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ABSTRAK 

Desi Nur Anggraini, 2019. “Pengaruh Lokasi, Produk dan Pelayanan Terhadap 

Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Memilih BRI Syariah KCP 

Ponorogo,” Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. ElyMasykuroh, SE., MSI. 

Kata Kunci :Lokasi, Produk dan Pelayanan 

 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 

antaran teori dengan kehidupan nyata di lapangan. Di mana dalam teori 

disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih bank 

syariah diantaranya karena faktor lokasi, produk dan pelayanan. Sedangkan 

menurut hasil wawancaradari mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo di luar jurusan 

Perbankan Syariah yang sebagian besar juga menjadi nasabah Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi mereka memilih 

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo bukan karena faktor lokasi, produk dan 

pelayanan melainkan hanya ingin membandingkan antara bank konvensional 

dengan bank syariah serta hanya ingin mencoba-coba saja.Sehingga penelitian ini 

dilakukan untuk menguji kembali teori yang sudah ada karena adanya 

kesenjangan tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah : 1. Apakah lokasi 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI 

Syariah KCP Ponorogo? 2. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo? 3. 

Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo?4. Apakah lokasi, produk dan 

pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo ? 

 Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui kuisoner yang disebarkan kepada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo yang memilih Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel yang diambil 

sebanyak 95 responden, data yang diperoleh kemudian diolah dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Teknik analisis yang digunakan adalah model 

analisis regresi linier berganda. Serta menggunakan uji instrumen, analisis 

korelasi, uji hipotesis yang meliputi uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien 

determinasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Lokasi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 2) Produk berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI 

Syariah KCP Ponorogo.3) Pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

4) Berdasarkan uji F lokasi, produk dan pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

yang dilandaskan dengan prisip-prinsip syariah.
1
 Sejak awal kelahirannya, 

Bank Syariah telah dilandasi dengan hadirnya dua gerakan renaisans Islam 

Modern, yaitu neorevivalis dan modernis.
2
 

Perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan sudah mengalami 

kemajuan yang pesat beberapa tahun terakhir ini, sebagai akibat dari kemajuan 

teknologi dan kebijaksanaan deregulasi. Adanya deregulasi finansial ini telah 

muncul fenomena baru yang kemudian mengakibatkan iklim persaingan yang 

makin hangat, misalnya persaingan yang ada di perbankan syariah.  

Hal ini dikarena persaingan dalam dunia perbankan telah dipicu oleh 

pertumbuhan di setiap bank. Sedangkan pertumbuhan di tiap bank sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan suatu kemampuannya dalam menghimpun 

dana dari masyarakat, baik skala kecil maupun besar.
3
 

Dalam dunia perbankan, bank syariah merupakan suatu industri jasa 

yang sangat relatif baru, yang menerapkan syariat Islam di segala aktivitasnya. 

Karena krisis moneter yang telah menimpa Indonesia beberapa tahun lalu 

                                                           
1
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: KENCANA, 2009), 106. 

2
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 

20. 
3
 Ghozali Maski, “Analisis Keputusan Nasabah Menabung”, Journal of Indonesian 

Applied Economics Vol. 4 No. 1 Mei 2010, 43-57. 
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berdampak besar pada dunia perbankan. Banyak bank konvensional 

mengalami negative spread dan kemudian dilikuidasi. 

Namun hanya Bank Syariah (yang ada sistem bagi hasil atau bahas) 

yang dapat bertahan, karena mereka tidak menanggung kewajiban untuk 

membayar suatu bunga simpanan kepada para nasabahnya. Di dalam 

Perbankan Syariah hanya membagi hasil yang sesuai dengan margin 

keuntungan yang telah didapat bank tersebut. Perbankan Syariah sudah 

membuktikan hasil kinerjanya yang cukup relatif lebih baik daripada lembaga 

perbankan konvensional. 

Persaingan yang ketat di dunia perbankan antara bank syariah dan 

konvensional telah merangsang minat masyarakat untuk menabung. Hal ini 

dilakukan dengan mengambil berbagai strategi agar bisa menghimpun dana 

dari mereka. Strategi yang dilakukan berupa adanya variasi produk, dibukanya 

kantor cabang yang baru, penawaran tingkat suku bunga yang cukup tinggi, 

undian berhadiah serta adanya kampanye di media masa atau online.
4
 

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pengintegrasian yang 

dikombinasi oleh pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau 

lebih dan harus memilih salah satu diantara keduanya. Pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses untuk memecahkan masalah yang telah diarahkan 

pada sasaran.
5
 

                                                           
4
 Abhimantra dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) 

dalam Memilih Menabung Pada Bank Syariah”, Journal Proceding PESAT (Psikologi, Ekonomi, 

Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5, 170-171.  
5
 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: CV ANDI, 2013), 123-124. 
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Dalam buku Muhammad disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

masyarakat individual untuk memilih bank syariah adalah informasi dan 

penilaian, humanisme 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 serta agama.
6
 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memilih bank 

syariah adalah progresif dan efisian, promosi, keamanan dan kecepatan 

pelayanan, harga, kebutuhan kredit dan faktor pembayaran, brand name, 

bentuk produk, keyakinan dan sikap, peran dan status, mitra usaha, norma 

etika masyarakat, lokasi, materialisme, usia dan tahapan perusahaan.
7
 

Penentuan lokasi dimana suatu bank akan beroperasi menjadi salah 

satu faktor yang sangat penting. Penentuan lokasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan dalam segala aktivitas perbankan. Dengan adanya penentuan lokasi 

yang tepat maka target pencapain akan dapat diraih.
8
 

Produk yaitu apa saja yang bisa ditawarkan ke pasar agar memenuhi 

kebutuhan seseorang maupun organisasi. Jenis produk yang beragam di 

perbankan juga ikut mempengaruhi keputusan para nasabahnya untuk 

menabung di bank. Dan  jenis produk yang beragam yang ada di perbankan 

syariah juga ikut mempengaruhi keputusan para nasabahnya untuk menabung 

di perbankan syariah. Sementara itu dengan berlandaskan syariat Islam dalam 

                                                           
6
 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 241. 

7
 Ibid., 241. 

8
 M Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: ALFABETA, 

2010), 131. 
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menjalankan segala aktivitasnya, juga membuat reputasi perbankan syariah 

menjadi baik, ditambah lagi jika bank tersebut dapat melengkapinya dengan 

pelayanan dan juga fitur yang memuaskan nasabahnya.
9
 Pelayanan terhadap 

nasabah merupakan serangkain kegiatan sikap serta perilaku dari petugas atau 

karyawan bank dalam menerima kehadiran maupun komunikasi dengan 

nasabah secara langsung dan tidak langsung. 

Salah satu bank syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam 

menjalankan operasionalnya adalah Bank BRI Syariah. Saat ini Bank BRI 

Syariah sudah memiliki 5096 karyawan, dengan jaringan kantor cabang 

pembantu sekitar 271 kantor, serta fitur-fitur produk yang dibalut teknologi 

informasi untuk melayani kebutuhan transaksi para nasabah. BRI Syariah 

terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan meluncurkan 

berbagai produknya.
10

 

 BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan salah satu kantor cabang 

pembantu. Lokasi bank BRI Syariah KCP Ponorogo terbilang cukup strategis 

karena berada di tepi jalan raya di tengah kota. Pimpinan cabang pembantunya 

adalah Bapak Gatot Wijanarko. Visinya menjadi bank ritel modern terkemuka 

dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

Sedangkan mahasiswa merupakan salah satu komponen masyarakat 

dalam pangsa pasar yang layak untuk dijadikan bahan pertimbangan suatu 

                                                           
9
 Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil (Bandung: 

ALFABETA, 2009), 128. 
10

http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=SiaranPers/2017-11-07-BRIS-

id.pdf (diakses pada tanggal 18 September 2018, jam 14:26).  

http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=SiaranPers/2017-11-07-BRIS-id.pdf
http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=SiaranPers/2017-11-07-BRIS-id.pdf
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bank untuk menambah jumlah nasabahnya. Salah satunya yaitu perguruan 

tinggi. Penulis mengkhususkan penelitian ini di IAIN Ponorogo. Dimana 

dalam hal ini IAIN Ponorogo merupakan suatu perguruan tinggi yang berbasis 

Islam yang ada di kota Ponorogo. Akan tetapi apakah itu bisa menjadi jaminan 

terhadap pengaruh dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam hal melakukan 

transaksi perekonomian yang berbasis syariah.  

Kampus IAIN Ponorogo memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

Seiring perkembangan jaman, fakultas ini sudah banyak diminati oleh para 

mahasiswa. Hal ini disebabkan karena peluang karir di dunia ekonomi dan 

bisnis Islam yang cukup luas menjadi salah satu faktor utama untuk menarik 

mahasiswa kuliah di fakultas ini. Maka dari itu subyek penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo jurusan Ekonomi Syariah dan 

Mazawa yang berjumlah 1034 mahasiswa. Jurusan Perbankan Syariah tidak 

diikutkan dalam subyek penelitian dikarenakan mahasiswa Perbankan Syariah 

sudah pasti memilih BRI Syariah KCP Ponorogo karena faktor kewajiban. 

Kewajiban yang dimaksud disini adalah karena seluruh mahasiswa 

Fakultas FEBI jurusan perbankan diwajibkan memiliki rekening bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Dan juga karena untuk memenuhi tugas mata kuliah 

kewirausahaan. 

Menurut hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Febi IAIN 

Ponorogo yang bernama Reni P, ia mengatakan alasannya memutuskan 

memilih Bank BRI Syariah KCP Ponorogo karena ingin membandingkan 

dengan bank konvensional lainnya. Yang ia bandingkan adalah dari segi bagi 
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hasil dan reputasinya, maka ia memutuskan untuk menggunakan Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Dan ia mengatakan bahwa lokasi, produk serta 

pelayanan tidak mempengaruhi keputusannya menggunakan Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo.
11

  

Selanjutnya hasil wawancara dengan nasabah Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo yang bernama Alfiani Rohimah mengatakan alasannya memutuskan 

menggunakan Bank BRI Syariah KCP Ponorogo bukan karena lokasi, produk 

dan pelayanan. Namun karena faktor dorongan dari temannya.
12

  

Menurut Faizal yang juga menjadi nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo, alasannya memilih bank tersebut bukan karena faktor lokasi, 

produk dan pelayanan. Melainkan karena faktor coba-coba.
13

 Sedangkan 

menurut siska yang juga menjadi nasabah BRI Syariah KCP Ponorogo, 

alasannya memilih BRI Syariah KCP Ponorogo bukan karena faktor lokasi, 

produk dan pelayanan. Melainkan karena faktor ingin membandingkan dari 

segi reputasinya.
14

 

Pada hal lokasi BRI Syariah KCP Ponorogo cukup bisa dibilang 

startegis, karena berada di tepi jalan raya tengah kota. Bahkan produk-

produknya juga beragam serta pelayanannya juga cukup baik. Namun kenapa 

ketiga faktor ini tidak mempengaruhi mereka memilih BRI Syariah KCP 

Ponorogo, namun justru dipengaruhi oleh faktor lain. 

                                                           
11

 “Reni P, wawancara, 20 Desember 2018” 
12

 “Alfiani Rohimah, wawancara, 20 Desember 2018”  
13

 “Faisal, wawancara, 20 Desember 2018” 
14

  “Siska, wawancara, 20 Desember 2018” 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Lokasi, Produk dan Pelayanan Terhadap 

Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Memilih BRI Syariah KCP 

Ponorogo”. Bank BRI Syariah KCP Ponorogo dipilih sebagai tempat 

penelitian karena Bank BRI Syariah KCP ponorogo merupakan salah satu 

bank syariah yang terdekat dengan kampus IAIN Ponorogo.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo?  

2. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo?  

3. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo? 

4. Apakah lokasi, produk dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah 

KCP Ponorogo ? 

 

 

 



8 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui lokasi BRI Syariah KCP Ponorogo apakah berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam 

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui produk BRI Syariah KCP Ponorogo apakah berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam 

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pelayanan BRI Syariah KCP Ponorogo apakah 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo dalam memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui lokasi, produk dan pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam 

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memberi nilai guna diantaranya yaitu : 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan referensi tambahan 

bagi peneliti berikutnya. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga bisa menambah khasanah 

akademik yang berguna untuk mengembangkan suatu ilmu. 

2. Manfaat secara Praktis 
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Diharapkan bisa bermanfaat untuk BRI Syariah KCP Ponorogo sebagai 

dasar bahan masukan atau acuan dan pertimbangan dalam mengembangkan 

dan menyempurnakan kebijakan yang ada di BRI Syariah KCP Ponorogo 

yang berhubungan dengan lokasi, produk serta pelayanannya sehingga bisa 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah pada Bank tersebut.  

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika

penulisan: 

BAB I Pendahuluan: Bab ini merupakan gambaran awal mengenai apa 

yang akan dilakukan peneliti. Pada bab ini akan dijelaskan tentang judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian.  

BAB II Landasan Teori: Bab ini merupakan bab yang akan menyajikan 

teori-teori dan kajian terdahulu. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai 

pengertian perilaku konsumen, keputusan nasabah, teori-teori dari variabel-

variabel yang diambil seperti lokasi, produk serta pelayanan, kajian terdahulu 

yang tentunya mendukung penelitian ini dan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian: Bab ini membahas tentang waktu dan wilayah 

penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sempel, data 

serta sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 

operasional variabel dan teknik analisis data.  

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan: Bab ini membahas gambaran 

umum penelitian, pengujian, serta analisis data dan pembahasan hasil analisis. 



10 
 

 

BAB V Penutup: Bab ini adalah penutup dari penelitian dan berisi 

mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang sudah diuraikan 

sebelumnya serta berisi saran-saran yang telah diberikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen  

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Philip Kotler menyatakan pendapatnya bahwa konsumen 

merupakan semua orang maupun rumah tangga yang membeli serta 

mendapatkan suatu barang maupun jasa untuk mereka konsumsi atau 

diambil manfaatnya.
1
 

American Marketing Association menyatakan pendapatnya bahwa 

perilaku konsumen merupakan suatu perilaku yang dinamis antara 

pengaruh dan kognisi serta dengan kejadian yang berada disekitar kita. 

Engel, Balckwell dan Miniard menyatakan pendapatnya tentang 

perilaku konsumen, mereka menyatakan bahwa perilaku konsumen 

merupakan suatu tindakan yang mempengaruhi secara langsung untuk 

mendapatkan setelah itu mengonsumsi kemudian menghabiskan produk 

maupun jasa, serta termasuk keputusan yang sudah mendahului suatu 

tindakan dari konsumen maupun nasabah.  

Perilaku konsumen merupakan segala aktivitas mental serta fisik 

yang mucul akibat yang dilakukan oleh konsumen rumah tangga serta 

                                                           
1
Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: CV PUSTAKA 

SETIA, 2015), 46. 
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pelanggan bisnis yang kemudian melahirkan suatu keputusan pembelian, 

pembayaran serta mengambil manfaat dari suatu produk maupun jasa.
2
 

Dapat disimpulkan perilaku konsumen ialah suatu tindakan yang 

sedang dilakukan seseorang, kelompok atau bahkan organisasi yang 

mempunyai hubungan dengan suatu proses pengambilan keputusan 

dalam mendapatkan serta menggunakan barang atau jasa tersebut.
3
 

b. Faktor – Faktor Perilaku Konsumen 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya 

yaitu : 

1) Faktor Individu 

Faktor pribadi mempengaruhi suatu perilaku konsumen diantaranya 

yaitu :  

a) Motivasi dan Kebutuhan 

Motivasi muncul karena adanya suatu kebutuhan yang dirasakan 

oleh seorang konsumen. Kebutuhan itu sendiri muncul disebabkan 

karena konsumen merasakan ketidak nyamanan antara yang 

seharusnya dirasakan dengan apa yang sesungguhnya dirasakan. 

Kebutuhan yang dirasakan mendorong seseorang untuk melakukan 

tindakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. 

b) Kepribadian dan Gaya Hidup 

Kepribadian konsumen merupakan suatu karakteristik yang unik 

serta berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam 

                                                           
2
Daryanto & Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: GAVA 

MEDIA, 2014), 87. 
3
Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2015), 1- 4. 
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kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya dalam 

memilih atau membeli suatu produk karena seorang konsumen 

akan memilih serta membeli barang yang sesuai dengan 

kepribadiannya. Sedangkan gaya hidup yaitu suatu pola dimana 

orang hidup serta menggunakan uang dan waktunya. Gaya hidup 

sering kali digambarkan kegiatan, minat serta opini dari seseorang 

yang biasanya tidak permanen dan bisa berubah.   

c) Pengetahuan Konsumen 

Adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai 

berbagai macam produk serta jasa dan pengetahuan lainnya dan 

informasi yang terkait dengan fungsinya sebagai konsumen. 

Pengetahuan konsumen tentu akan mempengaruhi keputusan 

pembelian.
4
 

2) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen 

diantaranya yaitu : 

a) Budaya dan Demografi 

Budaya adalah suatu kepercayaan, nilai serta kebiasaan yang 

dipelajari oleh seseorang yang dapat mengarahkan seseorang itu 

dalam menggunakan barang maupun jasa. Unsur-unsur budaya 

antara lain : kepercayaan, nilai, norma, kebiasaan, larangan, mitos, 

dan symbol. Unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi dalam 

                                                           
4
 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 43-46.  
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pengkonsumsian produk maupun jasa. Sedangkan karakteristik 

demografi menunjukkan suatu identitas atau karakteristik seseorang 

berdasarkan usia, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis kelamin, 

status pernikahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. 

b) Keluarga  

Keluarga adalah dua orang maupun lebih yang berhubungan darah, 

perkawinan maupun suatu pengadopsian yang tinggal dalam satu 

rumah maupun terpisah. Fungsi pokok suatu keluarga yaitu adanya 

suatu proses sosialisasi. Peran dalam pengambilan keputusan 

keluarga yaitu : sebagai Influencer, gate keeper, decision, buyer, 

preparer, user, maintancer, organizer.  

c) Kelompok Referensi 

Kelompok merupakan dua atau lebih yang berinteraksi untuk 

mencapai sasaran perorangan maupun secara bersama-sama. 

Sedangkan kelompok rujukan atau referensi yaitu kelompok yang 

dianggap sebagai dasar perbandingan bagi seseorang dalam 

membentuk suatu nilai serta sikap umum maupun khusus bagi 

suatu perilaku. Faktor yang berdampak pada pengaruh kelompok 

rujukan antara lain : informasi serta pengalaman, kredibilitas, daya 

tarik serta kekuatan kelompok rujukan. 

d) Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah suatu pembagian anggota masyarakat ke dalam 

suatu status kelas sosial yang berbeda. Pendekatan sistematis untuk 
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mengukur kelas sosial tercakup dalam kategori berikut ini : ukuran 

subyektif (kelas bawah, menengah-bawah, menengah-atas dan 

atas), ukuran reputasi serta ukuran obyektif yang terdiri dari 

variabel demografis atau sosioekonomis (pekerjaan, pendidikan, 

penghasilan, konsumsi, tabungan, hutang dan lain sebagainya). 

3) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya 

yaitu : 

a. Pengelohan Informasi/persepsi 

 Apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata serta 

apa yang dicium oleh hidung merupakan maksud dari stimulus. 

Menurut Engle, Blackwell and Miniard ada lima tahap pengolahan 

informasi yaitu : 

1. Pemaparan merupakan pemaparan stimulus yang menyebabkan 

konsumen menyadari stimulus tersebut melalui pancainderanya. 

2. Perhatian merupakan kapasitas pengolahan yang dialokasikan 

konsumen terhadap stimulus yang masuk 

3. Pemahaman merupakan interprestasi terhadap makna stimulus. 

4. Penerimaan merupakan dampak persuasif stimulus kepada 

konsumen. 

5. Retensi merupakan pengalihan makna stimulus serta persuasi 

keingatan jangka panjang. 
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b. Keterlibatan  

 Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta 

mengarahkan proses kognitif serta perilaku konsumen pada saat 

mereka membuat suatu keputusan.  

c. Proses Pembelajaran Konsumen 

 Seorang konsumen yang menyukai suatu produk tertentu, memilih 

produk tertentu serta loyal terhadap suatu merek tertentu 

merupakan suatu hasil dari proses pembelajaran.  

d. Sikap Konsumen 

 Sikap konsumen merupakan faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi konsumen. Konsep ini sangat terkait dengan 

kepercayaan serta perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan suatu sikap yaitu: pengalaman pribadi, pengaruh 

keluarga dan teman-teman, direct marketing, media masa serta 

karakteristik individu.
5
 

c. Manfaat Mempelajari Perilaku Konsumen 

 Manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah untuk penyusunan 

startegi ataupun bauran pemasaran untuk kedepannya. Sedangkan 

menurut Sheth dan Mittal, mempelajari perilaku konsumen bermanfaat 

untuk perusahaan mengenali dan memahami kebutuhan serta keinginan 

dari para pelanggan maupun nasabar mereka secara tepat sehingga 

                                                           
5
Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, 47-57. 
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mereka bisa memberi kepuasan untuk para pelanggan maupun 

nasabahnya. 

 Pentinggnya mempelajari perilaku konsumen adalah karena 

konsumen maupun nasabah merupakan titik utama dalam perhatian 

manajemen pemasaran serta sangat penting dalam perdagangan maupun 

penghimpunan dana.
6
 

2. Keputusan Nasabah  

a. Pengertian Keputusan Nasabah 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pengintegrasian 

yang dikombinasi dengan suatu pengetahuan yang digunakan untuk 

mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih kemudian harus memilih 

salah satu darinya. Pengambilan keputusan ialah suatu proses untuk 

memecahkan suatu masalah yang diarahkan pada suatu sasaran.
7
 

Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen tidak berhenti 

pada konsumsi saja namun akan terus melanjutkan proses evaluasi 

terhadap konsumsi yang telah dilakukannya.
8
 

Philip Kotler dan Gary Armsrotng menyatakan pendapatnya bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

konsumen atau nasabah diantaranya yaitu faktor sosial, budaya, pribadi 

serta psikologi.
9
 Model pengambilan keputusan berupa suatu proses yang 

                                                           
6
Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, 55-57. 

7
Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian, 123-124. 
8
 Ibid., 190.  

9
Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, 215-216. 
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mempersatukan memori, pikiran, pemrosesan suatu informasi dan 

penilaiannya secara evaluatif.
10

 

b. Proses Pengambilan Keputusan 

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.
11

 

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 disusunan pemilihan mereka. Nasabah akan 

berupaya untuk memuaskan kebutuhannya dan tentunya akan mencari 

manfaat yang ada dalam suatu produk atau jasa itu sendiri. Nasabah 

juga memiliki pandangan serta sikap yang berbeda-beda dalam hal 

                                                           
10

Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran 88.  
11

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian, 36-37. 
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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.
12

 

a. Jenis-Jenis Perilaku Pengambilan Keputusan  

1) Perilaku Pembelian yang Kompleks terjadi pada saat mereka sangat 

terlibat kedalam suatu pembelian serta adanya perbedaan yang 

signifikan diantara semua merek yang mereka rasakan.  

2) Perilaku Pembelian Pengurangan Disonansi, pada waktu konsumen 

begitu terlibat kedalam pembelian yang sangat mahal serta berisiko 

                                                           
12

Murti Sumarmi, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Liberty, 2011), 236-238. 
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namun konsumen hanya melihat adanya perbedaan yang sedikit antar 

merek. 

3) Perilaku Pembelian Kebiasaan, terjadi pada waktu tingkat keterlibatan 

konsumen begitu rendah serta hanya ada sedikit perbedaan antar 

merek.  

4) Perilaku Pembelian Mencari Variasi, tingkat keterlibatan konsumen 

sangat rendah akan tetapi pemikiran tentang adanya perbedaan antar 

merek yang signifikan.
13

 

b. Tahap Pengambilan Keputusan  

1) Mengetahui terlebih dahulu masalahnya serta mendefinisikannya 

secara singkat dan jelas agar mudah dipahami. 

2) Menulis daftar masalahnya serta menyusunnya dengan baik. 

3) Melakukan indentifikasi dari masalah-masalah yang ada tersebut. 

4) Memplotkan setiap masalah tersebut. 

5) Mengecek dan memastikan bahwa alat uji yang digunakan sudah 

sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.
14

 

Dalam buku Muhammad disebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi masyarakat individual untuk memilih bank syariah adalah 

informasi dan penilaian, humanisme dan dinamis, ukuran dan 

fleksibilitas pelayanan, kebutuhan, lokasi, keyakinan dan sikap, 

                                                           
13

Philip Kotler & Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi kedua (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 177-179. 
14

Irham Fahmi, Manajemen Teori, Kasus dan Solusi(Bandung: ALFABETA, 2014), 163. 
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materialisme, keluarga, peran dan status, kepraktisan dalam menyimpan 

kekayaan, perilaku pasca pembelian, promosi langsung serta agama.
15

 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memilih 

bank syariah adalah progresif dan efisian, promosi, keamanan dan 

kecepatan pelayanan, harga, kebutuhan kredit dan faktor pembayaran, 

brand name, bentuk produk, keyakinan dan sikap, peran dan status, mitra 

usaha, norma etika masyarakat, lokasi, materialisme, usia dan tahapan 

perusahaan.
16

 

Di bawah ini akan dijelaskan terkait lokasi, produk dan palayanan 

yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah 

dalam memilih bank syariah : 

1) Lokasi / Tempat 

Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat di mana 

diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat pengendalian 

perbankan. Dalam praktiknya ada beberapa macam lokasi kantor 

bank, yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, 

kantor kas, dan lokasi mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM).
17

 

Penentuan lokasi dimana suatu bank akan beroperasi merupakan 

salah satu faktor yang penting. Penentuan lokasi mempunyai pengaruh 

                                                           
15

 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, 241. 
16

 Ibid., 241. 
17

 Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2004), 

145. 
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yang cukup tinggi dalam aktivitas menghimpun dana dari masyarakat 

serta menyalurkan pembiayaannya kembali kepada masyarakat.
18

 

Dengan adanya penentuan lokasi yang tepat maka otomatis 

target pencapain akan diraih. Dalam penentuan lokasi ini juga 

bertujuan untuk mendukung keunggulan sumber daya manusia dan 

sistem yang ada di perbankan. Tujuan adanya strategi lokasi dan juga 

lay out yaitu :
19

 

a. Supaya bank bisa menentukan lokasi yant tepat dan strategis untuk 

lokasi kantor pusat, cabang, cabang pembantu, kantor kas serta 

letak mesin ATM. Agar mempermudah para nasabah dalam 

melakukan transaksi. 

b. Supaya dapat menentukan akan menggunakan teknologi apa dalam 

memberikan keakuratan dan kecepatan dalam melayani 

nasabahnya.  

c. Supaya dapat menentukan lay out yang sesuai dengan standar 

keamanan. 

d. Supaya bank dapat menentukan metode antrian agar optimal di hari 

dan jam-jam sibuk.  

Kantor bank harus dibangun di tempat yang startegis, yang 

dekat dengan nasabah berada, mudah pencapaiannya (aksesibilitas), 

dekat dengan penyedia tenaga kerja, dan dekat dengan BI. Selain 

penentuan tempat kantor bank, penentuan tata letak (layout) kantor di 

                                                           
18

 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 131. 
19

 Ibid., 131. 
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luar (out-door) maupun di dalam kantor (in-door) menjadi bahasan 

penting perbankan. Nasabah harus merasa nyaman mermakirkan 

kendaraannya, keteduhan halaman, keamanan halaman parkir, 

kemudahan pencapaian kantor depan (front office) di mana nasabah 

bisa melakukan transaksi perbankan, kenyamanan ruangan dalam, tata 

letak teller, CS, dak rak-rak aplikasi, meja-meja untuk mengisi 

aplikasi, ruang tunggu, tata penerangan ruangan, ketersediaan musik 

dan media televisi di ruang tunggu layanan, sampai pada sistem 

antrian layanan.
20

 

Ada beberapa hal yang sangat dipertimbangkan untuk 

memilih serta menentukan lokasi dimana suatu bank akan didirikan, 

diantaranya yaitu :
21

 

a. Jaraknya tidak jauh dari lingkungan perindustrian maupun pabrik. 

b. Jaraknya tidak jauh dengan lingkungan perkantoran. 

c. Jaraknya yang tidak jauh dari lingkungan pasar. 

d. Jaraknya yang dekat dengan perumahan penduduk. 

e. Harus mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada disekitar 

lokasi. 

Ada dua faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk 

menentukan lokasi suatu bank yaitu faktor primer dan faktor sekunder. 

Faktor primer berupa jaraknya yang dekat dengan pasar dan 

perumahan warga, adanya jumlah tenaga dan kualitas yang 
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 Ibid., 127. 
21

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 131-137. 
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diinginkan, adanya fasilitas pengangkutan, tersedianya sarana 

prasarana serta sikap dari semua elemen masyarakat. 

Sedangkan faktor sekunder berupa biaya yang digunakan 

untuk melakukan investasi di lokasi, adanya prospek tentang 

perkembangan harga tanah, gedung maupun kemajuan yang ada di 

lokasi itu, kemungkinan untuk kemajuan dan perluasan lokasi 

tersebut, adanya fasilitas penunjang dan masalah tentang pajak serta 

peraturan tentang perburuhan yang ada di sekitar daerah tersebut. 

Sedangkan dalam bukunya M. Nur Rianto dijelaskan hal-hal 

yang perlu diperhatikan untuk lay out gedung adalah :
22

 

a. Bentuk gedung yang memberikan kesan elegan dan baik 

Bank syariah harus mampu menampilkan tata ruang yang berbeda 

dengan bank konvensional.  

b. Lokasi parkir luas dan aman 

Harus dihindari lokasi parkir yang sempit, karena dapat 

mengakibatkan banyaknya nasabah yang pergi. 

c. Keamanan di sekitar gedung juga harus dipertimbangkan 

Nasabah akan enggan bertransaksi pada lokasi gedung yang sepi 

atau rawan kejahatan. 

d. Tersedia tempat ibadah 

Bagi bank syariah ketersediaan sarana ibadah yang nyaman 

merupakan suatu keharusan, sebab salah satu karakteristik utama 

                                                           
22

 Ibid., 137-138.  
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bank syariah adalah aspek syariah dimana himbauan untuk 

menghentikan semua kegiatan pada waktu shalat untuk kemudian 

jika dapat shalat berjamaah antara pihak bank dan nasabah. 

e. Tersedia toilet yang bersih dan nyaman 

Salah satu fasilitas ini merupakan hal yang kecil namun cukup 

signifikan. Bank harus mampu menyediakan fasilitas toilet yang 

bersih dan nyaman, sebab dalam Islam kebersihan adalah sebagian 

daripada iman. 

2) Produk  

Produk yaitu sekumpulan atribut jasa, fisik maupun psikis 

yang sengaja dibuat demi memuaskan atau memenuhi kebutuhan 

konsumen.
23

 Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan dalam 

sebuah pasar, baik berupa produk yang berwujud maupun tidak.
24

 

Produk yaitu sekumpulan sifat yang berwujud serta yang tidak 

berwujud.  

Definisi produk secara luas, produk merupakan objek secara 

fisik, pelayanan, orang tempat, organisasi, gagasan atau bauran dari 

semua wujud di atas. Jasa adalah produk yang terdiri rambut, 

penyiapan pajak, serta perbaikan rumah.
25

 Sedangkan produk bank 

adalah suatu jasa yang di tawarkan kepada para nasabah untuk 

mendapatkan perhatian dari mereka agar bisa dimilikinya, 

                                                           
23

Ari Setiyaningrum dkk, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: ANDI, 2015), 87. 
24

 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, 81. 
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dimanfaatkan atau bahkan bisa dikonsumsi untuk memenuhi segala 

kebutuhan dan keinginan para nasabahnya. Dibawah dijelaskan 

beberapa karakteristik produk jasa diantaranya: 

a. Tidak nyata maksudnya jasa itu bersifat tidak terlihat atau abstrak 

serta tidak ada wujudnya. 

b. Variabilitas yaitu jasa mempunyai sifat yang tidak standar serta 

banyak variasinya.  

c. Tidak dapat dipisahkan maksudnya suatu jasa diproduksi serta 

dikonsumsi diwaktu yang bersamaan dengan partisipasi konsumen 

dalam prosesnya. 

d. Tidak bisa bertahan lama karena tidak bisa disimpan dalam bentuk 

persediaan.
26

 

Dalam beberapa tahun terakhir perbankan sudah melakukan 

usaha yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan para nasabahnya. 

Produk-produk baru telah diciptakan sebagi upaya pengembangan ke 

arah peningkatan mutu yang lebih baik. Yang terdapat dalam produk 

biasanya : keanekaragamana produk, kualitas, desain, bentuk, merek, 

kemasan, ukuran dan jaminan. 

Banyak produk-produk baru yang hadir dalam dunia 

perbankan. Dan dalam lingkungan perbankan di Indonesia ada 

beberapa produk yang disediakan yaitu : Simpanan giro, Simpanan 

deposito, Tabungan, Setoran ongkos naik haji, Traveller’s cheque, 
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wesel serta valuta asing, kliring, transfer, insako dan masih banyak 

lagi. Bentuk produk yang ada di bank dibagi menjadi dua yaitu, 

produk yang berhubungan dengan pelayanan nasabah secara 

perseorangan dan secara institusi atau organisasi. 

Dalam manajemen pemasaran, dikenal tiga konsep tingkatan 

produk yaitu : produk inti (core product), produk berwujud (tangible 

product), dan produk tambahan (augmented product). Untuk 

mengetahui produk inti suatu benda atau jasa diperlukan jawaban dari 

pertanyaan : “apakah sebenarnya yang ingin dibeli oleh pelanggan ?”. 

oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang manfaat dari produk 

dan jasa yang ditawarkan. 

Kemudian pemasar harus mampu mengubah produk inti 

menjadi produk berwujud. Di dalam produk berwujud paling tidak 

terdapat ciri-ciri sebagai berikut : tingkat kualitas, sifat, model, merek 

dan kemasan. Dan apabila suatu produk telah berwujud maka tugas 

pemasar berikutnya adalah menciptakan produk atau layanan 

tambahan yang berupa perhatian pribadi, pengiriman barang, 

pemasangan barang, garansi, after sales service, dan lainnya. 

Saat ini, persaingan telah bergeser pada apa yang mereka 

tambahkan pada produk atau jasa utama seperti dalam bentuk 
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kemasan, service, iklan atau petunjuk-petunjuk yang lain yang 

menambah nilai bagi konsumen atau nasabah.
27

 

Bank juga harus bisa menampilkan suatu karakteristik dari 

produk dan jasa yang telah ditawarkan dan telah dilengkapi oleh 

faktor keamanannya. Bank harus bisa mengkombinasikan 

kecanggihan teknologi perbankan dengan keterampilan karyawannya. 

Hal ini akan menumbuhkan sikap serta rasa percaya anatara bank 

dengan nasabahnya.
28

 

Dalam dunia perbankan di mana produk yang dihasilkan 

berbentuk jasa, maka akan dijelaskan ciri-ciri produk yang berbentuk 

jasa. Adapun ciri-ciri karakteristik jasa adalah : 

a. Tidak berwujud 

b. Tidak terpisahkan 

c. Beraneka ragam 

d. Tidak tahan lama
29

 

Daur siklus kehidupan produk di antaranya yaitu perkenalan, 

pertumbuhan, kamapanan serta penurunan. Upaya untuk melakukan 

pengembangan suatu produk yaitu harus melakukan riset terlebih 

dahulu mengenai produk yang kemungkinan dibutuhkan oleh nasabah 

dimasa mendatang. Dan melakukan modifikasi produk serta 
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layanannya.
30

 Dalam dunia perbankan strategi produk yang dilakukan 

dalam mengembangkan suatu produk adalah : 

a. Penentuan logo dan moto 

Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan moto merupakan 

serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan misi bank dalam 

melayani masyarakat. 

b. Menciptakan merek 

Karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap jasa harus 

memiliki nama. Tujuannya agar mudah dikenal dan diingat 

pembeli atau nasabah. 

c. Menciptakan kemasan 

Dalam dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian 

pelayanan atau jasa kepad para nasabah di samping itu juga sebagai 

pembungkus untuk beberapa jenis jasanya seperti tabungan, cek, 

bilyet giro atau kartu kredit. 

d. Keputusan label 

Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang 

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. 

Cara lain untuk menambah nilai bagi pelanggan yaitu lewat 

rancangan produk yang membedakan. Rancangan merupakan suatu 

konsep yang lebih luas daripada gaya. Gaya hanya menguraikan 

tampilan produk sedangkan rancangan lebih dari sekedar kulitnya 
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karena rancangan mencapai inti dari suatu produk. Dengan 

meningkatnya persaingan, rancangan akan bisa menawarkan salah 

satu alat yang ampuh untuk membedakan serta menetapkan posisi 

produk dan jasa suatu perusahaan.
31

 Menurut Ratnasari dan Aksa ada 

beberapa faktor yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu 

kualitas dari sebuah produk, yaitu: 

a. Kinerja  

b. Kesesuaian 

c. Ketahanan 

d. Kemampuan dalam pelayanan 

e. Etika 

f. Kualitas 

g. Dan keragaman
32

 

Manfaat dari produk sendiri yaitu untuk meningkatkan suatu 

penjualan, timbulnya rasa senang dan gembira untuk para nasabahnya, 

timbulnya suatu kepercayaan serta kepuasan.
33

 

3) Pelayanan  

Bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan 

akurat. Mengingat bank hampir selalu terlibat dalam transaksi-

                                                           
31
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transaksi bisnis, maka kualitas pelayanan bank merupakan faktor yang 

ikut menentukan.
34

 

Pelayanan merupakan segala aktifitas yang bersifat tidak 

dapat dilihat yang terjadi karena dampak dari suatu akibat adanya 

suatu interaksi antara konsumen dengan pegawai maupun lainnya 

yang berkaitan dengan yng disediakan oleh suatu organisasi maupun 

perusahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

didalamnya mengatakan bahwa pelayanan yaitu segala usaha yang 

membantu mengurusn apa saja yang dibutuhkan konsumen, pelanggan 

maupun nasabah.
35

 

Pelayanan yaitu suatu usaha dalam melayani suatu kebutuhan 

dari orang lain. Sedangkan pelayanan merupakan suatu kegitan yang 

ditawarkan oleh suatu organisasi maupun perorangan kepada 

konsumen maupun nasabah. Pelayanan terhadap nasabah merupakan 

serangkain kegiatan sikap serta perilaku dari petugas atau karyawan 

bank dalam menerima kehadiran maupun komunikasi dengan nasabah 

secara langsung dan tidak langsung. Karakteristik dari suatu 

pelayanan sebagai berikut : 

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 

b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan 

merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial. 
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c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat 

dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam 

waktu dan tempat bersamaan. 

Karakteristik tersebut dapat diwujudkan sebagai dasar 

pemberian pelayanan terbaik bagi nasabah. Pengertian luas 

disampaikan Daviddow dan Uttal bahwa pelayanan adalah usaha apa 

saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan.
36

 Dalam memberikan 

layanan harus memperhatikan tiga hal dibawah ini, yaitu : 

a. Penyedia layanan  

Yaitu orang yang bisa memberikan suatu pelayanan kepada 

konsumen, baik dalam hal layanan bentuk penyediaan maupun 

penyerahan barang ataupun jasa.  

b. Penerima layanan 

Merupakan seorang pelanggan yang menerima pelayanan. Ada dua 

kelompok penerima layanan, yaitu : konsumen eksternal dan in 

ternal.  

c. Jenis serta bentuk pelayanan  

Kualitas pelayanan jasa bank dibagi menjadi dua antara lain 

kualitas pelayanan internal dan kulitas pelayanan eksternal. 

Sedangkan kriteria kualitas pelayanan ada lima yaitu : bentuk fisik, 

kehandalan, ketanggapan, jaminan serta empati.
37

Untuk 

memberikan suatu pelayanan yang baik, cepat, serta cermat suatu 

                                                           
36

 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Jakarta: Gramedia 
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bank perlu memahami serta melaksanakan bufaya pelayanan 

prima. Yang merupakan suatu sistem pelayanan yang bertujuan 

untuk menyenangkan serta memuaskan nasabah. Pelayanan prima 

harus dilkukan sesuai dengan tuntutan dari pihak nasabah karena 

pelayanan merupakan titik tolak kepuasan nasabah yaitu :  

1) Kecepatan  

Pelanggan atau nasabah pasti menginginkan pelayanan yang 

serba cepat dan tidak memakan waktu yang lama.  

2) Keramahan 

Untuk menciptakan kerjasama yang baik, keramahan merupakan 

kunci keberhasilan suatu pelayanan. 

3) Ketetapan 

Pelayanan yang cepat disertai dengan ketepatan sesuai dengan 

keinginan nasabah.  

4) Kenyamanan 

Suasana yang nyaman sangat berpengaruh dalam membangun 

kinerja karyawan serta untuk menciptakan nasabah yang loyal. 

Budaya pelayanan prima yaitu cara bagaimana menyelaraskan 

faktor- faktor yang berkaitan dengan budaya pelayanan prima. 

Di bawah ini adalah faktor-faktor yang terkait dengan budaya 

pelayanan prima : 
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a. Kemampuan  

Kemampuan merupakan suatu pengetahuan serta 

keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk 

menunjang layanan prima agar yang dapat meliputi 

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, untuk 

melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan 

motivasi serta menggunakan public relation sebagai 

instrumen dalam memabawa hubungan kedalam dan luar 

organisasi. 

b. Sikap  

Suatu perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi 

pelanggan yang dapat disesuaikan dengan kondisi serta 

kemauan nasabah. 

c. Penampilan 

Merupakan suatu kemampuan seseorang baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik yang mampu merefleksikan 

kepercayaan dividen kredibilitas dari pihak lain. 

d. Perhatian 

Kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan 

dengan perhatian kebutuhan serta keinginan pelanggan 

maupun pemahaman atas saran serta kritikan seorang 

nasabah. 
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e. Tindakan 

Suatu perbuatan dalam berbagai kegiatan nyata yang harus 

dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

f. Tanggung jawab 

Suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud 

kepedulian menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau 

ketidakpuasan pelanggan.
38

 

B. Penelitian Terdahulu 

Mengambilan kajian terdahulu guna untuk memperoleh bahan 

perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari adanya kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk itu dalam kajian 

terdahulu ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu 

seperti: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian dan 

Indikator 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dan 

Persamaan 

Penelitian 

1 Eka Nopitasari 

(2017) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Lokasi, Produk, 

Reputasi dan 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Mahasiswa IAIN 

Surakarta 

Menggunakan 

Bank Syariah” 

Variabel 

Lokasi (X1) 
Indikatornya 

(Akses, 

Visibilitas, 

Tempat parkir 

yang luas dan 

nyaman, 

Ekspansi dan 

Lingkungan) 

Variabel 

Produk(X2) 

Indikatornya 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif

Analisis 

data 

kuantitatif 

(analisis 

regresi 

liner 

Lokasi, 

produk dan 

reputasi 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

IAIN 

Surakarta. 

Sedangkan 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya 

dan variabel 

yang 

digunakan 

hanya lokasi, 

produk dan 

pelayanan. 
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(Mempunyai 

keistimewaan 

tertentu, 

Bentuk dan 

gaya, Kualitas, 

Kemasan, 

Pemberian 

merek) 

Variabel 

Reputasi(X3) 
Indikatornya 

(Nama baik, 

Reputasi 

pesaing, 

Dikenal luas, 

Kemudahan 

diingat) 

Variabel 

Pelayanan(X4

) Indikatornya 

(Berwujud, 

Kehandalan, 

Ketanggapan, 

Jaminan, 

Empati) 

Variabel 

Keputusan 

Nasabah(Y) 
Indikatornya 

(Pengenalan 

Kebutuhan, 

Pencarian 

Informasi, 

Evaluasi 

berbagai 

alternative, 

Keputusan 

pembelian, 

perilaku pasca 

pembelian) 

berganda) pelayanan 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

dari nasabah 

IAIN 

Surakarta. 

Persamaanny

a adalah 

metode yang 

digunakan. 

2 Tandi Larasati 

Putri (2017) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Lokasi, Produk, 

dan Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Mahasiswa IAIN 

Salatiga dalam 

Variabel 

Lokasi (X1) 

Indikatornya 

(Aksesbilitas, 

Kemudahan 

dan 

Ketersambung

an jaringan, 

Kenyamanan, 

Tata letak) 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif

Analisis 

regresi 

linier 

Lokasi, 

produk 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

IAIN 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya. 

Persamaanny

a adalah 

metode yang 

digunakan 

dan 
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Menjadi Nasabah 

Bank Syariah” 
Variabel 

Produk(X2) 

Indikatornya 

(Mempunyai 

keistimewaan 

tertentu, 

Bentuk dan 

gaya, Kualitas, 

Kemasan, 

Pemberian 

merek) 

Variabel 

Pelayanan 

(X3) 

Indikatornya 

(Berwujud, 

Kehandalan, 

Ketanggapan, 

Jaminan, 

Empati) 

Variabel 

Keputusan 

Konsumen 

(Y) 
Indikatornya 

(Budaya, 

Sosial, 

Pribadi) 

berganda.  Salatiga. 

Sedangkan 

pelayanan 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

IAIN 

Salatiga. 

variabelnya 

3 Tri Astuti (2013) 

penelitiannya 

yang berjudul 

“Pengaruh 

Persepsi Nasabah 

Tentang Tingkat 

Suku Bunga, 

Promosi dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap Minat 

Menabung 

Nasabah Pada 

BRI Cabang 

Sleman”. 

Variabel 

Persepsi 

Nasabah 

Tentang 

Tingkat Suku 

Bunga (X1) 

Indikatornya 

(Penetapan 

suku bunga 

yang 

diberlakukan 

di bank) 

Variabel 

Persepsi 

Nasabah 

Tentang 

Promosi (X2) 

Indikatornya 

(Promosi yang 

dilakukan 

bank melalui 

media 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

kausal 

komparati

f dengan 

tipe 

penelitian 

ex post 

facto 

Persepsi 

nasabah 

tentang 

tingkat suku 

bunga, 

promosi serta 

kualitas 

pelayanan 

sama-sama 

berpengaruh 

positif serta 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung 

nasabah pada 

BRI cabang 

Sleman. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya, 

variabel serta 

metodenya. 

Tidak ada 

persamaan 

dalam 

penelitian 

ini. 
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periklanan, 

promosi 

penjualan, 

publisitas dan 

melalui 

penjualan 

pribadi) 

Variabel 

Minat 

Menabung 

Nasabah (Y) 

Indikatornya 

(Ketertarikan 

nasabah pada 

bank 

konvensional 

dan kesediaan 

nasabah untuk 

tetap 

menggunakan 

produk atau 

jasa bank) 

4 Lailatul Zulfah 

(2008) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Tabungan Haji 

Pada BNI Syariah 

Cabang Jakarta 

Timur” 

Variabel 

Kualitas 

Produk (X1) 

Indikatornya 

(Kinerja, 

Pelayanan, 

Daya tahan, 

Kandalan, 

Features, 

Conformance 

with 

specifications) 

Variabel 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

Indikatornya 

(Keandalan, 

Ketanggapan, 

Keyakinan, 

Kepedulian, 

Berwujud) 

Variabel 

Kepuasan (Y) 

Indikatornya 

(Word of 

Mouth positif, 

Kesukaaan 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

nonproba

bility 

sampling 

dengan 

tipe 

purposive 

sampling. 

Terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

antara 

kualitas 

produk serta 

pelayanan 

yang secara 

simultan 

terhadap 

kepuasan 

menabung 

nasabah 

tabungan 

haji. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya, 

ada variabel 

yang berbeda 

yaitu 

variabel 

lokasi dan 

keputusan 

serta 

metodenya. 

Persamaanny

a adalah pada 

variabel 

produk dan 

pelayanan. 
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terhadap 

produk, Minat, 

Kesediaan) 

Sumber : Data Sekunder 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah 

peneliti menggunakan objek yang berbeda diantaranya yaitu penelitian ini 

dilakukan di IAIN Ponorogo. Dan peneliti menggunakan variabel lokasi, 

produk dan pelayanan terhadap keputusan mahaiswa FEBI IAIN Ponorogo 

menggunakan BRI Syariah KCP Ponorogo. 

C. Kerangka Pemikiran 

Dengan adanya tujuan penelitian serta kajian teori yang ada diatas maka 

dibawah ini akan diuraikan kerangka berfikirnya : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara 

lokasi, produk, reputasi dan pelayanan terhadap keputusan mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo menggunakan BRI Syariah KCP Ponorogo. Variabel yang 

LOKASI (X1) 

PRODUK (X2) 

PELAYANAN(X3) 

KEPUTUSAN   

NASABAH (Y) 
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dipengaruhi yaitu keputusan nasabah (Y), dan variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat yaitu lokasi (X1), produk (X2) dan pelayanan(X3).  

D. Hipotesis  

Dalam buku Muhammad yang berjudul “Manajemen Bank Syari’ah” Faktor 

yang mempengaruhi masyarakat individual untuk memilih bank syariah adalah 

informasi dan penilaian, humanisme dan dinamis, ukuran dan fleksibilitas, 

pelayanan, kebutuhan, lokasi, keyakinan dan sikap promosi, perilaku pasca 

pembelian serta agama. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perusahaan 

untuk memilih bank syariah adalah progresif dan efisian, promosi, keamanan, 

kecepatan pelayanan, harga, bentuk produk dan lain sebagainya. Hipotesis 

penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Eka Nopitasari (2017) yang 

menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah. Sehingga muncullah hipotesis seperti dibawah ini: 

H1 : Variabel lokasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dalam buku Muhammad yang berjudul “Manajemen Bank Syari’ah” faktor 

yang mempengaruhi perusahaan untuk memilih bank syariah adalah progresif 

dan efisian, promosi, keamanan, kecepatan pelayanan, harga, bentuk produk 

dan lain sebagainya. Hipotesis penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari 

Lailatul Zulfah (2008) yang menyatakan bahwa produk secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Sehingga 

muncullah hipotesis seperti dibawah ini : 
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H2 : Variabel produk berpengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dalam buku Muhammad yang berjudul “Manajemen Bank Syari’ah” Faktor 

yang mempengaruhi masyarakat individual untuk memilih bank syariah adalah 

informasi dan penilaian, humanisme dan dinamis, ukuran dan fleksibilitas, 

pelayanan, kebutuhan, lokasi, keyakinan dan sikap promosi, perilaku pasca 

pembelian serta agama. Hipotesis penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

dari Tri Astuti (2013) yang menyatakan bahwa persepsi nasabah tentang tingkat 

suku bunga, promosi serta kualitas pelayanan sama-sama berpengaruh positif serta 

signifikan terhadap minat menabung nasabah. Sehingga muncullah hipotesis 

seperti dibawah ini : 

H3 : Variabel pelayanan berpengaruh positif serta signifikan terhadap 

keputusan nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dalam buku Muhammad yang berjudul “Manajemen Bank Syari’ah” Faktor 

yang mempengaruhi masyarakat individual untuk memilih bank syariah adalah 

informasi dan penilaian, humanisme dan dinamis, ukuran dan fleksibilitas, 

pelayanan, kebutuhan, lokasi, keyakinan dan sikap promosi, perilaku pasca 

pembelian serta agama. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perusahaan 

untuk memilih bank syariah adalah progresif dan efisian, promosi, keamanan, 

kecepatan pelayanan, harga, bentuk produk dan lain sebagainya. Sehingga 

muncullah hipotesis seperti dibawah ini : 
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H4 : Variabel Lokasi, Produk dan Pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 

positif serta signifikan terhadap keputusan nasabah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur  statistik.
1
 

Sedangkan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai masing-

masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa 

membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.
2
 

Penelitian deskriptif yang ada pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh lokasi, produk dan pelayanan terhadap keputusan mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo menggunakan BRI Syariah KCP Ponorogo. 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel 

Menurut Hatch dan Farhady, secara teori variabel adalah suatu atribut 

seseorang atau objek yang mempunyai variasi diantara yang ada. Sedangkan 

variabel penelitian yaitu karakteristik dari seseorang, obyek ataupun kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti 

untuk dipelajari, kemudian diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut dn 

ditarik kesimpulan. Ada dua macam variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen.  

                                                           
1
 V.Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: 

PustakaBarPress, 2015), 39. 
2
 Ibid., 49.  
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a. Variabel Dependen 

Adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel lain yang 

kemudian disebut sebagai variabel independen. Variabel dependen yang 

ada dalam penelitian ini yaitu keputusan nasabah. 

b. Variabel Independen 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen.
3
 Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah : 

1) Variabel Lokasi (X1) 

2) Variabel Produk (X2) 

3) Variabel Pelayanan (X3) 

Sedangkan definisi operasional variabelnya akan dijelaskan pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel Devinisi Opersional 

Variabel 

Indikator Sumber Butir 

Y Pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses 

pengintegrasian yang 

dikombinasi dengan 

suatu pengetahuan yang 

digunakan untuk 

mengevaluasi dua 

perilaku alternatif atau 

lebih kemudian harus 

a. Pengenalan 

kebutuhan 

b. Pencarian 

informasi 

c. Evaluasi berbagai 

alternatif 

d. Keputusan 

Olson 

dalam 

Sangaji 

dan 

Sopiah 

(2013: 

38) 

a. 1-2 

 

 

b. 3-4 

 

c. 5-6 

 

 

d. 7-8 

                                                           
3
Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 11. 
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memilih salah satu 

darinya. 

pembelian 

e. Perilaku pasca 

pembelian 

 

 

e. 9-10 

X1 Lokasi bank yaitu suatu 

tempat dimana ada 

transaksi jual beli 

produk cabang bank 

serta pusat pengendalian 

perbankan.  

Tujuan dari penentuan 

lokasi yaitu untuk 

mendukung keunggulan 

sumber daya manusia 

serta sistem yang ada di 

perbankan.  

a. Akses  

b. Visibilitas  

c. Tempat parkir  

d. Ekspansi 

e. Lingkungan  

f. Bentuk gedung  

g. Tempat ibadah 

Kasmir 

(2004 : 

127) 

dan 

M.Nur 

Rianto 

(2010: 

139) 

a. 1-2 

 

b. 3-4 

 

c. 5-6 

d. 7-8 

 

e. 9-

10 

f. 11 

 

g. 12 

X2 Produk yaitu 

sekumpulan sifat yang 

berwujud serta yang 

tidak berwujud. 

Sedangkan produk bank 

adalah suatu jasa yang 

di tawarkan kepada para 

nasabah untuk 

mendapatkan perhatian 

dari mereka agar bisa 

dimilikinya, 

dimanfaatkan atau 

bahkan bisa dikonsumsi 

untuk memenuhi segala 

kebutuhan dan 

keinginan para 

a. Memiliki 

keistimewaan 

tertentu  

b. Bentuk dan gaya 

c. Kualitas  

d. Kemasan 

e. Pemberian nama 

atau merek 

f. Penentuan logo 

dan moto 

g. Bentuk 

Kasmir 

(2004 : 

123), 

M.Nur 

Rianto 

(2010: 

146) Dan 

Muhamm

ad 2011: 

234) 

a. 1-3 

 

 

 

b. 4 

 

c. 5-6 

 

d. 7-8 

 

e. 9-10 

 

f. 11 
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nasabahnya. h. Keanekaragaman 

i. Ukuran  

j. Kualitas  

X3 Pelayanan merupakan 

segala aktifitas yang 

bersifat tidak dapat 

dilihat yang terjadi 

karena dampak dari 

suatu akibat adanya 

suatu interaksi antara 

konsumen dengan 

pegawai maupun 

lainnya yang berkaitan 

dengan yng disediakan 

oleh suatu organisasi 

maupun perusahan. 

a. Berwujud 

b. Kehandalan 

c. Ketanggapan 

d. Jaminan 

e. Empati 

f. Keramahan 

g. Ketepatan 

 

Kotler 

(2002: 

83) Dan 

Ikatan 

Bankir 

Indonesia 

(2014 : 

77) 

a. 1 

 

b. 2-3 

 

c. 4-5 

 

d. 6-7 

 

e. 8-9 

 

f. 10 

 

g. 11 

Sumber : Data Sekunder 

C. Lokasi, Populasi dan Sampel 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo yang terletak di Jln. Sokarno Hatta, No.2B. Bangunsari, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subyek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 Dari pengertian 

itu yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh 

                                                           
4
 Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & EkonomiI, 80.  
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mahasiswa  FEBI IAIN Ponorogo jurusan Ekonomi Syariah dan Mazawa 

yang berjumlah 1034 mahasiswa. Jurusan Perbankan Syariah tidak diikutkan 

dalam subyek penelitian ini dikarenakan mahasiswa Perbankan Syariah sudah 

pasti memilih dan menggunakan BRI Syariah KCP Ponorogo karena sudah 

kewajibannya.  

Kewajiban yang dimaksud disini adalah karena seluruh mahasiswa 

jurusannya perbankan diwajibkan memiliki rekening bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Dan juga karena untuk memenuhi tugas mata kuliah 

kewirausahaan. 

Sampel ialah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian.
5
 Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dipenelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Suharyadi dan 

Purwanto berpendapat bahwa penarikan sampel purposive merupakan suatu 

penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo yang masih aktif dan menggunakan bank 

BRI Syariah KCP Ponorogo. Pengambilan sampel menggunakan rumus 

slovin yaitu:  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

                                                           
5
 Ibid., 81.  
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Keterangan :  

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi   

e = error/ ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat di tolerir (10%)  

Jumlah populasi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo jurusan Ekonomi 

Syariah dan Mazawa sampai tahun 2018  sebanyak 1034 mahasiswa. Sampel 

yang diperoleh adalah:  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =  
1034

1 + (1034). (0,1)2
 

𝑛 =  
1034

1 + 1034.0,01
 

𝑛 =  91, 18 dibulatkan menjadi 95 mahasiswa. 

Jadi berdasarkan rumus Slovin di atas dapat diketahui jumlah responden 

dengan taraf kesalahan 10% adalah 91,18 dan dibulatkan menjadi 95 

mahasiswa.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer adalah data yang bersumber dari penyebaran kuisoner 

terhadap nasabah yang memilih Bank BRI Syariah KCP Ponorogo untuk 
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mengetahui apakah lokasi, produk dan pelayanan mempengaruhi 

keputusan menjadi nasabah.  

2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bank, dokumentasi 

maupun artikel-artikel yang dibuat oleh pihak ketiga yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini adalah 

kajian pustaka dan jurnal-jurnal tentang lokasi, produk, pelayanan dan 

keputusan pembelian.  

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. Kuisoner 

Kuisoner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuisoner dibuat dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan untuk 

menjelaskan identitas responden untuk memilih salah satu jawaban yang 

tersedia dari setiap pertanyaan.  

Dalam penelitian ini jawaban yang diberikan responden kemudian 

diberi skor dengan mengacu pada pengukuran skala interval, yaitu dengan 

teknik agree-disagree scale dengan mengembangkan pertanyaan yang 
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menghasilkan jawaban setuju-tidak setuju dalam bverbagai rentang nilai 

1-4.
6
 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih secara 

bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

tertentu.
7
 Pengumpulan data secara langsung didapatkan dari hasil 

wawancara dengan pihak bank yang menjadi lokasi penelitian. Metode ini 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum bank.  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Validitas yaitu suatu proses pengukuran untuk menguji kecermatan 

butir yang ada didalam daftar pertanyaan untuk melaksanakan fungsinya. 

Hasil dari r hitung dibandingkan dengan r table dimana df=n-2 dengan 

sig 5%. Suatu kuisoner dikatakan valid apabila r table < r hitung. Dan 

untuk menguji validitas menggunakan rumus:  

𝒓𝒙𝒚 =  
𝑁∑𝑋𝑌 − ((∑(𝑋)(∑(𝑌))

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2} {𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

rxy : Korelasi produk moment person  

  x : Total item keseluruhan subyek moment yang digunakan untuk per 

item  

                                                           
6
 Isti Pujihastuti, “Prinsip Penulisan Kuisoner Penelitian”, Jurnal Agribisnis dan 

Pengembangan Wilayah Vol. 2 No. 1 2010, 170-171.  
7
 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 

83. 
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y : Total nilai per subjek  

n : Total subjek  

2. Uji Reliabilitas  

Merupakan suatu alat untu mengukur kuisoner yang merupakan 

indikator dari variabel. Kuisoner bisa dikatakan bagus jika jawaban dari 

seseorang terhadap pernyataan yang ada pada kuisoner tersebut konsisten 

dari waktu ke waktu. Jika nilai Alpha > 0,60 maka instrument itu 

dinyatakan reliable.
8
 

3. Analisis Korelasi  

Merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel dengan variabel laninnya. 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. Pengambilan 

keputusan dalam uji korelasi berganda dapat dengan membandingkan 

antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas sig dengan dasar 

pengambilan keputusan : jika 0,05 < sig F change maka tidak ada 

hubungan yang signifikan antara variabel X deangan variabel Y. Jika 0,05 

> sig F change maka ada hubungan yang signifikan antara variabel X 

dengan variabel Y. 
9
 

 

                                                           
8
Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & EkonomiI, 108.  

9
Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 93-94. 
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4. 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. Pengujian normalitas ini menggunakan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan hipotesis 

dibawah ini :  

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. 

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

data berdistribusi normal.
10

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam 

                                                           
10

 Ibid., 93-94.  
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suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan 

korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini digunakan untuk 

menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai 

pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Kriterianya : 

1) Nilai beta < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

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

3) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas)
11

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji apa didalam model regresi terjadi ketidak samaan 

variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. 

Cara perhitungannya dengan menentukan formulasi regresi linier 

berganda dengan menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel 

dependen dan variabel independennya X1, X2 dan X3. 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.  

 

 

 

                                                           
11

Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & EkonomiI, 158.  
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d. Uji Autokorelasi  

Untuk menguji apakah didalam model regresi linear ada hubungan 

antara kesalahan pengganggu yang ada pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Menggunakan kriteria Durbin Watson : 

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.
12

 

5. Ananlisis Regresi Linier Ganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh lokasi, produk 

dan pelayanan terhadap keputusan memilih bank tersebut. Selain itu 

analisis regresi juga digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Model 

analisis regresi sebagai berikut :
13

 

Y = 𝛽₀ + 𝛽₁𝑥₁ + 𝛽₂𝑥₂ + 𝛽₃𝑥₃ + ℇ 

Keterangan:  

Y = Keputusan nasabah memilih Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

X1 = Lokasi  

X2 = Produk  

X3 = Pelayanan  

B1 = Koefisien Lokasi 

B2 = Koefisien Produk 

B3 = Koefisien Pelayanan 

e = Error 

                                                           
12

 Ibid., 177.  
13

Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 123.  
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Untuk menilai ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual 

dapat diukur melalui :  

a. Uji F  

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen maupun bebas yang dimasukkan dalam model tersebut 

mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat. Statistic F digunakan untuk menguji hipotesis 

dengan kriteria pengambilan keputusan dibawah ini :  

1) Quick look yaitu apabila nilai F harus > 4 jadi H0 di tolak pada 

tingkat kepercayaan 5% itu berarti hipotesis diterima. 

2) Membandingkan niali F dari hasil perhitungan dengan nilai F sesuai 

dengan tabel. Bila nilai F hitung > nilai F tabel jadi H0 ditolak dan 

menerima Ha. Jika nilai signifikan > α (0,05) maka H0 diterima 

serta Ha ditolak. Jika nilai signifikan > α (0,05) maka H0 ditolak 

serta Ha diterima.  

b. Koefisien Determinasi (R2)  

Angka yang telah menunjukkan proporsi variabel dependen yang 

dijelaskan oleh variabel independen determinasi menunjukkan seberapa 

besar kesesuaian dari persamaan regresinya dengan data yang ada.  

Jika koefisien determinasi semakin besar itu berarti semakin besar pula 

proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independennya. Dan semakin besar koefisien determinasinya maka 

akan semakin baik dan begitu sebaliknya. 
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c. Uji Hipotesis 

Uji signifikasi Individual atau uji statistik t pada dasarnya 

memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut : 

1) Quick look yaitu apabila jumlah degree of freedom adalah 20 atau 

lebih serta derajat kepercayaannya sebesar 5% maka H0 yang 

menyatakan bi = 0 bisa ditolak jika nilai t > 2 (dalam nilai absolut). 

Kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen. 

2) Membandingkan antara nilai statistic t dengan titik kritis menurut 

tabel. Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi 

dibandingkan nilai t tabel, kita bisa menerima hipotesis alternatif 

yang menyatakan bahwa suatu varibel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. Dimana t table > t 

hitung, H0 diterima. Dan jika t tabel < t hitung, maka Ha di terima, 

begitupun jika sig > α (0,05), maka H0 di terima Ha ditolak dan 

juga sig < α (0,05), maka H0 di tolak Ha diterima.
14

                                                           
14

Eka Nopitasari, “SkripsiPengaruh Lokasi, Produk, Reputasi dan Pelayanan Terhadap 

Keputusan Mahasiswa IAIN Surakarta  Menggunakan Bank Syariah”, 2017, 71-79.  
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

1. Sejarah Bank BRI Syariah 

Bank 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 

semulanya beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. 

Sudah dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk telah 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 

Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. 
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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 (Peersero), 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 terkemukan dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan. 
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2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah  (Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

 

Visi Bank BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. 

Misi Bank BRI Syariah 

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 

finansial nasabah. 
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Muh Kholid N 
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Krisma V 
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Noviana Putri N 

Account officer Micro 

Kiki Agung W 

Yuli Wahyuanto 

Nico Hardian N 

Pemimpin Cabang 

Pembantu 

Gatot Wijanarko 
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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 menguji kecermatan butir yang ada 

didalam daftar pertanyaan untuk melaksanakan fungsinya. Pengujian ini 

dilakukan pada data awal uji coba yang telah dikumpulkan terlebih dahulu 

yang diberikan kepada 30 responden. Responden pada penelitian ini adalah 

mahasiswa FEBI (khusus jurusan Ekonomi Syariah dan Mazawa) IAIN 

Ponorogo yang menggunakan BRI Syariah KCP Ponorogo. Hasil dari r 

hitung dibandingkan dengan r table dimana df=n-2 dengan sig 5%. Suatu 

kuisoner dikatakan valid apabila r table < r hitung. 

Oleh karena itu data yang digunakan dalam uji coba ini adalah 30 

responden maka r tabel yang digunakan adalah 0,361 (Nilai R Product 

Moment). Hasil pengujian validitas Y, X1, X2, dan X3 dapat dilihat pada 

Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3 dan Tabel 4.4  
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a. Keputusan Nasabah 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y 

Item Rhitung R tabel Keterangan 

1 0,625 0,361 Valid 

2 0,593 0,361 Valid 

3 0,635 0,361 Valid 

4 0,635 0,361 Valid 

5 0,459 0,361 Valid 

6 0,477 0,361 Valid 

7 0,531 0,361 Valid 

8 0,437 0,361 Valid 

9 0,427 0,361 Valid 

10 0,483 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

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 adalah valid. 

b. Lokasi  

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 

Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,669 0,361 Valid 



62 
 

 

2 0,719 0,361 Valid 

3 0,717 0,361 Valid 

4 0,506 0,361 Valid 

5 0,506 0,361 Valid 

6 0,677 0,361 Valid 

7 0,385 0,361 Valid 

8 0,390 0,361 Valid 

9 0,629 0,361 Valid 

10 0,427 0,361 Valid 

11 0,397 0,361 Valid 

12 0,433 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

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 adalah valid. 

c. Produk 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 

Item Item-total 

Correlation 

R tabel Keterangan 

1 0,586 0,361 Valid 

2 0,670 0,361 Valid 

3 0,593 0,361 Valid 
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4 0,443 0,361 Valid 

5 0,620 0,361 Valid 

6 0,779 0,361 Valid 

7 0,463 0,361 Valid 

8 0,465 0,361 Valid 

9 0,498 0,361 Valid 

10 0,375 0,361 Valid 

11 0,453 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

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 adalah valid. 

d. Pelayanan 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 

Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,364 0,361 Valid 

2 0,746 0,361 Valid 

3 0,671 0,361 Valid 

4 0,598 0,361 Valid 

5 0,787 0,361 Valid 

6 0,548 0,361 Valid 

7 0,763 0,361 Valid 
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8 0,522 0,361 Valid 

9 0,517 0,361 Valid 

10 0,462 0,361 Valid 

11 0,504 0,361 Valid 

12 0,461 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai Rhitung yang 

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

sehingga item pertanyaan untuk variabel X3 adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur kuisoner yang 

merupakan indikator dari variabel. Kuisoner bisa dikatakan bagus jika 

jawaban dari seseorang terhadap pernyataan yang ada pada kuisoner 

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

instrument itu dinyatakan reliable. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s Alpha Batas Keterangan 

1 Y 0,823 0,60 Reliabel 

2 X1 0, 858 0,60 Reliabel 

3 X2 0, 854 0,60 Reliabel 

4 X3 0, 883 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 
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Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1, X2, X3 

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

lebih dari 0,60 sehingga item pertanyaan untuk variabel X1, X2, X3 dan Y 

sudah 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. 

3. Analisis Korelasi 

Merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel dengan variabel laninnya. Pada penelitian ini 

yang digunakan adalah korelasi ganda untuk melihat bagaimana hubungan 

antara tiga atau lebih variabel (dua atau lebih variabel independen dan satu 

variabel dependent). Pada analisis korelasi dapat dilihat apakah suatu 

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

tanda yang dimiliki.  

Pengambilan keputusan dalam uji korelasi berganda dapat dengan 

membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas sig 

dengan dasar pengambilan keputusan : jika 0,05 < sig F change maka tidak 

ada hubungan yang signifikan antara variabel X deangan variabel Y. Jika 

0,05 > sig F change maka ada hubungan yang signifikan antara variabel X 

dengan variabel Y. Pada penelitian ini banyaknya responden adalah 95. 

Hasil pengujian korelasi antara variabel X dan Y ditunjukkan pada tabel 4.6.  
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Tabel 4.6 Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .375
a
 .141 .112 1.76851 .141 4.967 3 91 .003 

a. Predictors: (Constant), X3, 

X1, X2 

      

          Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai sig F change = 0,003. 

Karena nilai sig F change 0,003 < 0,05, maka lokasi, produk dan pelayanan 

berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap keputusan Mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.  

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo yang terdiri dari mahasiswa Ekonomi Syariah dan 

Mazawa Kecuali Perbankan Syariah angkatan 2015-2018. Kuisioner 

dibagikan kepada responden sebanyak 95 mahasiswa dari 1034 mahasiswa. 

Semua kuisioner tidak ada yang rusak. Berdasarkan kriteria yang 

digunakan meliputi nama, jenis kelamin, semester dan jurusan. 
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a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.7 Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34 35.8 35.8 35.8 

2 61 64.2 64.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-

laki sebanyak 34 mahasiswa atau 35,8%. Sedangkan responden perempuan 

sebanyak 61 atau 64,2%. Artinya nasabah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo dari kalangan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo didominasi oleh 

perempuan.  

b. Semester  

Tabel 4.8 Semester 

SEMESTER 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 9.5 9.5 9.5 

2 40 42.1 42.1 51.6 

3 46 48.4 48.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

semester 1-3 sebanyak 9 mahasiswa atau 9.5%, responden yang semester 4-

6 sebanyak 40 atau 42.1% sedangkan untuk responden yang semester 7-9 

sebanyak 46 atau 48,4%. Artinya nasabah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo dari kalangan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo didominasi oleh 

mahasiswa semester 7-9. 

c. Jurusan 

Tabel 4.9 Jurusan 

JURUSAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 85 89.5 89.5 89.5 

2 10 10.5 10.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

jurusan Ekonomi Syariah sebanyak 85 atau 89,5% sedangakan untuk 

responden yang jurusan Mazawa sebanyak 10 atau 10,5%. Artinya 

nasabah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo dari kalangan mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo didominasi oleh mahasiswa jurusan Ekonomi 

Syariah. 
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2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

a. Variabel Y (Keputusan Memilih Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo) 

Tabel 4.10 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Memilih Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

No Pertanyaan 

SS S TS STS 

F % F % F % F % 

1 Y1 51 53,7 41 43,2 2 2,1 1 1,1 

2 Y2 49 51,6 44 46,3 2 2,1 0 0 

3 Y3 44 46,3 51 53,7 0 0 0 0 

4 Y4 51 53,7 44 46,3 0 0 0 0 

5 Y5 50 52,6 45 47,4 0 0 0 0 

6 Y6 50 52,6 45 47,4 0 0 0 0 

7 Y7 54 56,8 40 42,1 1 1,1 0 0 

8 Y8 45 47,4 46 48,4 4 4,2 0 0 

9 Y9 55 57,9 40 42,1 0 0 0 0 

10 Y10 50 52,6 45 47,4 0 0 0 0 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada 

item pertanyaan 9 yaitu Saya merasa puas menabung di BRI Syariah KCP 

Ponorogo dengan prosentase 57,9 % atau sebanyak 55 responden. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah merasa puas memilih BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 
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b. Variabel X1 (Lokasi) 

Tabel 4.11 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Memilih Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

No Pertanyaan 

SS S TS STS 

F % F % F % F % 

1 X1.1 54 56,8 41 43,2 0 0 0 0 

2 X1.2 32 33,7 62 65,3 1 1,1 0 0 

3 X1.3 41 43,2 52 54,7 2 2,1 0 0 

4 X1.4 35 35,8 59 62,1 1 1,1 0 0 

5 X1.5 43 45,3 51 53,7 1 1,1 0 0 

6 X1.6 51 53,7 44 46,3 0 0 0 0 

7 X1.7 52 54,7 42 44,2 1 1,1 0 0 

8 X1.8 35 36,8 56 58,9 4 4,2 0 0 

9 X1.9 57 60 38 40 0 0 0 0 

10 X1.10 49 51,6 45 48,4 0 0 0 0 

11 X1.11 61 64,2 34 35,8 0 0 0 0 

12 X1.12 59 62,1 34 35,8 2 2,1 0 0 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada 

item pertanyaan 11 yaitu Tata ruang BRI Syariah KCP Ponorogo berbeda 

dengan bank konvensional dengan prosentase 64,2 % atau sebanyak 61 

responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP 

Ponorogo memiliki tata ruang yang berbeda dengan bank konvensional 

dapat diterima oleh nasabah dengan baik. 
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c. Variabel X2 (Produk) 

Tabel 4.12 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Memilih Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

No Pertanyaan 

SS S TS STS 

F % F % F % F % 

1 X2.1 44 46,3 50 52,6 1 1,1 0 0 

2 X2.2 50 52,6 45 47,4 0 0 0 0 

3 X2.3 57 60,0 38 40,0 0 0 0 0 

4 X2.4 58 61,1 37 38,9 0 0 0 0 

5 X2.5 45 47,4 50 52,6 0 0 0 0 

6 X2.6 51 53,7 44 46,3 0 0 0 0 

7 X2.7 39 41,1 56 58,9 0 0 0 0 

8 X2.8 47 49,5 48 50,5 0 0 0 0 

9 X2.9 56 58,9 39 41,1 0 0 0 0 

10 X2.10 51 53,7 44 46,3 0 0 0 0 

11 X2.11 61 64,2 34 35,8 0 0 0 0 

      Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat 

setuju terdapat pada item pertanyaan 11 yaitu BRI Syariah KCP 

Ponorogo memiliki keanekaragaman produk yang sedikit berbeda 

dengan bank konvensional dengan prosentase 64,2 % atau sebanyak 61 

responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah 

KCP Ponorogo memiliki keanekaragaman produk yang sedikit berbeda 

dengan bank konvensional dapat diterima oleh nasabah dengan baik. 
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d. Variabel X3 (Pelayanan) 

Tabel 4.13 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Memilih Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

No Pertanyaan 

SS S TS STS 

F % F % F % F % 

1 X3.1 39 41,1 54 56,8 1 1,1 1 1,1 

2 X3.2 48 50,5 46 48,4 1 1,1 0 0 

3 X3.3 60 63,2 35 36,8 0 0 0 0 

4 X3.4 41 43,2 54 56,8 0 0 0 0 

5 X3.5 54 56,8 41 43,2 0 0 0 0 

6 X3.6 59 62,1 36 37,9 0 0 0 0 

7 X3.7 47 49,5 48 50,5 0 0 0 0 

8 X3.8 49 51,6 45 47,4 1 1,1 0 0 

9 X3.9 63 66,3 32 33,7 0 0 0 0 

10 X3.10 43 45,3 52 54,7 0 0 0 0 

11 X3.11 55 57.9 40 42,1 0 0 0 0 

12 X3.12 49 51,6 46 48,4 0 0 0 0 

  Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada 

item pertanyaan 9 yaitu Bank BRI Syariah KCP Ponorogo memiliki 

pelayanan yang konsisten dengan perkembangan dunia perbankan dengan 

prosentase 66,3 % atau sebanyak 63 responden. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Ponorogo memiliki pelayanan yang 

konsisten dengan perkembangan dunia perbankan sehingga dapat diterima 

oleh nasabah dengan baik. 
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D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas saling mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan hipotesis 

dibawah ini :  

a. Apabila probabilitas (> 0,05) maka H0 diterima karena variabel 

residual terdistribusi normal.  

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

residual tidak terdistribusi normal. 

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

berdistribusi normal. 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Normalitas Residual 

  

Kolmogorov Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

Unstandardized residual  0,856  95  0,456 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji 

normalitas residual sebesar 0,456, dimana nilai tersebut lebih besar dari 

0,05. Hal ini berarti H0 diterima artinya data berdistribusi normal.  
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji apa didalam model regresi terjadi ketidak samaan 

variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. 

Cara perhitungannya dengan menentukan formulasi regresi linier 

berganda dengan menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel 

dependen dan variabel independennya X1, X2 dan X3. 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. Hasil pengujian heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Output Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.119 4.577  1.774 .079 

X1 -.080 .066 -.125 -1.205 .231 

X2 -.019 .065 -.030 -.288 .774 

X3 -.065 .065 -.105 -1.002 .319 

a. Dependent Variable: ABS_RES    

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 
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Tabel 4.15 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas, dari tabel 

tersebut dapat dibuat keterangan sebagai berikut: 

Tabel 16. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 -1,205 0,231 Tidak ada pengaruh 

X2 -0,288       0,774 Tidak ada pengaruh 

X3 -1,002 0,319 Tidak ada pengaruh 

   Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi 

dari semua variabel lebih besar dari 0,05 (alpha 5%). Hal ini berarti  H0 

diterima artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji apakah didalam model regresi linear ada hubungan 

antara kesalahan pengganggu yang ada pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Menggunakan kriteria Durbin Watson : 

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

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

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

Hasil perhitungan nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari model 

regresi ditunjukkan pada Tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Output Pengujian Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .375
a
 .141 .112 1.76851 1.899 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2   

b. Dependent Variable: Y    

           Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh nilai Durbin Watson adalah +1,899. 

Hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji ini 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 ini digunakan untuk 

menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai 

pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Kriterianya : 

1) Nilai beta < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

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

3) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas) 

Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.18. 
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Tabel 4.18 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel 

Bebas 

Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,991 1,009 Tidak terjadi multikolinieritas 

X2 0,973 1,028 Tidak terjadi multikolinieritas 

X3 0,981 1,019 Tidak terjadi multikolinieritas 

  Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa niali VIF pada ketiga 

variabel independen kurang dari 10, hal ini berarti model regresi linier 

ganda tidak terjadi multikolinieritas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh lokasi, produk 

dan pelayanan terhadap keputusan memilih bank tersebut. Selain itu 

analisis regresi juga digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Model 

analisis regresi dapat dilihat pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Estimasi Koefisien Regresi 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 17,663 

X1 0,218 

X2 0,336 

X3 -0,112 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y= 17,663 + 0,218 X1 + 0,336 X2 - 0,112 X3 + error 

Konstanta (b0) 

  Nilai konstanta (b0) sebesar 17,663 menunjukkan bahwa , apabila 

variabel independen X1, X2 dan X3 tidak ada maka Keputusan nasabah 

adalah sebesar 17,663 satuan. 

Konstanta (b1) 

 Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,218. Nilai (b1) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel lokasi 

(X1,) dan variabel keputusan nasabah (Y). Jika lokasi ditingkatkan maka 

keputusan nasabah menjadi meningkat. Nilai koefisien (b1) sebesar 0,218 

artinya jika lokasi dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat 

maka keputusan nasabah naik sebesar 0,218 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

Konstanta (b2) 

 Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,336. Nilai (b2) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel produk 

(X2) dan variabel keputusan nasabah (Y). Jika produk ditingkatkan maka 

keputusan nasabah meningkat. 

Konstanta (b3) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar -0,112. Nilai (b3) yang 

negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel 
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pelayanan (X3) dan variabel keputusan nasabah (Y). Jika pelayanan 

ditingkatkan maka keputusan nasabah tidak meningkat. 

a. Uji t 

Uji signifikasi Individual atau uji statistik t pada dasarnya 

memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Hipotesis 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 

H0 : X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H3 : X3berpengaruh signifikan terhadap Y 

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

signifikan. Hasil pengujian parsial atau uji t dapat dilihat pada tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Hasil Uji t 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficient T Sig. Keterangan 

B Std.Error 

X1   0,218  0,102  2,141  0,035 Ada pengaruh 

X2  0,336  0,101  3,325  0,001  Ada pengaruh 

X3 - 0,112  0,100  -1,116  0,267 Tidak ada pengaruh 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.20 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pengujian Pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar  0,035 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya 

ada pengaruh Lokasi (X1) terhadap Keputusan Nasabah (Y) secara 

signifikan. 

2. Pengujian Pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya 

ada pengaruh Produk (X2) terhadap Keputusan Nasabah (Y) secara 

signifikan.  

3. Pengujian Pengaruh X3 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,267 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. 

Artinya tidak ada pengaruh Pelayanan (X3) terhadap Keputusan 

Nasabah (Y) secara signifikan.  

b. Uji F 

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen maupun bebas yang dimasukkan dalam model tersebut 

mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0  : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/tidak signifikan 

H1  : model regresi yang diperoleh  sesuai/signifikan 
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Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 

4.21. 

Tabel 4.21 Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 46.607 3 15.536 4.967 .003
a
 

Residual 284.614 91 3.128   

Total 331.221 94    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    

b. Dependent Variable: Y     

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan Tabel 4.21 diperoleh nilai signifikansi = 0,003<0,05 

sehingga H0 ditolak artinya variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel Y.  

4. Koefisien Determinasi (Rsquare) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen 

(X). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel 4.22. 

Tabel 4.22 Nilai R dan R square  

R R Square 

0,375 0,141 

Sumber : Data Primer, Hasil Pengolahan 2019 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 22 diketahui bahwa 

nilai R yang diperoleh sebesar 0,375 menunjukkan bahwa hubungan antara 
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X1, X2, dan X3 tergolong lemah karena nilai R yang dihasilkan kurang dari 

1. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,141 menunjukkan bahwa 

pengaruh X1, X2 dan terhadap Y adalah sebesar 0,141 = 14,1% dan sisanya 

85,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain X1, X2 dan yang tidak masuk 

dalam model pembahasan. 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Memilih BRI Syariah KCP Ponorogo 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel lokasi 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dilakukan 

dengan uji t dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat dalam 

tabel 4.20.  

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel lokasi bertanda positif, artinya lokasi berbanding 

lurus atau searah terhadap keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dan hasil uji t diketahui nilai 

signifikansi adalah 0,035<0,05 artinya lokasi mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan nasabah.  

Sedangkan nilai koefisien regresi  0,218 artinya lokasi berpengaruh 

sebesar 21,8% terhadap keputusan nasabah. Nilai koefisien positif disini 

dapat diartikan bahwa semakin baik dan strategis lokasi suatu bank, maka 
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semakin meningkatkan keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam 

memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.  

Dalam buku M. Nur Rianto Al Arif yang berjudul “Dasar-Dasar 

Pemasaran Bank Syariah” dijelaskan bahwa penentuan lokasi dimana suatu 

bank akan beroperasi merupakan salah satu faktor yang penting. Penentuan 

lokasi mempunyai pengaruh yang cukup tinggi dalam aktivitas 

menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan pembiayaannya 

kembali kepada masyarakat. 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa lokasi menjadi salah satu 

faktor mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Kemudahan pencapaian suatu lokasi bank dipicu dengan sarana 

dan prasarana untuk mencapai dimana Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

beroperasi misalnya transportasi. Selain itu lokasi juga karena kedekatan 

antara tempat tinggal mereka dengan lokasi bank beroperasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Eka Nopitasari (2017) yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Dari penjelasan tersebut secara 

teori maupun hasil uji statistik bahwa lokasi berpengaruh secara postif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah. 

2. Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Memilih BRI Syariah KCP Ponorogo 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel produk 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa 
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FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dilakukan 

dengan uji t dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat dalam 

tabel 4.20.  

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel produk bertanda positif, artinya produk 

berbanding lurus atau searah terhadap keputusan Mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dan hasil uji t diketahui 

nilai signifikansi adalah 0,001<0,05 artinya produk mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan nasabah.  

Sedangkan nilai koefisien regresi  0,336 artinya produk berpengaruh 

sebesar 33,6% terhadap keputusan nasabah. Nilai koefisien positif disini 

dapat diartikan bahwa semakin baik produk suatu bank, maka semakin 

meningkatkan keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam memilih 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dalam buku Muhammad yang berjudul “Manajemen Bank Syariah” 

faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memilih bank syariah adalah 

progresif dan efisian, promosi, keamanan dan kecepatan pelayanan, harga, 

kebutuhan kredit dan faktor pembayaran, brand name, bentuk produk, 

keyakinan dan sikap, peran dan status, mitra usaha, norma etika 

masyarakat, lokasi, materialisme, usia dan tahapan perusahaan. 

Dari hasil analisis diketahui bahwa produk juga menjadi slah satu 

faktor mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Mereka memilih produk berdasarkan kebutuhan mereka. Jika 
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bank BRI Syariah KCP Ponorogo bisa memberikan produk yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan nasabahnya, maka keputusan nasabah juga 

akan meningkat dalam memilih Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lailatul Zulfah (2008) yang menyatakan bahwa produk secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Dari 

penjelasan tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa produk 

berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap keputusan nasabah 

memilih bank syariah. 

3. Pengaruh Pelayanan Terhadap Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Memilih BRI Syariah KCP Ponorogo 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pelayanan 

(X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dilakukan 

dengan uji t dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat dalam 

tabel 4.20.  

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel pelayanan bertanda negatif, artinya variabel 

pelayanan tidak berbanding lurus atau tidak searah terhadap keputusan 

Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo dan 

hasil uji t diketahui nilai signifikansi adalah 0,267> 0,05, artinya pelayanan 

tidak signifikan terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

menggunakan BRI Syariah KCP Ponorogo. 
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Sedangkan nilai koefisien regresi - 0,112 artinya pelayanan tidak 

berpengaruh sebesar 11,2% terhadap keputusan nasabah. Nilai koefisien 

negatif disini dapat diartikan bahwa semakin baik pelayanan suatu bank, 

maka semakin tidak meningkatkan keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo dalam memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa pelayanan bukan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo memilih Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Namun terdapat 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

memilih Bank BRI Syariah KCP Ponorogo seperti lokasi dan produk. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Eka Nopitasari (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap keputusan dari nasabah IAIN Surakarta. Dari penjelasan 

tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa pelayanan tidak 

signifikan terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi, produk dan 

pelayanan terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Responden dalam penelitian ini berjumlah 95 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo yang memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji menggunakan bantuan 

SPSS 16.0 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X1 terhadap Y pada uji t yang 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05 sehingga H0 ditolak. 

Yang artinya ada pengaruh X1 terhadap Y secara signifikan. Dilihat dari 

nilai koefisien regresinya sebesar 0,218 memiliki arti X1 mempunyai arah 

pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang dihasilkan 

tersebut  signifikan. 

2. Produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X2 terhadap Y pada uji t yang 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H0 ditolak. 

Yang artinya ada pengaruh X2 terhadap Y secara signifikan. Dilihat dari 

nilai koefisien regresinya sebesar 0,336 memiliki arti X2 mempunyai arah 
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pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang dihasilkan 

tersebut signifikan. 

3. Pelayanan tidak berpengerah secara signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X3 terhadap Y pada uji t yang 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,267 < 0,05 sehingga H0 ditolak. 

Yang artinya tidak ada pengaruh X3 terhadap Y secara signifikan. Dilihat 

dari nilai koefisien regresinya sebesar - 0,112 memiliki arti X3 mempunyai 

arah pengaruh negatif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang dihasilkan 

tersebut tidak signifikan. 

4. Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 

sehingga H0 ditolak. Sehingga lokasi, produk dan pelayanan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo memilih BRI Syariah KCP Ponorogo.  

B. Saran 

1. Bagi Bank BRI Syariah  

Diharapkan bank mampu meningkatkan strategi pemasaran dari segi 

lokasi, produk dan pelayanan agar lebih menarik banyak nasabah dari 

berbagai kalangan terutama kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya ditambah lagi untuk variabel 

independennya dan juga untuk obyek penelitiannya lebih luas lagi 
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sehingga bisa mengetahui bahwa terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara lebih akurat.  

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Thamrin & Fancis Tantri, Manajemen Pemasaran Edisi I Cetakan ke-1. 

Depok: Rajawali Press, 2007. 

Daryanto & Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima. Yogyakarta: 

GAVA MEDIA, 2014.  

Fahmi, Irham. Manajemen Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: ALFABETA, 

2014. 

Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2014. 

Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 

2004. 

Kotler, Philip & Gary Armstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi kedua. 

Jakarta: Erlangga, 2008. 

Lupiyoadi, Rambat. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat, 2014. 

Mamang Sangadji, Etta & Sopiah. Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis 

disertai Himpunan Jurnal Penelitian. Yogyakarta: CV ANDI, 2013. 

Muhammad. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.  

Nitisusastro, Mulyadi. Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil. Bandung: 

ALFABETA, 2009. 



 

 

Rianto Al Arif, M. Nur. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: 

ALFABETA, 2010. 

Setiyaningrum, Ari dkk, Prinsip-Prinsip Pemasaran. Yogyakarta: ANDI, 2015. 

Shinta, Agustina. Manajemen Pemasaran. Malang: UB Press, 2011. 

Sri Yuniarti, Vinna. Perilaku Konsumen Teori dan Praktik. Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2015. 

Sunyoto, Danang. Perilaku Konsumen dan Pemasaran. Yogyakarta: CAPS, 2015. 

Sumarmi, Murti. Manajemen Pemasaran Bank. Yogyakarta: Liberty, 2011. 

Sujarweni, V. Wiratna, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: 

PustakaBar Press, 2015. 

Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: KENCANA, 

2009. 

Umam, Khaerul. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia, 

2013. 

Wahjono, I. Sentot. Mananjen Pasaran Bank (Ed. Ke-1). Yogyakarta: Graham 

Ilmu, 2010. 

Wardayanti, Siti. “Implikasi Shariah Govermance Terhadap Reputasi dan 

Kepercayaan Bank Syariah”. Journal Walisongo Vol. 19 No.1.  



 

 

Wulansari, Andhita Dessy,  Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitiam. 

Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016. 

 Jurnal dan Skripsi  

Abhimantra dkk. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah 

(Mahasiswa) dalam Memilih Menabung Pada Bank Syariah”. Journal 

Proceding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik 

Sipil). 2013.Vol. 5. 

Maski, Ghozali. “Analisis Keputusan Nasabah Menabung”. Journal of Indonesian 

Applied Economics. 2010. Vol. 4 No. 1. 

Nopitasari, Eka. “Pengaruh Lokasi, Produk, Reputasi dan Pelayanan Terhadap 

Keputusan Mahasiswa IAIN Surakarta  Menggunakan Bank Syariah”. 

Skripsi: Program S1 IAIN Surakarta, 2017. 

Pujihastuti, Isti. “Prinsip Penulisan Kuisoner Penelitian”, Jurnal Agribisnis dan  

Pengembangan Wilayah. 2010. Vol. 2 No. 1 

Internet 

http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=SiaranPers/2017-11-07-

BRIS-id.pdf. Diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul 14:26.  

https://syukrillah.wordpress.com/2014/05/27/hadis-ingin-dapat-dunia-dan-akhirat-

harus-dengan-ilmu/. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2019, pukul 17.00. 

 

http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=SiaranPers/2017-11-07-BRIS-id.pdf
http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=SiaranPers/2017-11-07-BRIS-id.pdf
https://syukrillah.wordpress.com/2014/05/27/hadis-ingin-dapat-dunia-dan-akhirat-harus-dengan-ilmu/
https://syukrillah.wordpress.com/2014/05/27/hadis-ingin-dapat-dunia-dan-akhirat-harus-dengan-ilmu/

	BAGIAN AWAL SKRIPSI DESI  2019 REVISI.pdf (p.1-6)
	BAB I revisi fixs.pdf (p.7-16)
	BAB II revisi fixs.pdf (p.17-49)
	BAB III revisi fixs.pdf (p.50-64)
	BAB IV revisi fixs.pdf (p.65-94)
	BAB V revisi fixs.pdf (p.95-97)
	DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI DESI 2019.pdf (p.98-100)

