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ABSTRAK 

Fadillah, Intan Dwi Yuniar. 2019.Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank BRI Syariah KC 

MadiunSkripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing : Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak. 

Kata Kunci :Informasi, Harapandan Rekomendasi 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor CabangMadiun yang 

selanjutnyadisebut BRI Syariah KC Madiun.BRI Syariah KC 

Madiunmenjalankanusahaperbankandenganprinsipsyariah yang beralamatkan di 

Jalan S. ParmanMadiun. 

Pengambilan keputusan adalah suatu proses kognitif yang mempersatukan 

memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan penilaian-penilaian secara 

evaluasi. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainya 

yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan 

dengan fungsinya sebagai konsumen. Kepercayaan adalah kesedian perusahaan 

untuk bergantung pada mitra bisnis. Pada perbankan syariah, yang dimaksud 

dalam keputusan membeli ialah sebagai keputusan nasabah dalam menabung atau 

menggunakan produk dari perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan karena 

adanya pengetahuan dan kepercayaan yang kurang dimengerti serta dipahami oleh 

nasabah terhadap BRI Syariah dan mereka menabung karena dari dalam instansi 

mereka yang sudah menjalin kerja sama dengan bank Syariah sehingga mereka 

diwajibkan untuk membuka tabungan di BRI Syariah KC Madiun. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC Madiun, pengaruh 

kepercayaan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC 

Madiun, dan pengaruh pengetahuan dan kepercayaan secara bersama-sama 

terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC Madiun. Adapun 

penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian kuantitatif. Populasi berjumlah 

kuranglebih 12.000, yang dijadikan sampel berjumlah 100 nasabah tabungan BRI 

syariah dengan menggunakanteknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesionersedangkan analisis data menggunakan 

analisi regresi linier sederhanadananalisi regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung dengan nilai thitung > ttabel yaitu 4,947 > 1,984,(2) Kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung nilai thitung > ttabel 

yaitu 5,488 > 1,984, (3) Pengetahuan dan kepercayaan secara bersama – sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 82,161 > 3,090 dan R Square sebesar 0,629. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengambilan keputusan adalah suatu proses kognitif yang 

mempersatukan memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan penilaian-

penilaian secara evaluasi.
1
 Danang Sunyoto menyatakan bahwa aspek dalam 

pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pengetahuan, arti dan kepercayaan. 

Serta pengambilan keputusan menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu 

intansi. Salah satu contohnya keberhasilan dalam pengambilan keputusan 

pada suatu bank bisa dilihat dari seberapa banyaknya orang yang sudah 

menjadi nasabah bank tersebut. Nasabah adalah orang atau badan hukum 

yang mempunyai rekening bank, rekening simpanan atau pinjaman pada 

pihak bank.
2
 

Dalam keputusan, masyarakat juga perlu adanya pemahaman dalam 

pengetahuan informasi tentang apa yang akan mereka pilih. Pengetahuan 

konsumen menurut Agustina Shinta adalah semua informasi yang dimiliki 

oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan 

lainya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang 

berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan akan 

mempengaruhi keputusan pembelian.
3
 Sehingga pengetahuan merupakan 

                                                             
1 Danang Sunyoto, Prilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2015), 88. 
2 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syriah (Bandung:Alfabeta,2010), 

189. 
3 Agustina Shinta, Manajemen Pemasara , (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 44.  
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faktor penentu utama dari prilaku konsumen
4
 Serta diperkuat dengan adanya 

indikator pengatahuan yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan 

pengetahuan pemakaian.
5
 

Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepercayaan adalah kesediaan 

perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis.
6
 Sehingga kepercayaan 

merupakan harapan yang dipegang oleh konsumen bahwa penyedia jasanya 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk  memberikan  apa  yang  telah  

dijanjikan.
7
 Kepercayaan memiliki arti bahwa penabung yakin dan percaya 

bahwa uangnya akan dapat ditarik kembali dari bank tersebut. Sehingga jika 

pengetahuan dan kepercayaannya tinggi maka keputusan nasabah juga akan 

tinggi. Kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat mengacu pada keyakinan  

terhadap suatu dan percaya bahwa pada akhirnya apa yang dilakukan akan 

membawa kebaikan dan keuntungan. Dalam kepercayaan seorang konsumen 

dilandasi dengan kompetensi, integritas, kejujuran dan kebaikan hati.
8
 

Salah satu bank syariah yang menggunakan prinsip syariah dalam 

operasionalnya yaitu Bank  BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Bank BRI 

Syariah KC Madiun yang beralamat di Jalan. S. Parman, Madiun, Jawa Timur 

dan memiliki karyawan sebanyak 40 orang. BRI Syariah sebagai kantor 

penyedia layanan syariah yang melakukan kegiatan penghimpunan dana 

                                                             
4 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2015), 

84. 
5 Shinta, Manajemen Pemasaran, 44-45. 
6 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajamen Pemasaran Edisi Ketiga Belas,  terj Bob 

Sabran,  (Jakarta :Erlangga 2008), 219. 
7 Hotlan Siagian dan Edwin Cahyono, “Analisis  Website Quality, Trust dan Loyality 

Pelanggan”, Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014,57.                                                                
8 Kotler dan Keller, Manajamen Pemasaran Edisi Ketiga Belas, terj Bob Sabran,  219. 
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masyarakat dan kegiatan lainnya sesuai syariat Islam dalam mengembangkan 

bisnisnya. Teknologi yang digunakan sudah moderen sehingga menjalankan 

kegiatan perbankan mudah dan cepat. Serta sudah memiliki banyak nasabah 

yang sudah tersebar di wilayah sekaresidenan Madiun. Karena Bank BRI 

Syariah KC Madiun menaungi Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, Bank BRI 

Syariah KCP Magetan dan Bank BRI Syariah KCP Ngawi.
9
 

Dalam Bank BRI Syariah KC Madiun menawarkan beberapa produk 

tabungan yaitu tabungan faedah, tabungan haji, tabungan impian dan 

simpanan pelajar. Semua itu dapat membantu nasabah dalam penyimpanan 

uang. Tabungan adalah simpanan dalam bentuk rupiah yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

berupa Cek dan Bilyet Giro. Dalam pembukaan rekening baru untuk tabungan 

biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi seperti, 

melampirkan fotocopy KTP, mengisi formulir permohonan pembukaan 

rekening serta setoran awal minimal sejumlah Rp 100.000.
10

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lutfi nasabah BRI Syariah KC 

Madiun dari Caruban menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh 

nasabah belum cukup mengenai bank syariah akan tetapi keputusan mereka 

dalam menabung sudah ada. Namun kenyataannya pengetahuan dan 

pemahaman tentang bank syariah terbilang masih baru dan pemahaman 

mereka juga berbeda-beda karena adanya pemikiran yang sudah tertanam 

sejak dulu tentang bank konvensional. Kemudian adanya pemahaman yang 

                                                             
9 ”M. Ali Najamuddin (Marketing Manager), Wawancara, 1 April 2019”  
10 “Dwi Riana S (Costumer Service) Wawancara, 1 April 2019” 
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kurang tentang bank syariah sehingga membuat sebagian nasabah tidak 

melanjutkan untuk menabung atau menggunakan layanan bank syariah. 

Sebagaian mereka menabung hanya menabung di awal saja sebagai syarat 

membuka rekening. Karena pengetahuan tentang bank syaiah masih terbilang 

baru dan nasabah lebih mengenal pertama kali bank konvensional sehingga 

mereka juga lebih mengerti dalam pengunaan dan pemanfaatan bank 

konvensional serta ketertarikan dengan tawaran yang bersikap religius dari 

marketing sehingga mempengaruh minat untuk menabung di bank syariah. 
11

 

Hasil wawancara dengan Septi Yulianti mahasiswa semester 4 jurusan 

Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai 

nasabah bank BRI Syariah KC Madiun menyatakan bahwa dalam 

kepercayaan terhadap bank syariah masih kurang tetapi keputusan menabung 

sudah ada. Kepercayaan mereka bukan niat dari dalam hati untuk menabung 

di bank syariah akan tetapi faktanya kepercayaan mereka hanyalah mengikuti 

dorongan dari lingkungan, keluarga dan teman-teman sekitar. Serta adanya 

suatu kewajiban dari fakultas untuk menabung di Bank Syariah. Mereka 

menabung hanya untuk berpindah dari bank konvensional ke bank syariah.
12

 

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninuk Arifah yang 

berjudul Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaaan dan Sikap Anggota Terhadap 

Keputusan Menabung Di BMT Syamil Ampel telah menunjukkan bahwa 

variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung 

sebesar 0,454, variabel kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

                                                             
11 ”Lutfi, Wawancara, 28 Februari 2019” 
12 “Septi Yulianti, Wawancara, 27 Februari 2019” 
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keputusan menabung sebesar 0,153 serta variabel sikap anggota berpengaruh 

siginifikan terhadap keputusan menabung sebesar 0,211 dan variabel 

pengetahuan, kepercayaan dan sikap anggota bersama –sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan menabung sebesar 45% sedangkan sisanya 

55% dipengaruhi variabel lain.
13

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah penelitian oleh Ninuk Arifah menggunakan variabel 

pengetahuan, kepercayaan, sikap dan keputusan menabung di BMT Syamil 

Ampel sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan 

dan kepercayaan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah 

KC Madiun 

Penelitian Nurngaeni dengan judul Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi 

Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi 

Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam IAIN Purwokerto). Penelitian ini menjelaskan bahwa variabel 

pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan menjadi 

nasabah sebesar 0,231, variabel persepsi mahasiswa berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan menjadi nasabah sebesar 0,568, serta variabel 

pengetahuan dan persepsi bersama –sama berpengaruh signikan terhadap 

keputusan menjadi nasabah sebesar 53,9% sedangkan sisanya 46,1% 

dipengaruhi variabel lain.
14

 Penelitian oleh Nurngaeni dengan variabel 

                                                             
13 Ninuk Arifah, ”Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaaan dan Sikap Anggota Terhadap 

Keputusan Menabung Di BMT Syamil Ampel” Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta,2017), 83-92. 
14 Nurngaeni, ” Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah 

Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto)”, Skipsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2018), 86-

87. 
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pengetahuan dan persepsi mahasiswa dan keputusan menjadi nasabah di Bank 

Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 

Purwokerto) juga berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di 

Bank BRI Syariah KC Madiun dan peneliti menggunakan variabel 

pengetahuan dan kepercayaan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank 

BRI Syariah KC Madiun.  

Berdasarkan dari uraian diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan 

antara teori tentang pengambilan keputusan dengan hasil wawancara, 

sehingga terjadi perbedaan antara teori dan fakta. Hal tersebut membuat 

peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut, sehingga mengambil judul 

“Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaaan Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung  Di Bank BRI Syariah KC Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini adalah : 

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung 

di Bank BRI Syariah KC Madiun?  

2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung 

di Bank BRI Syariah KC Madiun?  

3. Apakah pengetahuan dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC Madiun?  
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC Madiun 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC Madiun 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan 

kepercayaan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah menabung 

di Bank BRI Syariah KC Madiun 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan agar bermanfaat dan berguna bagi:  

1. Bagi pihak akademis penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi 

bagi mahasiswa IAIN Ponorogo untuk penelitian selanjutnya dan 

menambah khasanah pustaka mengenai konsep pengetahuan dan 

kepercayaan terhadap keputusan nasabah menabung di bank syariah.  

2. Bagi lembaga penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi 

dan sebagai pertimbangan perubahan yang lebih baik. 

3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai pengalaman dan 

pengetahuan dalam membangun ilmu. 

E. Sistematika Penelitian  

Penelitian ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan gambaran penelitian 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang judul penelitian, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II :TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 Bab ini membahas tentang teori-teori yang relevan yang 

mendasari di dalam penelitian ini, kajian penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, tekhnik pengumpulan 

data, instrument penelitian dan metode pengolahan dan analisis 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang hasil dari pengujian data dan 

pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan atas pembahasan masalah. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Nasabah Menabung 

a. Pengertian Keputusan  

Pengambilan keputusan adalah suatu proses kognitif yang 

mempersatukan memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan 

penilaian-penilaian secara evaluasi. 
1
 

Danang Sunyoto menyatakan bahwa aspek dalam pengambilan 

keputusan dipengaruhi oleh pengetahuan, arti dan kepercayaan. 
2
 

Pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan kosumen. 

Pengetahuan merupakan faktor penentu utama dari prilaku konsumen. 

Pengetahuan merupakan dorongan yang menjadi motif untuk 

konsumen diarahkan pada objek tertentu.
3
 Arti bermakna pesan yang 

diniatkan atau diekspresikan. Sehinggha dalam pengambilan keputusan 

perlu adanya arti untuk diniatan dalam pengambilan keputusan. 

Kepercayaan  dimaknai  sebagai  kemauan  atau  kesediaan  antara  

individu (satu pihak dengan pihak lain) untuk saling mengandalkan 

satu dengan yang lain. Selanjutnya disebut juga kepercayaan karena 

timbul sebagai hasil dari persepsi kredibilitas pihak yang dipercaya 

                                                             
1 Danang Sunyoto, Prilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2015), 87. 
2 Ibid., 88. 
3 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2015), 

84-85. 
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akan mampu untuk mewujudkan semua kewajiban dan janji yang telah 

dinyatakan.
4
 Oleh karena itu, jaminan kepercayaan yang diberikan oleh 

bank haruslah menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah dalam 

memilih bank sebagai tempat yang benar-benar dapat dipercaya 

sebagai tempat menabung. 

Menurut Fahmi keputusan adalah proses penelusuran masalah yang 

berawal dari latar belakang masalah, indentifikasi masalah hingga 

kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi.
5
 Rekomendasi 

itulah yang selajutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis 

dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya 

pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang 

dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-

kesalahan yang tersembunya karena faktor ketidak hati-hatian dalam 

melakukan pengkajian masalah.
6
 

Menurut Setiadi pengambilan keputusan konsumen adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu 

dari alternatif pilihan alternatif tersebut.
7 Keputusan yang dimaksud 

dalam hal ini adalah keputusan nasabah menabung pada bank BRI 

Syariah KC Madiun. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh 

                                                             
4I Wayan dan Santika, I. W. M.,”Pengaruh Kepercyaan Nasabah, Bauran Produk dan 

Bauran Lokasi Terhadap Transaksi Nasabah”, E-Jurnal Manajemen Unud. Vol.5,No.1. P 739 
2016, 740. 

5 Irham Fahmi, Manajemen Teori, Kasus dan Solusi (Bandung : Alfabeta,2014), 163.  
6 Ibid.,163. 
7 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003),342.  
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Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim 

mempersiapkan  diri  untuk  pelaksanaan  perencanaan  masa  yang 

akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak 

diinginkan.
8
 

Dalam penelitian ini akan menggunakan definisi pengambilan 

keputusan menurut Danang Suyoto yaitu suatu proses kognitif yang 

mempersatukan memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan 

penilaian-penilaian secara evaluasi.
9
  

b. Pengertian Nasabah 

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai 

rekening bank rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. 

Sehingga nasabah merupakan orang yang biasanya berhubungan 

dengan atau menjadi pelanggang bank. Dengan kata lain nasabah 

adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja 

menjadi langganan bank yang dipercayainya.
10

  

c. Jenis Produk Tabungan  

Beberapa jenis produk tabungan Bank BRI Syariah antara lain: 
11

 

1) Tabungan Faedah BRI Syariah  

a) Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan 

yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.  

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

Insani,2001), 153. 
9 Danang Suyoto, Prilaku Konsumen dan Pemasaran, 88. 
10 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syriah (Bandung:Alfabeta,2010), 

189. 
11 https://www.brisyaiah.co.id/produkPerbankan.php(diakses Senin 6 Mei  jam 07.45 2019)  

https://www.brisyaiah.co.id/produkPerbankan.php(diakses
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b) Akad tabungan Faedah adalah Wadi’ah yad dhamanah. Oleh 

karena itu untuk tabungan Faedah tidak terdapat bagi hasil dari 

hasil tabungan yang anda simpan. 

c) Syarat membuka rekening :
12

 

(1) Fotocopy KTP 

(2) Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan jelas 

(3) Menyiapkan uang minimal sejumlah Rp 100.000,- 

d) Biaya di tabungan Faedah BRI Syariah 

(1) Biaya penggantian buku tabungan faedah karena hilang 

atau rusak : Rp 5.000,- 

(2) Baiaya pembiayaan  kartu ATM Faedah karena hilang atau 

rusak : Rp 15.000,- 

(3) Biaya dibawah saldo minimum : Rp 12.500,- 

(4) Biaya penutupan rekening : Rp 25.000,- 

e) Keuntungan membuka tabungan faedah : 

(1) Setoran awal yang ringan sebesar Rp. 100.000,- 

(2) Gratis biaya admistrasi bulanan 

(3) Gratis biaya kartu ATM bulanan 

(4) Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI, 

Bersama dan Prima* 

(5) Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama dan 

Prima* 

                                                             
12 https://www.syariahbank.com/cara-membuka-tabungan-faedah-bri-syariah(diakses Senin 6 

Mei 2019, jam  08.00) 

https://www.syariahbank.com/cara-membuka-tabungan-faedah-bri-syariah
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(6) Biaya cek saldo murah di seluruh jaringan ATM BRI, 

Bersama dan Prima* 

(7) Biaya debit prima murah* 

(8) Dilengkapi dengan berbagai fasilitas ke channel yang 

terdiri dari SMS Banking, Mobile Banking dan Internet 

Banking 

*) (dapat diskon 50% jika saldo sebelum transaksi lebih 

besar sama dengan Rp 500.000,- untuk transaksi e-channel) 

f) Fasilitas kartu ATM Faedah BRI Syariah : 

(1) Info saldo, info mutasi 5 transaksi terakhir, ganti PIN, 

transfer, dan registrasi SMS banking melalui ATM 

(2) Pembiayaan tagihan rutin internet dan PLN taglist 

(3) Pembiayaan PLN nontaglist (tunggakan), denda, tambah 

daya dan lainya 

(4) Pembelian token PLN prepaid 

(5) Pembelian pulsa prabayar 

(6) Pembayaran SPP sekolah 

(7) Donasi zakat, infaq, shodaqoh, qurban dan wakaf 

(8) Belanja menggunakan debit prima 

(9) Pembayaran pembelian tiket KAI dan Merpati 

2) Tabungan Haji BRI Syariah  

a) Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi 

Hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang 
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bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah 

Haji (BPIH)  

b) Akad tabungan Haji adalah Mudharabah Muthlaqah (akad bagi 

hasil yang insyallah telah sesuai dengan prinsip syariah) 

c) Syarat :
13

 

(1) Fotokopi KTP yang masih berlaku 

(2) Melampirkan fotokopi NPWP 

(3) Melampirkan fotokopi kartu keluarga (untuk pembuka 

rekening bagi anak-anak) 

(4) Setoran awal minimum Rp 50.000,- 

d) Cara buka tabungan haji di BRI Syariah 

Melengkapi semua dokomen yang diperluhkan dan jika ingin 

mengambil porsi nantinya, maka saldo mimimal yang ada di 

rekening Rp 25.100.000,- atau tergantung dengan besar biaya 

pengambilan porsi kedepannya. Rekening ini tidak dapat 

ditutup kecuali pemilik telah kembali dari ibadah haji. 

e) Fasilitas serta fitur : 

(1) Setoran awal yang riangan 

(2) Gratis biaya admisnistrasi bulanan dan ansuran jiwa dan 

kecelakaan  

(3) Online dengan SISKOHAT 

(4) Bebas menentukan besar setoran selanjutnya 

                                                             
13 https://www.syariahbank.com/cara-membuka-tabungan-haji-bri-syariah(diakses Senin 6 

Mei April 2019, jam 09.00) 

https://www.syariahbank.com/cara-membuka-tabungan-haji-bri-syariah
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(5) Bebas memilih ibadah haji regular atau khusus 

(6) Pemotongan zakat secara otomatsi dari bagi hasil yang 

diterima. 

3) Tabungan Impian BRI Syariah  

a) Produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah 

perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian 

nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan 

terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin 

bulanan. 

b) Akad tabungan impian adalah  Mudharabah Muthlaqah  

c) Syarat : 
14

 

(1) Fotokopi KTP yang masih berlaku 

(2) Melampirkan fotokopi NPWP 

(3) Memiliki produk tabungan faedah BRI Syariah iB sebagai 

rekining induk 

d) Fasilitas atau keunggulan : 

(1) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi 

(2) Grartis asuransi hingga Rp 75.000.000,- 

e) Fitur dan Biaya  : 

(1) Setoran awal minimum : Rp 50.000,- dan biaya penutupan 

rekening sebelum jatuh tempo : Rp 50.000,- 

                                                             
14 https://www.BRI Syariah.co.id/detailProduk.php?&f=19 (diakses Senin 6 Mei 2019, jam  

09.20) 

https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=19
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(2) Setpran rutin bulanan minimum : Rp 50.000,- dan 

kelipatannya 

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

hingga usia penabung saat jatuh tempo maks. 65 tahun 

(4) Tidak mendapatkan kartu ATM 

(5) Satu rekening induk bisa memliki beberapa tabungan 

Impian BRI Syariah iB 

(6) Satu tabungan Impian BRI Syariah iB hanya bisa memiliki 

satu rekening induk 

(7) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari 

bagi hasil  yang didapatkan 

(8) Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu dan setoran 

rutin bulanan 

(9) Dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui 

rekening induk 

f) Manfaat : 

(1) Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus 

sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum 

dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum sebesar                  

Rp 750.000,-/nasabah :  

(a) Tahun pertama kepersertaan, jumlah manfaat asuransi 

diberikan jika nasabah meninggal karena kecelakaan 
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(b) Tahun kedua atau selanjutnya kepersertaan, jumlah 

manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal 

karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan 

(2) Santunan uang duka jika nasabah meninggal karena 

kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan :  

(a) Jika jangka waktu tabungan 1 tahun sampai 5 tahun, 

sebesar 5x setoran rutin bulanna, maksimum Rp 

25.000.000,- 

(b) Jika jangka waktu tabungan 6 tahun sampai 10 tahun 

sebesar 10x setoran rutin bulanna, maksimum Rp 

50.000.000,- 

(c) Jika jangka waktu tabungan 11 tahun sampai 20 tahun 

sebesar 20x setoran rutin bulanna, maksimum Rp 

100.000.000,- 

4) Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB 

a) SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah 

tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh 

bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan 

sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan 

inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak 

dini. 

b) Akad Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB adalah  

Mudharabah (bagi hasil). 
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c) Syarat : 
15

 

(1) Perjanjian kerja sama antara BRI Syariah dengan sekolah 

(2) Mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening SimPel 

iB 

(3) Melengkapi dokumen pembukaan rekeing (siswa: 

KK/NIS/NIS dan orang tua/wali: KTP) 

d) Keunggulan : 

(1) Setoran awal ringan 

(2) Biaya murah  

(3) Bebas biaya admistrasi 

(4) Memperoleh kartu ATM (optimal) 

(5) Gratis fitur faedah (transaksi melalui ATM jaringan BRI, 

PRIMA dan bersama 

(6) Mempeoleh buku tabungan 

(7) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank 

(8) Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autodebet 

berdasarkan standing instruction, pembiayaan tagihan rutin, 

zakat/infaq/sedekah. Autosweeep dsb. 

e) Manfaat :  

(1) Siswa : 

(a) Edukasi keuangan bagi siswa 

(b) Mendorong budaya gemar menabung 

                                                             
15 https://www.BRI Syariah.co.id/detailProduk.php?&f=22 (diakses Senin 6 Mei 2019, jam  

09.40) 

https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=22
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(c) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini 

(2) Orang tua : 

(a) Memberikan edukasi tentang produk tabungan 

(b) Mengajarkan kemandirian anak dalam mengelola 

keuangan 

(c) Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran 

anak 

(3)  Sekolah : 

(a) Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi 

siswa dan guru 

(b) Menumbuhkan budaya menabung di sekolah 

(c) Menumbuhkan system pembayaran dan pengelolaan 

keuangan yang efektif dan efisian di lingkungan 

sekolah 

f) Fitur dan biaya :  

(1) Setroran awal, setoran selanjutnya, saldo mengendap 

minimum Rp 1.000,- dan biaya penutupan rekening         

Rp 1.000,- 

(2) Limit penariakn Rp 500.000/hari 

(3) Dapat diberikan kartu ATM (optimal) 

(4) Dapat diberikan fasilitas e-channel berupa MobileBRIS, 

SMSBRIS dan callBRIS 

(5) Biaya adimistrasi tabungan gratis 
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(6) Biaya rekening dormat  Rp 1.000,-/bulan (dikenakan 

apabila rekening tidak aktif transaksi selama 12 bulan) 

(7) Biaya penggantian buku tabungan saat pembukuan 

rekening atau karena habis : GRATIS 

(8) Biaya penggantian buku tabungan karena rusak/hilang     

Rp 5.000,-  

(9) Biaya penggantian kartu ATM karena rusak/hilang           

Rp 15.000,- 

d. Tahap-Tahap dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler mengatakan bahwa tahap-tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian untuk mengukur pengambilan 

keputusan konsumen yang dijadikan untuk indikator dimulai dengan 

dirasakan ada beberapa masalah, adanyan kebutuhan dan keinginan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan 

diakhiri dengan tindakan pasca pembelian.
16

 

1) Pengenalan Masalah 

Proses  pembelian  dimulai  ketika  pembeli  menyadari  suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal 

maupun eksternal.
17

 Maka konsumen akan memahami dan 

mengetahui kebutuhan yang belum segera dipenuhi, atau yang 

masih bisa ditunda kebutuhannya,   atau  kebutuhan-kebutuhan   

                                                             
16 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajamen Pemasaran Edisi Ketiga Belas,  terj Bob 

Sabran,  (Jakarta :Erlangga 2008), 184. 
17 Ibid., 184. 
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yang  sama-sama harus segera dipenuhi.
18

 

2) Pencarian Informasi 

Seorang konsumen akan mencari informasi terlebih dahulu 

sebelum pengambil produk untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pencarian informasi bisa melalui informasi internal dan eksternal.
19

  

Sumber informasi utama konsumen dibagi menjadi 4 kelompok 

yaitu:
20

 

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

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

dan tampilan. 

c) Publik, yaitu media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

d) Eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan dan penggunaan 

produk 

3) Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif (alternative evaluation) menurut Sangadji dan 

Sopiah adalah suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian di mana konsumen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi beberapa merek- merek alternatif dalam satu 

susunan pilihan.
21

 

 

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

Modern ( Yogyakarta: Liberty Offset, 2008), 120. 
19 Agustina Shinta, Manajemen Pemasara , (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011),, 

41.  
20 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, terj Bob Sabran 185. 
21 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2013). 

37. 
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4) Keputusan Pembelian 

Setelah menentukan pilihan, maka konsumen akan melanjutkan 

proses berikutnya, yaitu akan menindaklanjuti pembelian produk 

atau jasa tersebut.
22

 Banyak sekali orang  yang menemui  kesulitan  

dalam membuat keputusan, karena itu apa saja yang bisa 

diusahakan oleh perusahaan untuk menyederhanakan pengambilan 

keputusan yanga akan diambil oleh konsumen. Kadang-kadang 

beberapa keputusan dapat dikombinasikan menjadi satu.
23

 

5) Prilaku Pascapembelian 

Pada tahap ini kosumen akan menentukan apakah akan membeli 

produk kembali atau membicarakan hal-hal menyenangkan dan 

tidak menyenangkan mengenai produk kepada orang lain. Semakin 

besar kesenjangan antara harapan dan realita kinerja produk, maka 

semakin besar ketidakpuasan konsumen yang terjadi serta 

kemungkinan akan mengabaikan dan mengembalikan produk 

tersebut serta akan mengajukan keluhan kepada perusahaan 

tersebut.
24

 

2. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Menurut Agustina Shinta pengetahuan konsumen adalah semua 

informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam 

                                                             
22  Shinta, Manajemen Pemasaran, 42. 
23 Swastha Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran Modern, 

121-122. 
24 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, terj Bob Sabran , 190 
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produk dan jasa serta pengetahuan lainya yang terkait dengan produk 

dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya 

sebagai konsumen. Pengetahuan akan mempengaruhi keputusan 

pembelian.
25

  

Pengetahuan nasabah penting untuk pemasar karena konsumen 

menggunakan sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu 

produk. Pengetahuan tentang suatu objek tertentu itu umumnya terdiri 

dari sekelompok fakta yang diketahui dan di pelajari serta berguna 

dengan objek itu.
26

 Dalam hal ini yang maksud konsumen pada bank 

adalah nasabah bank. 

b. Jenis - Jenis Pengetahuan Konsumen 

Menurut Mowen dan Minor dalam Shinta menyatakan bahwa 

dalam pengetahuan kosumen  pasti akan adanya dorongan atau 

informasi yang akan di peroleh melalui banyak hal, berikut ini jenis-

jenis pengetahuan :
27

 

1)  Pengetahuan Objektif 

Informasi yang benar mengenai produk dan akan diingat serta 

disimpan didalam memori fikiran dalam jangka panjang 

konsumen. 

2) Pengetahuan Subjektif 

Persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia 

ketahui mengenai produk  

                                                             
25 Shinta, Manajemen Pemasaran, 44.  
26 Ibid., 110-111.  
27 Ibid., 44. 
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3) Informasi mengenai pengetahuan lainya 

Konsumen mungkin juga memiliki informasi mengenai 

pengetahuan mengenai hal lainya 

Menurut Hurriyati  pengetahuan berdasarkan psikologi kognitif, 

jenis-jenis pengetahuan dapat dibedakan menjadi: 
28

 

1) Pengetahuan produk, pengetahuan produk adalah gabungan dari 

berbagai jenis informasi yang berbeda-beda dari kesadaran katagori 

dan merek, ciri-ciri produk dan suatu kepercayaan atau kayakinan 

tentang katagori produk secara umum. 

2) Pengatahuan pembeli, meliputi berbagai macam ingatan konsumen 

mengenai bagaimana suatu poduk dapat digunakan dan 

dimanfaatkan dengan benar.  

c. Indikator Pengetahuan  

Pada pengetahuan konsumen ada tiga macam pembagian yang 

akan dijadikan indikator dalam pengetahuan yaitu pengetahuan produk 

(product knowledge), pengetahuan pembelian (purchase knowledge), 

pengetahuan pemakaian (usage knowledge).
29

 

1) Pengetahuan produk 

Pengetahuan produk adalah pengetahuan awal dari banyaknya jenis 

informasi yang berbeda. Pengetahuan produk mencakupi : 

a) Katagori produk 

                                                             
28 Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, 84-85. 
29 Jemes F. Engel, Roger D. Blackwell dan Paul W. Miniard,  Consumer Bahavlor, terj. F.X 

Budiyanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 317. 
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b) Merk 

c) Terminologi produk 

d) Fitur produk 

e) Harga produk 

f) Kepercayaan produk
30

 

Secara umum, pemasar paling berminat akan pengetahuan 

konsumen mengenai merek mereka dan sajian yang kompetitif. 

Informasi ini diperoleh melalui analisis kesadaran konsumen dan 

citra merek yang tersedia.
31

 

2) Pengetahuan pembelian 

Pengetahuan pembelian mencukupi beberapa informasi yang 

dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan pemerolehan 

produk.
32

Dimensi dasar dari pengetahuan yaitu :
33

  

a) Pengetahuan tentang lokasi 

b) Pengetahuan tentang menempatan produk 

3) Pengetahuan pemakaian 

Pengetahuan ini mencakupi informasi yang tersedia di dalam 

ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan 

apa yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk 

tersbut.
34

 Konsumen mengetahui manfaat produk. 
35

 

                                                             
30 Shinta., Manajemen Pemasaran, 45.  
31 Engel, Blackwell dan Miniard,  Consumer Bahavlor, terj. F.X Budiyanto, 317.  
32 Ibid., 318 
33 Shinta., Manajemen Pemasaran, 45.  
34 Engel, Blackwell dan Miniard,  Consumer Bahavlor, terj. F.X Budiyanto, 320. 
35 Shinta., Manajemen Pemasaran, 45. 
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3. Kepercayaan  

a. Pengertian Kepercayaan 

Menurut Kotler dan Keller kepercayaan adalah kesediaan 

perusahaan untuk bergantung kepada mitra bisnis.
36

 Kepercayaan  

melibatkan kesediaan seseorang  untuk bertingkah laku karena 

keyakinan  bahwa  mitranya  akan memberikan apa yang ia 

harapkan.
37

 Kepercayaan menabung pada lembaga keuangan syariah 

merupakan keyakinan nasabah untuk mempertahankan hubungan 

jangka panjang.  

Kepercayaan  dimaknai  sebagai  kemauan  atau  kesediaan  antara  

individu (satu pihak dengan pihak lain) untuk saling mengandalkan 

satu dengan yang lain. Selanjutnya disebut juga kepercayaan karena 

timbul sebagai hasil dari persepsi kredibilitas pihak yang dipercaya 

akan mampu untuk mewujudkan semua kewajiban dan janji yang telah 

dinyatakan.
38

 Oleh karena itu, jaminan kepercayaan yang diberikan 

oleh bank haruslah menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah dalam 

memilih bank sebagai tempat yang benar-benar dapat dipercaya 

sebagai tempat menabung. 

 

 

 

                                                             
36 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, terj Bob Sabran 219. 
37 Ibid., 219. 
38I Wayan dan Santika, I. W. M.,”Pengaruh Kepercyaan Nasabah, Bauran Produk dan 

Bauran Lokasi Terhadap Transaksi Nasabah”, E-Jurnal Manajemen Unud. Vol.5,No.1. P 739 

2016, 740. 
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b. Jenis –Jenis Kepercayaan 

Ada beberapa jenis dalam kepercayaan konsumen, kepercayaa ini 

meliputi: 
39

 

1) Kepercayaan Moral 

Kepercayaan moral berarti masyarakat percaya kepada bank 

tersebut, karena bank mempunyai nama baik dan belum pernah 

melakukan pelayanan tercela di masyarakat 

2) Komersial 

Kepercayaan komersial diartikan masyarakat menilai bank tersebut 

selalu memberikan pelayanan yang baik 

3)  Keuangan 

Kepercayaan financial (keuangan) diartikan masyarakat percaya 

kepada bank dengan memperhatikan kekayaannya dan 

kebijakannya menarik tabungan dari masyarakat. 

c. Indikator Kepercayaan 

1) Kompetensi 

Kompetensi adalah persepsi atas pengetahuan, kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan lain yang dimiliki oleh satu pihak 

2) Integritas 

Intergritas merujuk kepada kejujuran kebenaran. Dimensi ini 

adalah yang paling penting saat sesorang menilai apakah orang lain 

                                                             
39 Basuki, A., Sarma, M., dan Purwanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pengusaha Kecil Menengah Untuk Menabung (Studi Kasus : Bank BNI Cabang Cianjur Jawa 

Barat”, Jurnal MPI (Manajemen Pendidikan Islam), Vol.3,No.2 2008, 58. 
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dapat dipercaya atau tidak. Intergritas merupakan pondasi yang 

baik dalam membangun komunikasi yang efektif. Jika kita 

membangun komunikasi dengan rasa saling menghargai dan 

menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang baik. 

3) Kejujuran 

Pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Serta dalam 

penyampaian informasi tidak berlebihan dan sesuai dengan fakta 

yang terjadi. 

4) Kebaikan hati 

Didasarkan pada besarnya kepercaayan kepada mitranya. 

Kepercayaan nasabah mungkin ditangkap oleh persepsi. Sesuatu 

yang memiliki sikap baik akan membentuk niat untuk menggunkan 

produk dengan baik.
40

 

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: 

 

 

 

                                                             
40 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, terj Bob Sabran 219. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  
Hasil Perbedaan 

1.  Ninuk 

Arifah 

(2017) 

Pengaruh 

Pengetahuan, 

Kepercayaan 

dan Sikap 

Anggota 

Terhadap 

Keputusan 

Menabung Di 

BMT  (Studi 

kasus di 

BMT Syamil 

Ampel 

Boyolali) 

1.  Pengetahuan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung  

2.  Kepercayaan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung  

3.  Sikap anggota 

berpengaruh 

siginifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung  

3.  Pengetahuan, 

kepercayaan 

dan sikap 

anggota 

bersama –sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung  

1.  Penelitian  

Ninuk Arifah 

meneliti 

pengetahuan, 

kepercayaan 

dan sikap 

anggota 

terhadap 

keputusan 

menabung 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada 

pengetahuan 

dan 

kepercayaan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2.  Penelitian 

Nunuk Arifah  

menggunakan 

analisis  uji 

regresi linier 

berganda 

sedangkan 

penulis 

menggunakan  

analisis uji 

regresi 

sedehana dan 

berganda. 

2. Nurngaeni 

(2018) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Dan Persepsi 

Mahasiswa 

Tentang 

1.  Pengetahuan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

1.  Penelitian  

Nurngaeni 

meneliti 

pengetahuan 

dan persepsi 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  
Hasil Perbedaan 

Perbankan 

Syariah 

Terhadap 

Keputusan 

Menjadi 

Nasabah Di 

Bank Syariah 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi Dan 

Bisnis Islam 

IAIN 

Purwokerto 

menjadi 

nasabah 

2.  Persepsi  

mahadiswa 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menjadi 

nasabah 

3.  Pengetahuan 

dan persepsi 

mahasiswa 

bersama –sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menjadi 

nasabah 

 

mahasiwa 

terhadap 

keputusan 

menjadi 

nasabah 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada 

pengetahuan 

dan 

kepercayaan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2.  Penelitian 

Nurngaeni 

menggunakan 

analisis  uji 

regresi linier 

berganda 

sedangkan 

penulis 

menggunakan  

analisis uji 

regresi 

sedehana dan 

berganda. 

3.  Ismi Aziz 

(2016) 

Pengaruh 

Kepercayaan, 

Hubungan 

Masyarakat 

dan Fasilitas 

Terhadap 

Keputusan 

Menabung di 

BMT 

Binamas 

1. Kepercayaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung 

2.  Hubungan  

masyarakat 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung  

1.  Penelitian  

Izmi Aziz 

meneliti 

pengetahuan , 

hubungan 

masyarkat 

dan fasilitas  

terhadap 

keputusan 

menabung 

sedangkan 

dalam 

penelitian 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  
Hasil Perbedaan 

3.  Fasilitas  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung  

3.  Pengetahuan, 

hubungan 

masyrakat dan 

fasilitias 

bersama –sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada 

pengetahuan 

dan 

kepercayaan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2.  Penelitian 

Izmi Aziz   

menggunakan 

analisis  uji 

regresi linier 

berganda 

sedangkan 

penulis 

menggunakan  

analisis uji 

regresi 

sedehana dan 

berganda. 

4. Syahrizal  

(2018) 

Pengaruh 

Persepsi Nilai 

Dan 

Pengetahuan 

Masyarakat 

Terhadap 

Minat 

Menabung 

Serta 

Dampaknnya 

Kepada 

Keputusan 

Menabung 

Pada 

Perbankan 

Syariah Di 

Banda Aceh 

1.  Persepsi Nilai 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap minat 

menabung serta 

dampaknnya 

kepada 

keputusan 

menabung 

2.  Pengetahuan 

Masyarakat 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap minat 

menabung serta 

dampaknnya 

kepada 

keputusan 

menabung 

3.  Persepsi nilai 

dan 

1.  Penelitian  

Syahrizal 

meneliti 

persepsi nilai 

dan 

pengetahuan 

masyarakat 

terhadap 

minat 

menabung 

serta 

dampaknnya 

kepada 

keputusan 

menabung 

     sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  
Hasil Perbedaan 

pengetahuan 

masyarakat 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap minat 

menabung serta 

dampaknnya 

kepada 

keputusan 

menabung  

pengetahuan 

dan 

kepercayaan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2.  Penelitian 

Syahrizal   

menggunakan 

analisis  uji 

regresi linier 

berganda 

sedangkan 

penulis 

menggunakan  

analisis uji 

regresi 

sedehana dan 

berganda. 

5. Novi 

Patminingsi

(2018) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Nasabah Dan 

Kualitas 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pengambilan 

Pembiayaan 

di BMT 

Surya Abadi 

Ponorogo 

1.  Pengetahuan 

nasabah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pengambilan 

pembiayaan 

2.  Kualitas produk 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pengambilan 

pembiayaan 

3.  Pengetahuan 

nasabah dan 

kualitas produk 

bersama – sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pengambilan 

1.  Penelitian  

Novi 

Patminingsi 

meneliti 

pengetahuan 

nasabah dan 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pengambilan 

pembiayaan 

sedangkan dalam 

penelitian 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada 

pengetahuan 

dan 

kepercayaan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  
Hasil Perbedaan 

pembiayaan 

 

 

menabung. 

2.  Penelitian 

Izmi Aziz   

menggunakan 

analisis  uji 

regresi linier 

berganda 

sedangkan 

penulis 

menggunakan  

analisis uji 

regresi 

sedehana dan 

berganda. 

 

Berdasarkan tabel 2.2 menjalaskan bahwa pada penelitian ini mengkaji 

teori yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun penelitian 

ini mengembangkan berdasarkan konsep teori pengetahuan dari Agustina 

Shinta, dalam penelitian terdahulu oleh Ninuk Arifah menggunakan teori 

pengetahuan dari Sopiah yang menyatakan bawhwa pengetahuan adalah 

informasi yang disimpan di dalam ingatan, penelitian terdahulu oleh 

Nurgaeni mengguanakan teori dari Setyosari pengetahuan adalah suatu 

pemahaman (understanding) atau sesuatu hal yang diketahui dan dipahami 

oleh seseorang, penelitian terdahulu oleh Sahrizal mengguanakan teori dari 

Khomarudin bahwa pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia 

yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar atau dapat 

diterima oleh akal dan penelitian terdahulu dari Novi Patmaningsih 

menggunakan teori dari Ratih Hurriyati bahwa pengetahuan adalah dorongan 

yang menjadi motif untuk konsumen diarhkan pada objek tertentu dan teori 
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kepercayaan peneliti menggunakan teori dari Kotler namun penelitian 

terdahulu oleh Izmi Aziz mengunakan teori kepercayaan dari Santika bahwa 

kepercayaan merupakan kunci perusahaan keuangan untuk mempertahankan 

nasabahnya sehingga ada pengembangan teori dari peneliti dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan penelitian, teori keputusan nasabah menabung, 

pengetahuan, kepercayaan serta penelitian terdahulu diatas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah : 

 

Kerangka Pemiikiran 

                           H1 

 

     

          H3  

 

      H2            

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

antara pengetahuan mempengaruhi keputusan nasabah menabung, 

kepercayaan mempengaruhi keputusan nasabah menabung, serta pengetahuan 

dan kepercayaan secara bersama-sama mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun. Penyusunan kerangka pemikiran 

Pengetahuan (X1) 

Keputusan  

Nasabah Menabung (Y) 

Kepercayaan (X2) 
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mengacu pada buku Metodelogi Penelitian Kuantitaif, Kualitatif R&D oleh 

Sugiyono.
41

 

D. Hipotesis Pemikiran  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
42

 Di mana hipotesis yang masih merupakan jawaban 

sementara tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris/ 

nyata.
43

 Dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka peneliti 

menetapkan hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis terkait dengan pengaruh pengetahuan terhadap keputusan 

nasabah menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

H0 : Pengetahuan tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

H1:  Pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap keputusan keputusan 

nasabah menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

2. Hipotesis terkait dengan pengaruh kepercayaan terhadap keputusan 

nasabah menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

H0 : Kepercayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

H2: Kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

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

2016), 60-61. 
42

 Ibid., 64. 
43 Ibid., 31. 
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3. Hipotesis terkait dengan pengaruh pengetahuan dan kepercayaan terhadap 

keputusan nasabah menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

H0 :   Pengetahuan tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 

H3 : Pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap keputusan keputusan 

nasabah menabung di bank BRI Syariah KC Madiun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang ada 

berbentuk angka-angka demikian pula dengan hasil penelitiannya. Metode 

kuantitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

menguji hipotesis.
1
 Rancangan penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

Probability Sampling dengan jenis Simple Random Sampling.
2
 Metode 

kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang lebih menekankan pada 

pengujian teori yang menggunakan pengukuran suatu variabel-variabel yang 

ada dengan menganalisis suatu data menggunakan statistik. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik 

inferensial/ induktif atau disebut juga statistik probabilitas  yaitu teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi. Teknik pengambilan sampel dari populasi itu 

dilakukan secara random, sampel diambil dari populasi yang jelas, maka 

statistik ini cocok untuk digunakan.
3
 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel 

Secara teori variabel adalah suatu atribut seseorang atau objek yang 

mempunyai variasi diantara yang ada. Sedangkan variabel penelitian yaitu 

                                                             
1  Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta. 

2016), 8. 
2 Muhammad, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendeketan Kuantitatif  

(Jakarta:Rajawali Pers,2008), 166-167 
3Ibid., 147-148. 
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karakteristik dari seseorang, obyek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari, emudian 

diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut dn ditarik kesimpulan. Ada dua 

macam variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. 
4
 

1. 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 Menabung (Y) 

2. Variabel Independen 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen.Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah : 

a) Variabel Pengetahuan (X1) 

b) Variabel Kepercayaan (X2) 

Sedangkan definisi operasional variabelnya akan dijelaskan pada tabel di 

bawah ini : 
5
 

 

 

 

 

 

 

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

Pustaka Felicha, 2016), 11. 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 111  
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Tabel 3.1 

Devinisi Oprasional 

Variabel 
Devinisi Oprasional 

Variabel 
Indikator Sumber 

X1 Pengetahuan adalah 

informasi yang 

disimpan dalam ingatan 

kosumen. Pengetahuan 

merupakan dorongan 

yang menjadi motif 

untuk konsumen 

diarahkan pada objek 

tertentu. 

1. Pengetahuan 

Produk 

2. Pengetahuan 

Pembelian 

3. Pengetahuan 

Pemakaian 

 

Agustina 

Shinta, 

Manajemen 

Pemasaran 

(Malang: 

Universitas 

Brawijaya 

Press, 2011) 

X2 Kepercayaan dimaknai  

sebagai  kemauan  atau  

kesediaan  antara 

individu. Selanjutnya 

disebut juga 

kepercayaan karena 

timbul sebagai hasil dari 

persepsi kredibilitas 

pihak yang dipercaya 

akan mampu untuk 

mewujudkan semua 

kewajiban dan janji 

yang telah dinyatakan 

1.  Kompetensi 

2. Integritas 

3. Kejujuran 

4. Kebaikan hati 

 

 

 

Philip Kotler 
dan Kevin 

Lane Keller, 

Manajamen 
Pemasaran 

Edisi Ketiga 

Belas Jilid 1,  

terj Bob 
Sabran,  

(Jakarta 

:Erlangga 
2008),219. 

X3 Pengambilan keputusan 

adalah suatu proses 

kognitif yang 

mempersatukan 

memori, pemikiran, 

pemrosesan informasi 

dan penilaian-penilaian 

secara evaluasi 

1. Pengenalan 

Keputusan 

2. Pencarian 

Informasi 

3. Evaluasi 

Alternatif 

4. Keputusan 

Pembelian 

5. Prilaku Pasca 

Pembelian 

 

 

Philip Kotler 

dan Kevin 

Lane Keller, 
Manajamen 

Pemasaran 

Edisi Ketiga 
Belas Jilid 1,  

terj Bob 

Sabran,  

(Jakarta 
:Erlangga 

2008),184. 
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C. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di BRI Syariah KC 

Madiun  Jln. S. Parman Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur 63119. 

2. Populasi 

Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

kemudian menarik kesimpulannya.6 Populasi dalam penelitian ini adalah 

nasabah tabungan atau yang menabung di BRI Syariah KC Madiun kurang 

lebih 12.000 nasabah.
7
 

3. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumah dan karakterisitik populasi 

yang akan di teliti.8 Peneliti menggunakan sampel karena keterbatasan 

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

Representatif dari populasi tersebut. Kesimpulan dari sampel itu akan 

dijadikan kesimpulan untuk populasi.
 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini Simple Random Sampling, yaitu dimana bisa dikatakan 

simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan dengan acak tanpa melihat strata dalam populasi penelitian 

tersebut.9 

                                                             
6 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 80. 
7 Yayuk Setiyo Rahayu (Oprasional & Service Manager), Wawancara, 25 Maret 2019. 
8 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 81.  
9 Ibid., 82. 
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Penelitian menggunakan rumus Solvin karena mengetahui jumlah 

populasi dan untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah:
10

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. (𝑒)2
 

Keterangan:  

N = Ukuran sampel atau jumlah responden  

N = Ukuran populasi 

E = Presisi kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir, e = 0,01 (10%)  

Maka berdasarkan rumus : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. (𝑒)2
 

𝑛 =
12.000

1 + 12.000.  0,01 2
 

𝑛 =
12.000

1 + 120
 

𝑛 = 99,173553719 

 Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah 99,173553719 responden yang dibulatkan 

menjadi 100 responden nasabah tabungan BRI Syariah KC Madiun yang 

tersebar pada nasabah tabungan faedah, haji, impian dan simpanan pelajar. 

Hal ini untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil 

pengujian yang lebih baik.  

                                                             
10 V. Wiratna Sujarweni,  Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: PT Pustaka 

Baru, 2015), 82 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam menyususun penelitan ini yaitu data primer . Data pimer 

adalah data yang didapat dan diolah langsung oleh obyeknya.
11

 Data primer 

yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data hasil tanggapan 

nasabah/responden dengan kuesioner atau angket mengenai variabel-variabel 

penelitian yaitu variabel pengetahuan, kepercayaan dan keputusan nasabah 

menabung. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data dan mengelola data dalam penelitian ini 

maka digunakan teknik pengumpulan data dengan memberikan kuesioner atau 

angket, kuesioner atau angket yaitu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya yang berkaitan dengan 

variabel-variabel penelitian yang disetiap pertanyaan/ pernyataan di beri 

skor.12 Data penelitian ini, peneliti mengambil cara dengan standbye di BRI 

Syariah KC Madiun untuk mendaptkan responden yang datang dan terhitung 

mulai tanggal 8 - 10 Mei 2019, serta peneliti juga membagikan kuesioner 

kepada sebagian mahasiswa Semester 4 jurusan Perbankan Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan memasuki kelas pada tanggal 

13 Mei 2019. Dalam hal ini, respondennya adalah nasabah tabungan BRI 

                                                             
11 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 7. 
12 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 142. 
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Syariah KC Madiun.Dalam hal ini, respondennya adalah nasabah tabungan 

BRI Syariah KC Madiun. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelopok orang 

tentang fenomena sosial dalam hal penelitian ini adalah variabel-variabel 

penelitian.13 Dalam penelitian ini instrumen yang digunakaan adalah kuesioner 

atau angket. Kuesioner dalam penelitian ini ada 3 bagian yaitu pertanyaan atau 

pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan, kepercayaan dan 

keputusan nasabah menabung di BRI KC Madiun. Responden atau nasabah 

hanya cukup memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang 

tersedia. Dalam penelitian ini menggunakan 5 pilihan dalam menentukan 

sikap dalam fenomena sosial yang dinyatakan dalam pernyataan atau 

pertanyaan di kuesioner atau angket tersebut. Di masing-masing instrumen 

akan diberi jawaban dan nilai diantaranya:14 

1. Sangat  Setuju (SS)  diberi nilai 5 

2. Setuju (S)    diberi nilai 4 

3. Netral (N)    diberi nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS)   diberi nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1 

 

 

                                                             
13Sugiyono, Metode Peneitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan R & D, 93. 
14 Ibid., 93-95. 
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G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh 

responden penelitian atau sumber data lain terkumpul.15 Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu cara untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen(variabel terikat) dengan lebih dari 

satu variabel independennya (variabel bebas).16 Peneliti menggunakan 

program statistik untuk mengolah data dengan program SPSS  21 dan 

Microsoft Excel 2010. 

1. Uji Ku1alitas Data 

a. Uji Validitas 

Validitas yaitu suatu proses pengukuran untuk menguji kecermatan 

butir yang ada didalam daftar pertanyaan untuk melaksanakan 

fungsinya. Didalam penelitian ini untuk menguji kevalitan data maka 

menggunakan uji validitas yang menggunakan rumus korelasi product 

moment. Ghazali mengutarakan pendapatnya bahwa pengujian validitas 

ini harus dibantu dengan aplikasi SPSS versi 20 dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing dari pertanyaan dengan total skor. 

Teknik ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara r hitung > r tabel. 

Jika  r hitung > r tabel maka pernyataan serta indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini dianggap sudah valid. Sedangkan jika r hitung > r tabel 

maka dapat dipastikan pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini 

dianggap tidak valid. Sebuah pernyataan dianggap valid jika dapat 

                                                             
15 Ibid., 147. 
16 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 120-122. 
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mengukur apa yang diinginkan secara tepat. Suatu intrumen penelitian 

dikatakan valid, bila :
17

 

1) Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 

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

sampel 

3) Nilai sig ≥ 𝛼 

Dan untuk menguji validitas menggunakan rumus:  

𝒓 𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =  
𝑛∑𝑋𝑌 − ((∑(𝑋)(∑ 𝑌 )

  𝑛∑𝑋2 −  ∑𝑋 2   𝑛∑𝑌2 −  ∑𝑌 2 
 

  Keterangan : 

  n : jumlah responden  

  x : skor variable (jawaban responden)  

  y : skor total dari variable untuk responden ke-n  

  Langkah analisis menggunkan IBM SPSS 21 : 

1) Buka file yang akan diolah  

2) Dari menu utama SPSS, pilih scale kemudian pilih submenu 

reliability analysis 

3) Masukan variable-variabel kedalam kotak items dan pilih model 

alpha 

4) Pilih model statistic 

5) Pada bagian deskriptif  for, pilih item, scale, scale if item deleted 

dan item-item correlation 

                                                             
17 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 21 (Semarang  : 

Undip, 2016), 52-54. 
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6) Pilih continue dan OK. 
18

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gelaja dan penggunakan alat pengukur yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui suatu tingkat kestabilan suatu 

alat ukur.
19

 Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda. Dalam suatu uji reliabilitas ini menggunkan 

teknik Alpha Cronbach, jika koefisien reliabilitas hasil perhitungan 

menunjukan angka > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

yang bersangkutan dinyatakan reliabel.
20

 Dalam penelitian ini peneliti 

melihat dari Alpha. 

Langkah analisis menggunkan IBM SPSS 21 : 

1) Buka file yang akan diolah  

2) Dari menu utama SPSS, pilih scale kemudian pilih submenu 

reliability analysis 

3) Masukan indikator ke kotak item kemudian pilih alpha 

4) Pilih model statistic sehingga tampak dilayar windows reliability 

analysis statistics 

                                                             
18 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 23 (Semarang : 

UNDIP, 2016), 52-54. 
19 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 109-113.  
20 Zainal Mustafa EQ, Mengurangi Variabel Hingga Instrumentasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), 226. 
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5) Pilih bagian deskriptif  for, pilih item, scale, scale if item deleted 

dan item-item correlation 

6) Pilih continue dan OK. 
21

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola ) data. 

Uji normalitas  ini bertujuan unutk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi variabel independen ndan dependen mempunyai ditribusi 

normal atau tidak berdistribusi normal.22 Uji statistika yang digunakan 

untuk menguji normalitas  yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov.
23

 Jika tingkat signifikansi atau (sig) > 𝛼 (0,05) maka distribusi 

data normal.
24

 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari sebuah grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusan analisis grafik. 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distibusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola 

                                                             
21 Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate,, 48-50. 
22 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 38. 
23 Ibid., 38. 
24 Ibid., 55. 
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distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi dari 

normalitas.
25

 

b. Uji Mulitikolineritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antar variabel independen. Model uji regresi sebaiknya tidak 

terjadi multikolinieritas.26 Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :  

1) Nilai R
2 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi emperis 

tinggi, tetapi dalam individual variabel-variabel independen masih 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada suatu korelasi yang tinggi (umumnya 

diatas 0,90), maka dalam hal ini sudah bisa di indikasi adanya 

multikolinieritas. Jika korelasi tidak ada yang tinggi antar variabel 

independent tidak berate sudah bebas dari multikolinieritas. 

Multikolinieritas disebabkan karena adanya efek kombinasi dua 

atau lebih varibel independen.
27

 

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

tingkat kolinieritas dapat ditoleransi 

4) Nilai Eigenvalue sejumlah satu variabel bebas yang mendekati nol 

memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.
28

 

                                                             
25 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 156.  
26 Wijaya, Analisis Data Penelitian, 119 
27 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 103-107. 
28 Wijaya, Analisis Data Penelitian, 119 
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c. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk menguji apakah ada 

atau mengetahui perbedaan varians yang identik atau sampel dalam 

penelitian ini berasal dari populasi yang sama atau tidak. Persamaan 

regresi yang baik jika tidak ada heteroskedastisitas.
 
 Model regresi yang 

baik yaitu yang homoskedastisitas.
29

 

Di dalam penelitian ini berisi tentang mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedasitistas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

terkait (independen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat keteahui dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada sebuah grafik Scatterplot antara 

SPESID dan ZEPRED dimana sumbu Y ialah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesunggihnya) yang telah di 

studentized. Dasar analisnya adalah jika ada pola teratur atau 

bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedasititas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta tiik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedasititas.
30

 

d. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji Autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 

pada persamaan linier. Jika terjadi suatu korelasi maka menunjukkan 

                                                             
29 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariante,134. 
30 Ibid., 134. 
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adanya problem autokorelasi.
31

 Autokorelasi muncul kareana observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainya. Masalah 

ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi yang lainnya.
32

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test) untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi. Uji 

Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorrelation) dan masyarakat adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

independen.
33

 

Mentukkan kreteria pengujian : 
34

 

Tabel 3.2 

Kreteria Pengujian Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decison dl ≤ d ≤ du 

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

Tidak ada korelasi negative No decison 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negative 

Tidak 

ditolak 

Du < d < 4 - du 

 

e. Uji Lineritas 

Uji Linieritas adalah uji untuk melaksanakan uji regresi, yaitu 

untuk mengetahui apakah antara variabel independen/ bebas (X) dan 

                                                             
31 Wijaya, Analisis Data., 124. 
32 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 107. 
33 Ibid., 108. 
34 Ibid., 108. 
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variabel dependen/ terikat (Y) itu berbentuk linier atau tidak.35 Uji ini 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu 

studi emperis sebaiknya berbentuk linier, kuadrat dan kubik.
36

 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.
37

 Adapun  rumus regresi linier sederhana yaitu:
38

 

Y= β0 + β1X1/ β2X2+ ε 

Keterangan:  

Y : Variabel terikat/dependen 

X : Variabel bebas/independen 

β0 : intercept (titik potong) populasi 

β1/ β2 : slope (kemiringan garis lurus) populasi 

ε = error/residual 

Statistik Uji:
39

 

Fhitung : 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Tolak H0 bila Fhitung > Fα(1;n-2) 

 

 

                                                             
35Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 
36 Ghozali, Aplikasi Statistika Multivariate, 159.   
37 Ibid., 122. 
38 Ibid., 123. 
39 Ibid., 129. 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisi regresi linier berganda digunakan untuk untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan lebih dari 

satu variabel bebas (independent).40  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh Pengetahuan (X1), Kepercayaan (X2) terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung  Di Bank Bank BRI Syariah KC 

Madiun (Y). Rumus regresi linier berganda : 

y = β0 + β1X1 + β2X2 + e 

keterangan : 

 y  = Keputusan nasabah menabung 

 β0  = Konstanta (counstant) 

 β 1-2  = Koefisien regresi 

 X1  = Pengetahuan 

  X2  = Kepercayaan 

 e   = eror 

c. Uji t (Uji Secara Individual atau Parsial) 

Dalam uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengauh 

satu variabel independen (X1 dan X2) secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Y).
41

 Penguji ini dilakukan 

secara parsial atau individu, dengan menggunakan uji t statistik untuk 

                                                             
40Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 122. 
41 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 97. 
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masing-masing variabel bebas, dengan tingkat kepercayaan tertntu. 

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :
42

 

1) Jika t hitung  <  t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

ada pengaruh yang positf dan signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen.  

2) Jika t hitung  >  t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Disamping membandingkan t hitung dengan t tabel agar bisa 

mentuntukan H0 diterima atau ditolak, teapi dapat pula dengan melihat 

nilai signifikansinya apakah lebih atau kurang dari. 

d. Uji F (Uji Secara Simultan) 

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara 

bersama sama variabel independen, yaitu menentukan pengaruh dan 

tingkat signifikan digunakan    α = 0,05 atau 5%.
43

  

Dasar pengambilan keputusan sabagai berikut : 

1) Jika F hitung <   F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya 

tidak ada pengaruh yang positf dan signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

2) Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

                                                             
42 Ibid., 97.  
43 Ibid., 99. 
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e. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi menunjukan presentase pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel antara dan variabel 

antara terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berbeda 

antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 maka variabel bebas 

hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel 

antara dan terikat atau merupakan indikator yang menunjukan semakin 

kuatnya kemampuan menjelaskan dari perubahan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika (R
2
)makin mendekati 0 (nol) 

maka semakin lemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.
44

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010), 286. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Bank BRI Syariah KC Madiun 

1. Sejarah BRI Syariah KC Madiun 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. 

Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 

2008 melalui surat No:10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT Bank BRI Syariah 

kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya 

sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.  

Pada tanggal 19 Desember 2008 kegiatan pada BRI Syariah semakin 

kuat setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk menyesuaikan diri kedalam PT. 

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

1 Januari 2009. Penandatangan ini bernilai stratrgis sebagai bentuk 

dukungan nyata dari induk perusahaan kepada kegiatan oprasional BRI 

Syariah. 
1
 

BRI Syariah KC Madiun telah resmi hadir di kota Madiun dari tahun 

2013. Pada tahun 2013 kehadiran BRI Syariah belum menjadi kantor 

cabang akan tetapi masih meanjadi KCP dari Jakarta. Dilihat dari 

                                                             
 1 BRI Syariah, Sejarah  BRI Syariah, dalam  htpp;//www.BRISyariah.co.id//profil.html 

(diakses pada tanggal 24 Juni 2019, pukul 10.30).  
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perkembangan bank KCP tersebut, kini BRI Syariah KCP Madiun 

berpindah tempat ke sekarisidenan Madiun yang terletak di Jalan 

Muhammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun pada 

tahun 2015. Sejak perpindah tempat, kini BRI Syariah Madiun bukan lagi 

KCP melainkan menjadi BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.  

Sejak berada di jalan MH. Thamrin, perusahaan terbut mengalami 

berkembangan dan bertumbuhan sangatlah cepat sehingga BRI Syariah 

KC Madiun menjadi tersebar di berbagai wiliayah diantaranya terletak di 

Ponorogo, Magetan dan Ngawi.
2
 

2. Visi dan Misi BRI Syariah KC Madiun 

Berikut ini visi dan misi BRI Syariah Kantor Cabang Madiun : 

Visi :  

Menjadi bank ritel moderen terkemuka dengan pelayanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. 

Misi : 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan 

dimanapun. 

                                                             
2 M. Ali Najamuddin (Marketing Manager), Wawancara, 1 April 2019.   
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d. Menungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menhadirkan ketentraman fikiran. 

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Madiun 

Struktur Organisasi menjadi hal yang wajib untuk mengatur dan 

menjalankan semua kegiatan dalam perusahaan karena dapat menentukan 

organisasi itu sendiri. Berikut struktur organisai di BRI Syariah KC 

Madiun:
3
 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas  

Validitas yaitu suatu proses pengukuran untuk menguji kecermatan 

butir yang ada didalam daftar pertanyaan untuk melaksanakan fungsinya. 

                                                             
3 M. Ali Najamuddin (Marketing Manager), Wawancara, 1 April 2019.   
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Apabila nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian itu dianggap valid. Sedangkan apabila nilai r hitung < r tabel maka 

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

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

tingkat signifikan 0,05 atau 5% (tabel nilai r product moment).4 

Pengolaham data menggunakan IMB SPSS Version 21 yaitu dengan cara 

pilih menu analyze > correlate > Bivariate >ok. Lalu lihat pada tabel 

correlations.
5
 Jumlah responden sebanyak 30 responden untuk uji coba.  

Sehinggha r table adalah 0,361 dan berikut ini adalah hasil uji validitas 

dari variabel pengetahuan, kepercayaan dan keputusan nasabah menabung: 

a. Uji Validitas Variabel Pengetahuan 

              Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan (X1) 

No r table r hitung Keterangan 

1. 0,361 0,601 Valid 

2. 0,361 0,821 Valid 

3. 0,361 0,411 Valid 

4. 0,361 0,361 Valid 

5. 0,361 0,701 Valid 

6. 0,361 0,706 Valid 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.1 instrumen pengetahuan terdiri dari 6 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, diketahui  bahwa  

item pertanyaan untuk pengetahuan dinyatakan valid karena nilai dari 

item masing-masing item adalah r tabel < r hitung.. 

                                                             
4 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 23 (Semarang : 

UNDIP, 2016), 53. 
5 Ibid., 54-55. 
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b. Uji validitas varibel kepercayaan (X2) 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Varabel Kepercayaan (X2)  

No r tabel r hitung  Keterangan 

1. 0,361 0,770 Valid 

2. 0,361 0,723 Valid 

3. 0,361 0,861 Valid 

4. 0,361 0,776 Valid 

5. 0,361 0,732 Valid 

6. 0,361 0,828 Valid 

7. 0,361 0,847 Valid 

8. 0,361 0,858 Valid 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.2 instrumen kepercayaan terdiri dari 8 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, ketahui bahwa  item 

pertanyaan untuk kepercayaan dinyatakan valid karena nilai dari 

masing masing adalah r tabel < r hitung 

c. Uji Validitas Variabel Keputusan Nasabah Menabung (Y) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Varabel Keputusan Nasabah Menabung (Y) 

No r tabel r hitung  Keterangan 

1 0,361 0,812 Valid 

2 0,824 0,824 Valid 

3 0,564 0,564 Valid 

4 0,376 0,376 Valid 

5 0,812 0,812 Valid 

6 0,812 0,812 Valid 

7 0,663 0,663 Valid 

8 0,771 0,771 Valid 

9 0,731 0,731 Valid 

10 0,839 0,839 Valid 

    Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.3 instrumen keputusan nasabah menabung 

terdiri dari 10 item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, 
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ketahui bahwa  item pertanyaan untuk kepercayaan dinyatakan valid 

karena nilai dari masing masing adalah r tabel < r hitung. 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala dan penggunakan alat pengukur yang sama. Butir 

kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s alpha > 0,60 dan 

dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60.
6
 Jumlah responden 

sebanyak 30 responden untuk try out (uji coba). Berikut adalah hasil uji 

reliabilitas dari variabel pengetahuan, kepercayaan dan keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Realibilitas 

No Variabel 
Cronbachs 

alpha 
Keterangan 

1 Pengetahuan 0,711 Reliabel 

2 Kepercayaan 0,908 Reliabel 

3 
Keputusan Nasabah 

Menabung 
0,897 Reliabel 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa masing-masing variabel 

penelitian cronbach’s alpha > 0,60 yang artinya cronbach’s alpha 

kuesioner pada variabel penelitian telah reliabel sehingga penelitian 

dianggap layak atau reliabel. 

 

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

Perhitungan Manuaal dan aplikasi SPPS 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 70. 



61 
 

 
 

C. Hasil Pengujian Deskriptif 

1. Deskriptif data responden 

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada nasabah BRI 

Syariah KC Madiun. Dalam penelitian ini diperoleh data kuesioner yang 

dibagikan kepada nasabah BRI Syariah KC Madiun sebanyak 100 

kuesioner. Sebelum melakukan analisis data penulis terlebih dahulu akan 

menjelaskan profil dan data responden yang digunakan sebagai sampel 

yang diambil dari nasabah BRI Syariah KC Madiun. Kuesioner disebar 

pada semua nasabah tabungan yaitu pada tabungan faedah sebanyak 64 

nasabah, tabungan haji sebanyak 18 nasabah, tabungan impian sebanyak 8 

nasabah dan simpanan pelajar sebanyak 10 nasabah. 

a. Jenis Kelamin Responden 

Responden yang akan diuji di kelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui perbedaan 

jenis kelamin dengan jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 

                                         Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

L 27 27,0 27,0 27,0 

P 73 73,0 73,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

  Sumber : diolah menggunakan IBM SPSS 21 

 Dari data Tabel 4.5 diketahui bahwa responden nasabah 

berdasarkan jenis  kelaminnya yaitu sebanyak 27 orang atau 27% 

untuk laki-laki dan sedangkan jumlah nasabah perempuan sebanyak 
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73 orang atau 73%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

nasabah yang dominan memiliki keputusan menabung di BRI Syariah 

KC Madiun adalah perempuan.  

b. Pekerjaan Responden 

 Dari Tabel 4.6 berikut ini penelitian terbagi dalam pengelompokan 

usia responden yang dapat dilihat sebagai berikut :  

     Tabel 4.6 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Mahasiswa/

Pelajar       

62 62,0 62,0 62,0 

Wiraswasta/

Pengusaha           

32 32,0 32,0 94,0 

PNS 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber : diolah menggunakan IBM SPSS 21 

 Berdasarkan keterangan Tabel 4.6 dapat diketahui tentang 

pekerjaan responden nasabah BRI Syariah KC Mdiun yang diambil 

sebagai responden  yang menunjukkan  bahwa sebagian besar 

pekerjaan responden sebanyak 62 nasabah atau 62% yaitu 

mahasiswa/pelajar dan sebanyak 32 nasabah atau 32% yaitu 

wiraswasta/pengusaha dan sebanyak 6 nasabah atau 6% yaitu PNS. 

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) 

yaitu  pengetahuan (X1) dan kepercayaan (X2)  dan variabel terikat 

(dependen) yaitu keputusan nasabah menabung. Data variabel tersebut 
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diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden 

penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

a. Hasil Skor Kuisioner Variabel Pengetahuan (X1) 

        Tabel 4.7 

 Skor Kuesioner Variabel Pengetahuan 

No 

item 

Total 

SS 

5 

% Total 

S 

4 

% Total 

N 

3 

% Total 

T 

2 

% Total 

STS 

1 

% Total 

X1.1 37 37 57 57 6 6 0 0 0 0 100 

X1.2 8 8 54 54 33 33 5 5 0 0 100 

X1.3 29 29 35 35 21 21 15 15 0 0 100 

X1.4 9 9 60 60 26 26 5 5 0 0 100 

X1.5 12 12 60 60 20 20 0 0 0 0 100 

X1.6 16 16 44 44 37 37 3 3 0 0 100 

Sumber : diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.9. dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan pengetahuan 

1 (X1.1) adalah sebagai berikut: 5% menyatakan sangat setuju, 37% 

setuju, 57% netral, 6%. Pengetahuan 2 (X1.2) adalah sebagai berikut: 

8% menyatakan sangat setuju, 54% setuju, 33% netral, 5%. 

Pengetahuan 3 (X1.3) adalah sebagai berikut: 29% menyatakan sangat 

setuju, 35% setuju, 21% netral, dan 15% tidak setuju. Pengetahuan 4 

(X1.4) adalah sebagai berikut: 9% menyatakan sangat setuju, 60% 

setuju, 26% netral, dan 5% tidak setuju. Pengetahuan 5 (X1.5) adalah 

sebagai berikut: 12% menyatakan sangat setuju, 60% setuju, 20% 

netral. Pengetahuan 6 (X1.6) adalah sebagai berikut: 16% menyatakan 

sangat setuju, 44% setuju, 37% netral, 3% tidak setuju. 
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b. Hasil Kuesioner Variabel Kepercayaan (X2) 

                  Tabel. 4.8 

 Skor Kuesioner Variabel Kepercayaan 

No 

item 

Total 

SS 

5 

% Total 

S 

4 

% Total 

N 

3 

% Total 

TS 

2 

% Total 

STS 

1 

% Tot

al 

X2.1 18 18 50 50 3 3 1 1 0 0 100 

X2.2 12 12 43 43 42 42 3 3 0 0 100 

X2.3 16 16 48 48 36 36 0 0 0 0 100 

X2.4 16 16 62 62 22 22 0 0 0 0 100 

X2.5 10 10 54 54 32 32 4 4 0 0 100 

X2.6 17 17 51 51 31 31 1 1 0 0 100 

X2.7 14 14 58 58 26 26 2 2 0 0 100 

X2.8 12 12 51 51 36 36 1 1 0 0 100 

Sumber : diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.9. dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan kepercayaan 1 

(X1.1) adalah sebagai berikut: 18% menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 

31% netral, 2% tidak setuju. Kepercayaa 2 (X1.2) adalah sebagai berikut: 

12% menyatakan sangat setuju, 42% setuju, 43% netral, 3% dan  tidak 

setuju. Kepercayaan 3 (X1.3) adalah sebagai berikut: 16% menyatakan 

sangat setuju, 48% setuju, dan 36% netra.. Kepercayaan 4 (X1.4) adalah 

sebagai berikut: 16% menyatakan sangat setuju, 62% setuju, 22% dan 

netral. Kepercayaan 5 (X1.5) adalah sebagai berikut: 10% menyatakan 

sangat setuju, 62% setuju, 22% dan netrall. Kepercayaan 6 (X1.6) adalah 

sebagai berikut: 17% menyatakan sangat setuju, 51% setuju, 31% netral, 

dan 2% tidak setuju. Kepercayaan 7 (X1.7) adalah sebagai berikut: 14% 

menyatakan sangat setuju, 58% setuju, 26% netral, dan 2% tidak setuju.  
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Kepercayaan 8 (X1.8) adalah sebagai berikut: 16% menyatakan sangat 

setuju, 51% setuju, 36% netral, dan 1% tidak setuju. 

c. Hasil Kuesioner Variabel Keputusan Nasabah Menabung (Y) 

   Tabel 4.9 

Hasil Kuesioner Variabel Keputusan Nasabah Menabung 

No 

item 

Total 

SS 

5 

% Total 

S 

4 

% Total 

N 

3 

% Total 

TS 

2 

% Total 

STS 

1 

% Total 

Y1 19 19 58 58 23 23 0 0 0 0 100 

Y2 37 37 54 54 9 9 0 0 0 0 100 

Y3 13 13 51 51 35 35 1 1 0 0 100 

Y4 5 5 67 67 24 24 4 4 0 0 100 

Y5 20 20 59 59 21 21 0 0 0 0 100 

Y6 10 10 61 61 24 24 5 5 0 0 100 

Y7 11 11 56 56 31 31 2 2 0 0 100 

Y8 11 11 52 52 32 32 5 5 0 0 100 

Y9 17 17 51 51 19 19 12 12 1 1 100 

Y10 18 18 47 47 28 28 7 7 0 0 100 

                  Sumber : Diolah Menggunakan IBM SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.9. dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan Keputusan 

Nasabah Menabung 1 (X1.1) adalah sebagai berikut: 19% menyatakan 

sangat setuju, 58% setuju, dan  dan 23% netral. Keputusan Nasabah 

Menabung 2 (X1.2) adalah sebagai berikut: 37% menyatakan sangat 

setuju, 54% setuju, dan 9% netral. Keputusan Nasabah Menabung 3 

(X1.3) adalah sebagai berikut: 13% menyatakan sangat setuju, 51% 

setuju, 35% netral, dan 1% tidak setuju. Keputusan Nasabah 

Menabung 4 (X1.4) adalah sebagai berikut: 5% menyatakan sangat 

setuju, 67% setuju, 24% netral, dan 4% tidak setuju. Keputusan 

Nasabah Menabung 5 (X1.5) adalah sebagai berikut: 20% menyatakan 
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sangat setuju, 59% setuju, dan 21% netral. Keputusan Nasabah 

Menabung 6 (X1.6) adalah sebagai berikut: 10% menyatakan sangat 

setuju, 61% setuju, 24% netral dan 5% tidak setuju. Keputusan 

Nasabah Menabung 7 (X1.7) adalah sebagai berikut: 11% menyatakan 

sangat setuju, 56% setuju, 31% netral, dan 2%. Keputusan Nasabah 

Menabung 8 (X1.8) adalah sebagai berikut: 11% menyatakan sangat 

setuju, 52% setuju, 32% netral, dan 5% tidak setuju. Keputusan 

Nasabah Menabung 9 (X1.9) adalah sebagai berikut: 17% menyatakan 

sangat setuju, 51% setuju, 19% netral, 12% tidak setuju, dan 1% 

sangat tidak setuju. Keputusan Nasabah Menabung 10 (X1.10) adalah 

sebagai berikut: 18% menyatakan sangat setuju, 47% setuju, 28% 

netral, dan 7% tidak setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah uji 

kolmogorov-smirnov.
7
Apabila dalam pengolahan data menggunakan 

IMB SPSS Version 21 yaitu dengan cara memilih menu analyze > 

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

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

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

berdistribusi normal. Dan sebaliknya apabila signifikansi kurang dari 

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

Pustaka Felicha, 2016), 38. 
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∝ (sig. < 0,05) maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi 

normal.
8
 

Uji normalitas dalam penelitian ini telah menggunakan uji anlisis 

grafik dan uji analisis statistik. Pada dasarnya normalitas dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan 

grafik atau dapat dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan analisis grafik adalah jika data menyebar 

disekitar garis diagonal maka menunjukan garis distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi klasik dan serta sebaliknya. 

Berikut ini gambar grafik histogram dan normal probability plot 

serta hasil uji dari kolmogorof-smirnov dalam penelitian ini : 

   Gambar 4.2 

 

Sumber : diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Hasil dari Gambar 4.2 dinyatakan normalitas apabila berbentuk 

lonceng bearti data berdistribusi normal. 

 

                                                             
8 V. Wiratna Sujarweni,  Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: PT Pustaka 

Baru, 2015), 55. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Nomalitas Kolmogorof-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

2,69839181 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,051 

Positive ,051 

Negative -,035 

Kolmogorov-Smirnov Z ,515 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,954 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

   Sumber : diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Hasil nilai asymp. Sig diperoleh sebesar 0,954 > 0,05 maka 

menunjukkan bahwa residual  berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antar variabel independen. Model uji regresi sebaiknya tidak 

terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari:
9
 

1) nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi multikolinieritas dan apabila 

nilai tolerance ≥ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas  

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

terjadi multikolinieritas dan apabila nilai VIF ≤ 10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas. 

                                                             
9 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete, 103-104. 
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Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Version 21 yaitu 

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

pilih covariance matrix, colinearity diagnostic > ok, selanjutnya lihat 

pada tabel coefficient pada kolom Tolerance dan VIF.
10

 

         Tabel 4.11 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8,619 2,386  3,613 ,000   

Pengetahuan ,662 ,134 ,411 4,947 ,000 ,553 1,808 

Kepercayaan ,478 ,087 ,456 5,488 ,000 ,553 1,808 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah Menabung 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

 Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa variabel pengetahuan mempunyai 

nilai tolerance sebesar 0,553 ≥ 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,808 ≤ 10 

dan variabel kepercayaan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,533 ≥ 

0,10 dan nilai VIF sebesar 1,808 ≤ 10. Sehingga dapat disimpulkan 

dalam model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk menguji apakah ada 

atau mengetahui perbedaan varians yang identik atau sampel dalam 

penelitian ini berasal dari populasi yang sama atau tidak. Persamaan 

regresi yang baik jika tidak ada heteroskedastisitas.
 
 Model regresi 

yang baik yaitu yang homoskedastisitas.
11

 Pengolahan data 

menggunakan IMB SPSS Version 21 yaitu dengan meregresikan 

                                                             
10Ibid., 104-105. 
11 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate,134. 
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variabel dan mendapatkan variabel residual (Ut) pada tampilan linier 

Regression dengan mengaktifkan Unstandardized residual kemudian 

absolutkan nilai residual (AbsUt) dengan menu Transform > compute 

variabel > regresikan variabel (AbsUt) sebagai variabel dependen dan 

variabel kepercayaan dan pengetahuan sebagai variabel independen 

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

coefficients (a) pada kolom sig.
12

 Apabila nilai sig. > 0,05 tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
13

 

  Tabel 4.12 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.242 1.376  2.356 .020 

Pengetahuan .079 .077 .137 1.025 .308 

Kepercayaan -.096 .050 -.255 -1.905 .060 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Dari Tabel 4.14 diperoleh nilai sig. Untuk variabel pengetahuan 

0,308 > 0,05 dan variabel kepercayaan 0,060 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi. Cara mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dengan metode Durbin-Watson, uji durbin watson hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) 

                                                             
12 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete 138.  
13V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 191. 
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dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak 

ada variabel lagi diantara variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji 

yaitu:
14

 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:
15

 

Tabel. 4.13 

Kreteria Pengujian Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decison dl ≤ d ≤ du 

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

Tidak ada korelasi negative No decison 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negative 

Tidak ditolak Du < d < 4 – du 

 

  Tabel 4.14 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,793
a
 ,629 ,621 2,726 1,482 

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Pengtahuan 

b. Dependent Variable: Keputusan Nasabah Menabung 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Dari hasil Tabel 4.15 dengan pengolahan data menggunakan IMB 

SPSS Version 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > regression 

> linier > klik statistics pilih Durbin-Watson, Estimates, covariance 

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

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

Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 121-122. 
15 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 108. 
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tabel model summary pada kolom Durbin-Watson.
16

 Berdasarkan 

tabel di atas diperoleh dw = 1,482, n 100, k= 2, du = 1,715 dl=1,633. 

Sehingga 0 < d< dl, (0 < 1,482 < 1,633). Maka disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi positif. 

e. Uji Linieritas 

Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas ini adalah apabila dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila nilai P-

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

nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig < 0,05 maka data tidak 

linier atau non linier. Apabila data tersebut berbentuk linier maka uji 

akan dilanjutkan ke uji regresi linier berganda. Pengolahan data 

menggunakan IMB SPSS Version 21 yaitu dengan cara pilih menu 

analyze > compare mean > means > klik options pilih test of linierity 

> ok, selanjutnya lihat pada tabel ANOVA tabel  pada kolom 

deviation from linierity.
17

 

1) Uji linieritas pada  variabel pengetahuan (X1) 

         Tabel 4.15 

Anova Tabel 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Keputusan 

Nasabah 

Menabung * 

Pengetahuan 

Between 

Groups 

(Combined) 1151,168 13 88,551 9,630 ,000 

Linearity 997,350 1 997,350 108,458 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

153,818 12 12,818 1,394 ,185 

Within Groups 790,832 86 9,196   

Total 1942,000 99    

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

                                                             
16 Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 123-124. 
17 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55-61. 
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Hasil nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. pada 

deviation from linierity yaitu 0,185 > 0,05 maka garis regresi linier. 

2) Uji Linieritas pada variabel kepercayaan 

Tabel 4.16 

        Anova Tabel 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Keputusan 

Nasabah 
Menabung * 

Kepercayaan 

Between 
Groups 

(Combined) 1160,921 16 72,558 7,710 ,000 

Linearity 1039,296 1 1039,296 110,439 ,000 

Deviation 
from 

Linearity 

121,624 15 8,108 ,862 ,608 

Within Groups 781,079 83 9,411   

Total 1942,000 99    

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Hasil nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. Pada 

deviation from linierity yaitu 0,608 > 0,05 maka garis regresi linier. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.
18

 Adapun  rumus regresi linier sederhana yaitu:
19

 

Y= β0 + β1X1/ β2X2+ ε 

Keterangan:  

Y : Variabel terikat/dependen 

X : Variabel bebas/independen 

β0 : intercept (titik potong) populasi 

                                                             
 18 Ibid., 122. 
 19 Ibid., 123. 
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β1/ β2 : slope (kemiringan garis lurus) populasi 

ε = error/residual 

Statistik Uji:
20

 

Fhitung : 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Tolak H0 bila Fhitung > Fα(1;n-2) 

  Pengolahan data menggunakan IMB SPSS 21 dengan pilih 

analyze>regression> linier>pilih variabel Y ke kotak dependen dan 

X1 ke kotak independen lalu>klik tombol OK. 

 Tabel 4.17 

Regresi Linier Sederhana Pengetahuan 

 

 

 

  Berdasarkan tabel 4.17 persamaan regresi linier sederhana 

dapat disusun sebagai berikut: 

y = β0 + β1X1  

y =  11,749 + 1,153 X1  

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 11,789. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan dianggap 

                                                             
 20 Ibid., 129. 
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konstan atau tetap (0), maka tingkat keputusan nasabah 

menabung sebesar 11,749. 

2) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan bernilai positif 

sebesar 1,153. maka akan meningkatkan tingkat keputusan 

nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC Madiun sebesar 

1,153. Artinya variabel pengetahuan berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank BRI Syariah KC Madiun 

sebesar 1,153 

Tabel 4.18 

Regresi Linier Sederhana Kepercayaan 

 

 
  Berdasarkan tabel 4.18 persamaan regresi linier sederhana 

dapat disusun sebagai berikut: 

y = β0 + β2X2  

y =  15,196 + 0,766 X2  

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 15,196. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila variabel kepercayaan dianggap 

konstan atau tetap (0), maka tingkat keputusan nasabah 

menabung  sebesar 15,196 
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2) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan bernilai positif 

sebesar 0,766. maka akan meningkatkan tingka tingkat 

keputusan nasabah menabung  di BRI Syariah KC Madiun 

sebesar 0,766. Artinya variabel pengetahuan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung sebesar 76,6 %. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisi regresi linier ganda digunakan untuk untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependen) yaitu keputusan 

nasabah menabung dengan dua variabel bebas (independent) yaitu 

pengetahuan dan kepercayaan.
21

 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Version 21 yaitu 

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

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

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

normal probability plot > klik save pilih unstandarized pada predicted 

value, pilih mean dan individual > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

coefficient pada kolom B.
22

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 122. 
22 Ibid., 143-148. 
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        Tabel 4.19 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8,619 2,386  3,613 ,000 

Pengetahuan ,662 ,134 ,411 4,947 ,000 

Kepercayaan ,478 ,087 ,456 5,488 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah Menabung 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui persamaan regresi linier 

berganda dapat disusun sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + eror 

Y = 8,619 + 0,662 X1 +  0,478 X2 + eror 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 8,619. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan dan 

kepercayaan tidak dimasukan dalam model serta jika dianggap 

konstan atau tetap (0), maka tingkat keputusan nasabah menabung 

sebesar 8,619. 

b) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan bernilai positif 

sebesar 0,662. Hal  ini berarti jika variabel pengetahuan 

ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel kepercayaan 

dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun sebesar 0,662. 

Artinya variabel pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung meningkat. 
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c) Nilai koefisien regresi variabel kepercayaan bernilai positif 

sebesar 0,478. Hal  ini berarti jika variabel kepercayaan 

ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel pengetahuan 

dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun sebesar 0,478. 

Artinya variabel kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung sebesar 0,478. 

c. Uji t atau parsial 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan 

variasi variabel dependen
23

 atau menentukan signifikan atau tidak 

signifikan dari masing-masing nilai koefisien regresi (X1 dan X2) 

secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y).
24

  Dalam regresi 

linier berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel 

independen memberi pengaruh yang berbeda dalam model, untuk 

pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan 

membandingkan dengan taraf kesalahan (5% atau 0,05) yang dipakai 

yakni jika sig. < 0,05),
25

dan jika thitung > ttabel  maka H0 ditolak.
26

 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Version 21 yaitu dengan 

                                                             
23 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete, 97. 
24Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, (Yogyakarta: CAPS, 2015) 

119. 
25 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete,, 99. 
26V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 148. 
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cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, selanjutnya lihat 

pada tabel coefficient pada kolom sig.
27

 

  Tabel 4.20 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8,619 2,386  3,613 ,000 

Pengetahuan ,662 ,134 ,411 4,947 ,000 

Kepercayaan ,478 ,087 ,456 5,488 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah Menabung 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.17 pada kolom t dan sig. dapat dijelaskan sebaai 

berikut: 

1) Variabel pengetahuan memiliki nilai thitung >  ttabel yaitu 4,947 > 

1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005. Pada ᵅ = 5% 

(karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 0,025) maka nilai 

derajat kebebsasan (df) n-k-1 = 100-2–1= 97 (dimana k 

merupakan jumlah independen dan n merupakan jumlah sampel), 

dengan nilai df sebesar 97maka diperoleh nilai thitung 1,984. 

Karena nilai thitung >  ttabel yaitu 4,947 > 1,984 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,005. sehingga secara parsial variabel 

pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung artinya H0 ditolak dan H1diterima. 

2) Variabel kepercayaan  memiliki nilai thitung >  ttabel yaitu 5,488 > 

1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005. Pada ᵅ = 5% 

                                                             
27Ibid., 97-99. 
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(karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 0,025) maka nilai 

derajat kebebsasan (df) n-k-1 = 100-2–1= 97 (dimana k 

merupakan jumlah independen dan n merupakan jumlah sampel), 

dengan nilai df sebesar 97maka diperoleh nilai thitung 1,984. 

Karena nilai thitung >  ttabel yaitu 5,488 > 1,984 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,005. sehingga secara parsial variabel 

pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung artinya H0 ditolak dan H1diterima 

d. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen (X1 

dan X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)
28

. Untuk 

melihat berpengaruh signifikan yang terjadi dilakukan dengan 

membandingkan nilai signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan 

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

0,05),
29

 dan apabila nilai Fhitung > Ftabelberarti H0 ditolak.
30

 Pengolahan 

data menggunakan IMB SPSS Version 21 yaitu dengan cara pilih 

menu analyze > regression > linier > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

ANOVA pada kolom sig.
31

 

 

 

                                                             
28Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 123. 
29 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete, 99. 
30 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 174. 
31  Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete, 97-99. 
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       Tabel 4.21 

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Berdasarkan tabel di atas pada kolom F dan sig. diperoleh besarnya 

nilai Fhitung > Ftabel yaitu 82,161 > 3,090 dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,005. Nilai Ftabel dapat dicari dengan rumus Ftabel = (k ; n-1) 

dimanakah k = jumlah variabel independen dan n = jumlah sampel. 

Maka hal tersebut menunjukkan bahwa uji hipotesis menerima H1 : β2 

= 0 menolak H0 : β2 ≠ 0, sehingga, secara simultan variabel 

pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung 

e. Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hubungan  

variabel bebas (pengetahuan dan  kepercayaan) secara serentak 

terhadap variabel terikat (keputusan nasabah menabung).
32

 Nilai 

koefisien determinasi adalah antar 0 – 1. Nilai R
2 

yang kecil dalam 

menjelaskan variabel – variabel independen terbatas. Apabila nilai R
2 

yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen 

                                                             
32Trihendardi, Langkah Praktis Menguasai Statisti untuk Ilmu Sosial Kesehatan Konsep & 

Penerapannya menggunakan SPSS, 146. 

ANOVA
a 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1221,149 2 610,575 82,161 ,000
b
 

Residual 720,851 97 7,431   

Total 1942,000 99    

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah Menabung 

b. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Pengetahuan 
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dalam atau memberikan hampir semua infromasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.
33

 

                                            Tabel 4.22 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,793
a
 ,629 ,621 2,726 

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Pengetahuan 

   Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 21 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa besanya nilai R 

Square yaitu 0,629. Dengan demikian besarnya pengaruh variabel 

pengetahuan dan kepercayaan  terhadap keputusan nasabah menabung 

sebesar 62,1%. Adapun sisanya sebesar (100% - 62,9% = 37,1% ) 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

E. Pembahasan 

 Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Pengetahuan konsumen menurut Shinta adalah semua informasi yang 

dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam pengetahuan dan jasa 

serta pengetahuan lainya yang terkait dengan pengetahuan dan jasa 

tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 

konsumen. Pengetahuan akan mempengaruhi keputusan pembelian.
34

 

                                                             
33 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete, 95. 
34 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011),44.  
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Indikator pengetahuan adalah pengetahuan produk, pengetahuan 

pembelian, pengetahuan pemakaian.
35

 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel pengetahuan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan nasabah menabung, artinya jika semakin tinggi/ bagus 

pengetahuan maka semakin tinggi pula keputusan nasabah untuk 

menabung. Hal ini didukung dengan hasil variabel pendidikan memiliki 

nilai thitung > ttabel yaitu 4,947 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,005 maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak H0, 

sehingga, secara parsial variabel pengetahuan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung sebesar 0,662. Diperoleh hasil 

0,662 karena  adanya masalah di lapangan mengenai kurangnya 

pengetahuan tentang bank syariah. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang juga 

menunjukkan bahwa ada pengaruh pengetahuan terkait keputusan nasabah 

menabung. Penelitian oleh Ninuk Arifah bahwa dalam penelitiannya 

bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BMT Syamil Ampel Boyolali. Hal ini ditunjukan dengan 

nilai statistik t hitung 5.510 lebih besar dari t tabel  1.985.
36

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah suatu 

elemen penting dalam mempengaruhi keputusan nasabah menabung. Hal 

ini disebabkan karena pengetahuan nasabah terhadap bank syariah saat ini 

                                                             
35 Ibid 44-45.  
36 Ninuk Arifah, ”Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaaan dan Sikap Anggota Terhadap 

Keputusan Menabung Di BMT Syamil Ampel” Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta,2017), 83-92. 



84 
 

 
 

sudah bagus dan pengetahuan nasabah juga sudah begitu paham akan 

prinsip-prinsip yang dijalankan oleh bank syariah dan sesuai dengan 

kebutuhan mereka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau bagus 

pengetahuan dan juga sesuai dengan keinginan nasabah, maka keputusan 

nasabah menabung juga semakin tinggi atau meningkat, sebaliknya jika 

pengetahuan tentang bank syariah jelek dan juga tidak sesuai dengan 

kebutuhan nasabah maka keputusan nasabah menabung juga akan rendah 

atau menurun. 

2. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung kepada 

mitra bisnis.
37

 Kepercayaan  melibatkan kesediaan seseorang  untuk 

bertingkah laku karena keyakinan  bahwa  mitranya  akan memberikan 

apa yang ia harapkan. Kepercayaan menabung pada lembaga keuangan 

syariah merupakan keyakinan nasabah untuk mempertahkan hubungan 

jangka panjang. Indikator kepercayaan adalah kompetensi, intergritas, 

kejujuran dan kebaikan hati.
38

 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel kepercayaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan nasabah menabung, artinya jika semakin tinggi kepercayaan, 

maka keputusan nasabah menabung juga semakin tinggi atau meningkat. 

Hal ini didukung dengan hasil variabel kepercayaan memiliki nilai thitung > 

                                                             
37 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas,(Jakarta:Eralangga 

2008),219. 
38 Ibid., 219. 
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ttabel yaitu 5,488 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005 maka 

hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak H0, sehingga, 

secara parsial variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung sebesar 0,478. Diperoleh hasil 0,478 karena 

adanya masalah di lapangan mengenai kurangnya kepercayaan nasabah 

terhadap bank syariah. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Izmi 

Aziz bahwa dalam penelitiannya bahwa kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BMT Banimas. Hal 

ini ditunjukan dengan nilai statistik t hitung 6,194 lebih besar dari t tabel 

1,661.
39

 

Dengan demikian, dapat ambil kesimpulan bahwa kepercayaan adalah 

suatu elemen penting dalam mempengaruhi keputusan nasabah menabung. 

Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah 

pada saat ini sudah bagus.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan, 

maka keputusan nasabah menabung juga semakin tinggi atau meningkat, 

sebaliknya jika kepercayaan masyarakat kurang baik maka keputusan 

nasabah menabung juga akan rendah atau menurun. 

 

                                                             
39 Ismi Aziz, ” Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah 

Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto” Skripsi (Surakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

,2016), 83-92. 
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3. Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel (X1 dan X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. 

Pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung terlihat dari nilai Fhitung> Ftabel yaitu 82,161 > 3,090 

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005 maka hal ini berarti bahwa uji 

hipotesis menerima H1 menolak H0, sehingga, secara simultan atau 

bersama –sama variabel pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. Sedangkan nilai 

koefisien determinasi (R
2
) pada R Square sebesar 0,629 sehingga variabel 

pengetahuan dan kepercayaan dapat menjelaskan variabel keputusan 

nasabah menabung sebesar 0,629 atau 62,9% dan sisanya 37,1% 

dijelaskan oleh faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KC Madiun yaitu diperoleh nilai nilai thitung > ttabel yaitu 4,947 > 

1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005 dan pada uji regresi 

linier berganda untuk variabel pengetahuan sebesar 0,662. 

2. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun yaitu diperoleh nilai nilai thitung > 

ttabel yaitu 5,488 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005 dan 

pada uji regresi linier berganda untuk variabel kepercayaan sebesar 

0,478. 

3. Pengetahuan dan kepercayaan secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun 

menabung yaitu diperoleh nilai nilai Fhitung> Ftabel yaitu 82,161 > 3,090 

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,005 dan nilai R Square sebesar 

0,629 menunjukkan besarnya kontribusi atau peran pengetahuan dan 

kepercayaan mampu mempengaruhi variabel keputusan nasabah 

menabung sebesar 62,9% 

 

B. Saran 

 Dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran 

yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, 

beberapa saran tersebut antara lain: 
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1. Bagi BRI Syariah KC Madiun hendaknya lebih banyak melakukan 

sosialisasi produk tabungan bank syariah yang dimiliki masyarakat agar 

pengetahuan dan kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik serta dapat 

memenuhi kebutuhan nasabahnya, sehingga keputusan untuk nasabah 

untuk menabung akan meningkat. Seperti melakukan program-program 

yang lebih kreatif dan menambah kerjasama dengan sekolah-sekolah atau 

instansi dalam proses mengembangaan pengetahuan tentang prinsip dan 

apa saja keuntungan menggunakan produk tabungan BRI Syariah. 

2. Bagi akademik hendaknya menambah literatur kepustakaan yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

khususnya di bidang manajemen pemasaran serta bank syariah. 

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

digeneralisasi dengan lingkungan yang lebih luas serta untuk menambah 

atau lebih mengembangkan variabel – variabel yang mempengaruhi 

keputusan nasabah menabung. 
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