28 28 8 8 1 1 100 100

6 X2.6 11 11 49 49 28 28 10 10 2 2 100 100

7 X2.7 20 20 59 59 14 14 5 5 2 2 100 100

8 X2.8 23 23 56 56 18 18 13 13 0 0 100 100

Berdasarkan Tabel 4.11 sebagian besar responden memberikan

jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item

pertanyaan 4 yaitu saya tertarik memilih BRI Syariah KCP Ponorogo karena

informasi yang diberikan petugas bank, dengan prosentase 74% atau 74

responden.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

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 : Residual berdistribusi normal

H1 : Residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka H0 diterima artinya

Residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi (Asymp.sig) <

0,05 maka Residual tidak berdistribusi normal.
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Tabel 4.12.

Hasil Pengujian Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 100

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 3,43057599

Most Extreme Differences

Absolute ,071

Positive ,071

Negative -,047

Kolmogorov-Smirnov Z ,715

Asymp. Sig. (2-tailed) ,687

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai signifikansi uji

normalitas residual sebesar 0,687. Karena signifikansi lebih dari 0,05 jadi

dapat dinyatakan H0 diterima yang artinya residual berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi

yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan adalah metode glejser yaitu jika nilai

signifikansi variabel independen terhadap harga mutlak residual lebih

dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, tetapi jika
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signifikansi kurang dari 0,05 maka terjadi masalah heterokedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13.

Output pengujian heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1

sebesar 0,253 dan variabel X2 sebesar 0,849. Karena nilai signifikansi

kedua variabel tersebut lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak

terjadi masalah heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan 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) dU < DW < 4-Du maka H0 diterima (tidak terjadi autokorelasi)

2) DW < dL atau DW > 4-dL maka H0 ditolak (terjadi autokorelasi)

3) dL < DW < dU atau 4-Du < DW < 4-dL maka tidak ada keputusan

yang pasti.

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 5,172 1,665 3,106 ,002

Lokasi -,046 ,040 -,142 -1,151 ,253
Promosi -,010 ,054 -,023 -,190 ,849

a. Dependent Variable: ABS_RES
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Hasil perhitungan nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari model

regresi ditunjukkan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14.

Output Pengujian Autokorelasi

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 ,826 ,682 ,675 3,466 1,814

n=100

k=2

dU=1,715

4-dU=2,285

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh nilai Durbin Watson adalah

+1,814 terletak pada daerah antara dU dan 4-Du (1,715 < 1,814 <

2,285 ), hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan 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.
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Kriteria yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai VIF. Jika Nilai

VIF < 10 (tidak tejadi multikolinieritas)

Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel

Bebas

Tolerance VIF Keterangan

X1 0,663 1,509 Tidak terjadi multikolinieritas

X2 0,663 1,509 Tidak terjadi multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa nilai VIF pada kedua

variabel independen kurang dari 10, hal ini berarti tidak terjadi

multikolinieritas.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola hubungan

antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Hasil uji

regresi linier sederhana pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y dapat

dilihat pada tabel 4.16, 4.17, 4.18 dan 4.19.
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Tabel 4.16.

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Lokasi Terhadap Keputusan

Nasabah

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 8,774 3,380 2,596 ,011

Lokasi ,594 ,069 ,657 8,627 ,000

a. Dependent Variable: Keputusan nasabah

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh regresi sederhana sebagai berikut :

Y = 8.774 + 0,594X1

- Konstanta (b0) = 8.774 diartikan bahwa variabel lokasi (X1) dan

promosi (X2) nilainya sebesar 0, maka keputusan nasabah memilih (Y)

akan mengalami peningkatan sebesar 8.774.

- Nilai koefisien regresi variabel lokasi (X1) bersifat positif sebesar

0,594, artinya jika lokasi mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan

menurunkan keputusan nasabah (Y) sebesar 0,594 dengan asumsi

variabel independen lainnya tetap.

Tabel 4.17.

Output Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,657a ,432 ,426 4,610

a. Predictors: (Constant), Lokasi
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Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai R Square sebesar 0,432, artinya

pengaruh lokasi (X1) terhadap keputusan nasabah (Y) adalah sebesar

43,2%  sedangkan 56,8 keputusan nasabah dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 4.18.

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Promosi Terhadap

Keputusan Nasabah

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 9,631 2,237 4,305 ,000

Promosi ,956 ,075 ,789 12,710 ,000

a. Dependent Variable: Keputusan nasabah

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh regresi sederhana sebagai berikut :

Y = 9.631 + 0,956X2

- Konstanta (b0) = 9.631 diartikan bahwa variabel lokasi (X1) dan

promosi (X2) nilainya sebesar 0, maka keputusan nasabah memilih (Y)

akan mengalami peningkatan sebesar 9.631.

- Nilai koefisien regresi variabel promosi (X2) bersifat positif sebesar

0,956, artinya jika promosi mengalami penurunan sebesar 1%, maka

akan menurunkan keputusan nasabah (Y) sebesar 0,727 dengan asumsi

variabel independen lainnya tetap.
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Tabel 4.19.

Output Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,789a ,622 ,619 3,757

a. Predictors: (Constant), Promosi

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui nilai R Square sebesar 0,622, artinya

pengaruh promosi (X2) terhadap keputusan nasabah (Y) adalah sebesar

62,2% sedangkan 37,8% keputusan nasabah dipengaruhi oleh variabel

lain.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

pengaruh lokasi dan promosi terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo. Model analisis regresi linier berganda dapat dilihat

pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20.

Hasil Estimasi Koefisien Regresi

Variabel Independen Koefisien (B)
(Constant) 2,632

X1 0,271
X2 0,745

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dibuat model persamaan regresi

sebagai berikut:
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Y= 2,632 + 0,271 X1 + 0,745 X2 + error

- Konstanta (b0)

Nilai konstanta (b0) yang menunjukkan bahwa tanpa dipengaruhi

variabel independen (lokasi dan promosi) keputusan nasabah adalah

2,632.

- Konstanta (b1)

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,271. Setiap kenaikan 1

variabel lokasi maka akan menaikkan nilai variabel keputusan nasabah

sebesar 0,271 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

- Konstanta (b2)

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,745. Setiap kenaikan 1

variabel promosi maka akan menaikkan nilai variabel keputusan

nasabah sebesar 0,745 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara

individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesis yang

digunakan adalah:

H1 : Lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo.

H0 : Lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih

BRI  Syariah KCP Ponorogo
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H2 : Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo

H0 : Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih

BRI Syariah KCP Ponorogo

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang

signifikan. Hasil pengujian parsial atau uji t dapat dilihat pada Tabel

4.21.

Tabel 4.21.

Hasil Uji t

Variabel
Independen

Unstandardized
Coefficient T Sig. Keterangan

B Std.Error
X1 271 0,064 4,265 0,000 Berpengaruh
X2 745 0,085 8,741 0,000 Berpengaruh

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.17 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Pengujian Pengaruh Lokasi terhadap Keputusan nasabah menghasilkan

nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0

ditolak. Artinya ada pengaruh Lokasi  terhadap Keputusan nasabah

secara signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar  0,271

memiliki arti Lokasi mempunyai arah pengaruh positif terhadap

Keputusan nasabah sehingga arah pengaruh yang dihasilkan tersebut

signifikan.
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2. Pengujian Pengaruh Promosi terhadap Keputusan nasabah

menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05

sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh Promosi terhadap Keputusan

Nasabah secara signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya

sebesar  0,745 memiliki arti promosi mempunyai arah pengaruh positif

terhadap Keputusan nasabah sehingga arah pengaruh yang dihasilkan

tersebut signifikan.

b. Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (Lokasi

dan Promosi) secara bersama-sama terhadap variabel dependen

(Keputusan Nasabah).

Hipotesis yang digunakan adalah:

H3 : Lokasi dan Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

H0 : Lokasi dan Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan

nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak artinya Lokasi

dan Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.22.
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Tabel 4.22.
Hasil Uji F

ANOVAa

Model Sum of

Squares

df Mean Square F Sig.

1

Regression 2499,324 2 1249,662 104,039 ,000b

Residual 1165,116 97 12,012

Total 3664,440 99

a. Dependent Variable: keputusan nasabah

b. Predictors: (Constant), Promosi, Lokasi

Berdasarkan Tabel 4.22 diperoleh nilai signifikansi=0,000 < 0,05

sehingga H0 ditolak artinya Lokasi dan Promosi berpengaruh terhadap

keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo (variabel X1

dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y).

3. Koefisien Determinasi (R square)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen

(X). Nilai (R2) hasil pengujian regresi dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23.

Nilai R dan R square

R R Square

0,826 0,682

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.23 diketahui

bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,826. Nilai R Square yang

diperoleh sebesar 0,682 menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2
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terhadap Y adalah sebesar 0,682= 68,2% dan sisanya 31,8% dipengaruhi

oleh faktor lain selain X1 dan X2 yang tidak masuk dalam model

pembahasan.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BRI Syariah

KCP Ponorogo

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan besaran

koefisien regresi variabel lokasi bertanda positif, artinya lokasi berbanding

lurus atau searah terhadap keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP

Ponorogo, artinya lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. Untuk nilai

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,432, artinya kontribusi variabel lokasi

(X1) mempengaruhi variabel keputusan nasabah (Y) sebesar 43,2%

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Dalam uji

statistik uji t parsial nilai signifikansi variabel lokasi (X1) adalah sebesar

0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya lokasi berpengaruh secara signifikan

terhadap keputusan nasabah (Y). Lokasi dan keputusan nasabah

berhubungan signifikan karena lokasi yang ada di BRI Syariah mudah

dijangkau dengan transportasi, lokasi bank terlihat jelas dari tepi jalan.

Artinya semakin strategis lokasi maka akan semakin tinggi keputusan

nasabah untuk memilih.
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Hal ini  didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka

Nopitasari (2017), yang menyatakan bahwa Lokasi berpengaruh terhadap

keputusan nasabah memilih bank syariah. Artinya keputusan nasabah

dipengaruhi oleh lokasi.

2. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan besaran

koefisien regresi variabel promosi bertanda positif, artinya lokasi

berbanding lurus atau searah terhadap keputusan nasabah memilih BRI

Syariah KCP Ponorogo, artinya promosi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. Untuk

nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,622, artinya kontribusi variabel

promosi (X2) mempengaruhi variabel keputusan nasabah (Y) sebesar

62,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Dalam uji statistik uji t parsial nilai signifikansi variabel lokasi (X1) adalah

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya promosi berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan nasabah (Y). Dengan adanya promosi akan

mempengaruhi keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo

karena nasabah akan lebih mengetahui produk apa saja yang ada di BRI

Syariah. Artinya semakin meningkatkan promosi maka keputusan nasabah

untuk memilih akan semakin tinggi.

Hal ini  didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khanif

Rahmanto (2016), yang menyatakan bahwa Promosi berpengaruh positif
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dan signifikan terhadap minat masyarakat desa Sraten Kab. Semarang

untuk menabung di perbankan syariah. Artinya keputusan nasabah

dipengaruhi oleh lokasi.

3. Pengaruh Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih

BRI Syariah KCP Ponorogo.

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel lokasi

dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dilakukan dengan uji F

dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat dalam tabel 4.18.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran

koefisien regresi variabel lokasi dan promosi bertanda positif, artinya

variabel lokasi dan promosi berbanding lurus atau searah dengan keputusan

nasabah memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dan hasil uji F diperoleh nilai

signifikansi 0,000 < 0,05, artinya lokasi dan promosi berpengaruh secara

bersama-sama terhadap keputusan nasabah memilih BRI Syariah KCP

Ponorogo. Untuk nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,682, artinya

variabel lokasi (X1) dan promosi (X2) mempengaruhi variabel keputusan

nasabah (Y) sebesar 68,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel

lain di luar model. Dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi dan promosi

berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Semakin strategis lokasi dan

semakin meningkatkan promosi, maka keputusan nasabah untuk memilih

akan semakin meningkat juga.
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Hal ini didukung dengan teori dalam buku manajemen bank syariah

yang ditulis oleh Muhammad bahwa faktor yang mempengaruhi

masyarakat individual memilih bank syariah diantaranya lokasi dan

promosi.
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