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ABSTRAK
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Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Di BRI
Syariah KCP Ponorogo. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing, Yulia Anggraini, S.A.B., M.M.
Kata Kunci : Periklanan, Produk Fisik, Pembelian
Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya persaingan antar lembaga
keuangan syariah maupun konvensional baik produk sejenis atau tidak sejenis
menjadi pentingnya bagi Bank BRI Syariah KCP Ponorogo dalam melaksanakan
promosi dan pelayanan agar dapat mempengaruhi keputusan calon nasabah pada
suatu produk sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah dan menarik
masyarakat menggunakan produk tabungan di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Apakah promosi
berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di BRI
Syariah KCP Ponorogo? (2)Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap
keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di BRI Syariah KCP
Ponorogo?(3)Apakah promosi dan kualitas pelayanan secara bersama-sama
berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di BRI
Syariah KCP Ponorogo?
Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu, suatu
penelitian bersifat objektif mencangkup pengumpulan dan analisis data kuantitatif
serta menggunakan metode pengujian statistik. Pendekatan penelitian yang di
gunakan adalah asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat. Populasi yang
dalam penelitian ini sebanyak 10.035 orang nasabah penggunan produk tabungan
di BRI Syariah KCP Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teknik sampling
accidental dengan 100 nasabah sebagai sampel. Metode analisis yang di gunakan
adalah analisis regresi linier ganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan
uji hipotesis.
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel promosi berpengaruh signifikan
dilihat pada nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan variabel kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan dilihat pada nilai signifikansi 0,000 lebih kecil
dari 0,05. Begitu pula variabel promosi dan kualitas pelayanan secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dengan nilai Fhitung
sebesar 77,478 > Ftabel sebesar 3,09 atau nilai sig 0,000 < 0,05.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan Bank Syariah dalam sistem
perbankan di Indonesia telah dikembangkan sejak tahun
1992 dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
Karena belum secara tegas mengatur mengenai
pengembangan lembaga keuangan tersebut, melainkan
hanya mengenai sistem bagi hasil. Oleh karena itu pada
tahun 1998 dilakukan amandemen Undang-undang
tentang perbankan syariah No. 10 tahun 1998 yang
berisi tentang peningkatan peranan bank syariah untuk
menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah
regulasi di maksudkan agar adanya peningkatan
peranan bank sesuai fungsinya dalam menghimpun
dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 1
Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup
hanya berlandaskan kepada peraturan perundangundangan saja, tetapi juga harus berorientasi pada pasar
atau masyarakat sebagai pengguna lembaga perbankan. 2
Kabupaten Ponorogo merupakan suatu daerah yang
berada dalam Eks Karesidenan Madiun. Menurut data
Abdul Rasyid, “ Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,”
Dalam Http://Bussines-law.Bisnus.Ac.id, (Diakses pada Tanggal 5 Januari
2019, jam 10.00).
2
Cindy Audina P dan R. A Sista Paramita, “Pengaruh Pelayanan,
Lokasi, Pengetahuan dan Sosial Terhadap Keputusan Menabung di
Ponorogo”, (Jurnal Ilmu Manajemen Vol.6 No.3, Universitas Negri
Surabaya, 2018),
1

1

2

Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Ponorogo
memiliki jumlah penduduk sebanyak 872.793 penduduk
yang tinggal di ponorogo. Dengan jumlah pemeluk
agama islam sebesar 945.731. Berdasarkan dari data
jumlah tersebut, maka kabupaten ponorogo dapat
menjadi peluang pasar yang sangat besar bagi
perkembangan perbankan terutama bank syariah,
karena umat muslim di ponorogo adalah konsumen
utama bagi bank syariah atau merupakan pangsa
pasarnya bank syariah. 3
Melihat dari keadaan pasar saat ini kebutuhan
masyarakat yang harus dipenuhi salah satunya adalah
kebutuhan akan menyimpan dana seperti tabungan.
Konsep tabungan diperbankan syariah berbeda dengan
tabungan di perbankan konvensional. Diperbankan
syariah tidak mengenal suku bunga, yang ada hanya
nisbah atau prosentase bagi hasil pada Mudharabah dan
bonus pada Wadiah. 4
Saat akan memutuskan untuk menabung di
lembaga perbankan, tentunya calon nasabah akan
memilih bank yang dapat menguntungkan serta
memberikan kemudahaan dalam melakukan transaksi.
Calon nasabah akan mempertimbangkan berbagai
faktor untuk memutuskan akan menabung dibank.
3

BPS Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dalam Angka Ponorogo
Regency In Figures 2018 (CV. Azka Putra Pratama, 2018), 46.
4
Atanasius Hardian Permana Y, “Pengaruh bagi hasil, Promosi
dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan
Syariah Tabungan Mudharabah (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat
Pekalongan),” (Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta, 2015), 4.
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Dalam hal ini banyak aspek yang yang harus
diperhatikan salah satunya adalah promosi, dengan
adanya promosi bertujuan agar masyarakat memahami
dengan baik atas produk jasa yang ditawarkan oleh
perusahaan sehingga masyarakat tersebut dapat
mengambil keputusan untuk menabung di bank
syariah. 5 menurut Buchari Alma, faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen
adalah Stimuli mengenai produk, harga, lokasi dan
promosi, 6 kemudian Murti Sumarni menambahkan
bahwa faktor yang ikut menentukan mempengaruhi
proses pengambilan keputusan yaitu kualitas pelayanan
bank. 7
Promosi dapat dikatakan sebagai faktor yang
menentukan keberhasilan suatu program pemasaran
untuk suatu perusahaan. Menurut Lupiyoadi, promosi
bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara
pemberi jasa dan konsumen, melainkan juga sebagai
alat untuk mempengaruhi konsumen dalam keputusan
pembelian. 8 Sekalipun produk memiliki kualitas yang
tinggi, jika seseorang konsumen belum mengetahui
Cindy Audina P dan R. A Sista Paramita, “Pengaruh Pelayanan,
Lokasi, Pengetahuan dan Sosial Terhadap Keputusan Menabung di
Ponorogo”, (Jurnal Ilmu Manajemen Vol.6 No.3, Universitas Negri
Surabaya, 2018), 158.
6
Buchori Alma, manajemen pemasaran dan pemasaran jasa,
(Bandung: ALFABETA, 2011), 96.
7
Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta, 2011), 49.
8
Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa:
Edisi kedua ( Jakarta: Salemba Empat, 2006), 120.
5

4

ataupun mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk
atau jasa tersebut akan memiliki manfaat bagi mereka,
maka mereka tidak akan mau membelinya. 9 Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief N
yang berjudul Pengaruh Citra Lembaga Dan Promosi
Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank BPD
DIY Syariah yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh
yang signifikan promosi terhadap keputusan menjadi
nasabah di Bank BPD DIY Syariah. 10 Dimensi promosi
yaitu periklanan, penjualan perseorangan, promosi
penjualan, hubungan masyarakat, informasi mulut ke
mulut, dan pemasaran langsung. 11
Ketika nasabah sudah mengetahui informasi
mengenai produk atau jasa tersebut hal yang akan
dilakukan yaitu menjadi nasabah. Dalam hal ini, Peran
kualitas pelayanan sangat penting, dimana kualitas
pelayanan yang diterima konsumen menjadi penilaian
atas pelanggan.12 Kualitas pelayanan cenderung
mempengaruhi keputusan pembelian karena pelayanan
yang baik dan melebihi ekspetasi akan dipersepsikan
9

Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (
Bandung: ALFABETA, 2015), 57.
10
Arief N, “ Pengaruh Citra Lembaga Dan Promosi Terhadap
Keputusan Menjadi Nasabah di Bank BPD DIY Syariah”, (Skripsi, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 74.
11
Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran
Jasa Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 120.
12
Atanasius Hardian Permana Y, “Pengaruh bagi hasil, Promosi
dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan
Syariah Tabungan Mudharabah (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat
Pekalongan),” (Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta, 2015)
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sebagai kualitas pelayanan yang ideal. 13 Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Audina P
dan R. A Sista Paramita mengenai Pengaruh Kualitas
Pelayanan, Lokasi, Pengetahuan dan Sosial Terhadap
Keputusan
Menabung
di
Ponorogo
(2018)
menyimpulkan bahwa pelayanan memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Terhadap Keputusan
Menabung di bank syariah.14 Dimensi kualitas
pelayanan yaitu Realibility (keandalan/ketepatan
waktu),
Tangibles
(produk
fisik/fasilitas),
Responsivenes (daya tanggap/ ketepatan dan
kecepatan), Asurance (Jaminan), dan Empati
(perhatian).15
Saat ini Bank BRI Syariah menjadi bank syariah
ketiga terbesar berdasarkan asset PT Bank BRI Syariah
tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah
pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan
berfokus pada segmen menengah kebawah, PT Bank
BRI Syariah menargetkan ritel modern terkemuka
dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu
Ponorogo merupakan salah satu Bank Syariah yang saat
ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang
13

Fandy Tjiptono, manajemen jasa (Yogyakarta: CV. Andi
Offset), 60.
14
Cindy Audina P dan R. A Sista Paramita, “Pengaruh Pelayanan,
Lokasi, Pengetahuan dan Sosial Terhadap Keputusan Menabung di
Ponorogo”, (Jurnal Ilmu Manajemen Vol.6 No.3, Universitas Negri
Surabaya, 2018), 157.
15
M.N. Nasution, Manajemen Jasa Terpadu (Total Service
Manajemen) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 56-57.
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pesat dengan kualitas pelayanan yang baik dan berbagai
produk yang di tawarkan, salah satunya adalah produk
tabungan yaitu (Tabungan FAEDAH (Fasilitas Serba
Mudah), BRI Syariah iB, Tabungan Haji iB, Tabungan
Simpanan Pelajar, Tabunganku iB, dan Tabungan
Impian iB).16 Setiap produk tersebut memiliki fasilitas
yang berbeda-beda. Dengan adanya fasilitas tabungan
yang menarik dan kualitas pelayanan yang baik di
harapkan mampu menarik minat masyarakat untuk
menjadi nasabah di Bank Syariah KCP Ponorogo.17
Dari hasil survey yang telah dilakukan peneliti,
Beberapa nasabah belum mengetahui produk-produk
tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo,hal ini
dibuktikan saat melakukan wawancara dengan ibu Iroh
selaku nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo, beliau
masih kurang mengetahui jenis produk tabungan di
BRI Syariah KCP Ponorogo, hal ini karena tidak semua
produk memiliki brosur. Hal ini menunjukan bahwa
karyawan kurang menginformasikan serta kurangnya
promosi kepada masyarakat mengenai berbagai jenis
produk tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo.
Selain promosi, peran kualitas pelayanan juga
sangat penting, BRI Syariah KCP Ponorogo selalu
berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada para
nasabah agar merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan, namun tetap saja ada keluhan yang muncul
dari nasabah seperti: antrian bertransaksi di teller yang
16

Iroh, Wawancara, 9 Januari 2019.
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cukup memakan waktu lama. Hal ini dibenarkan oleh
ibu Martini salah satu nasabah di BRI Syariah KCP
Ponorogo, beliau mengeluhkan kurang cepatnya
pelayanan yang diberikan, membutuhkan waktu 45
menit untuk mengantri di bagian teller, karena teller
hanya satu selain itu terkait dengan fasilitas yang ada di
Bank saat terjadi antrian panjang karena banyaknya
nasabah yang datang sedangkan kursi yang disediakan
hanya sedikit maka nasabah yang tidak dapat tempat
duduk harus menunggu antrian sambil berdiri. 18
Pada saat ini perkembangan jumlah nasabah pada
produk tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo terus
meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 jumlah
nasabah produk tabungan BRI Syariah KCP Ponorogo.
Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Produk Tabungan
BRI Syariah KCP Ponorogo Per Januari
Tahun
Jumlah
2017
7.958
2018
8.119
2019
10.035
Sumber: Gatot wijanarko, Wawancara 9 januari 2019

Berdasarkan data yang di peroleh dilihat dari
peningkatan jumlah nasabah produk tabungan pada
tahun 2017 yaitu sebanyak 7.958 nasabah, pada tahun
2018 sebanyak 8.119 nasabah dan pada tahun 2019
menjadi 10.035 nasabah. Ini menjadi menarik untuk
diteliti karena, meskipun promosi dan kualitas
18

Martini, Wawancara 9 Januari 2019.
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pelayanan kurang namun dilihat dari peningkatan
jumlah nasabah dari tahun 2017 sampai 2019 terus
bertambah. Berdasarkan pemaparan diatas terjadi
kesenjangan teori dengan fakta yang terjadi di BRI
Syariah KCP Ponorogo, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Keputusan Nasabah
Menggunakan Produk
Tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo’’.
A. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut:
1. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan
nasabah menggunakan produk tabungan di BRI
Syariah KCP Ponorogo ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap
keputusan nasabah menggunakan produk tabungan
di BRI Syariah KCP Ponorogo?
3. Apakah promosi dan kualitas pelayanan secara
bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan
nasabah menggunakan produk tabungan di BRI
Syariah KCP Ponorogo ?
B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap
keputusan nasabah menggunakan produk tabungan
di BRI Syariah KCP Ponorogo.

9

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan
terhadap keputusan nasabah menggunakan produk
tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo
3. Untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas
pelayanan
terhadap
keputusan
nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah
KCP Ponorogo
C. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian bahwa promosi
dan kualitas pelayanan sangat berpengaruh secara
signifikan terhadap
keputusan
nasabah
menggunakan produk tabungan di bank syariah.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan ini dapat bernilai
lebih untuk menambah dan memperluas ilmu
atau wawasan penelitian terutama yang
berhubungan dengan bidang kajian yang di
tekuni selama ini.
b. Bagi BRI Syariah KCP Ponorogo
Hasil penelitian ini di harapkan dapat
meningkatkan kinerja atau layanan terhadap
nasabah, agar lebih dapat menjalankan prinsipprinsip syariah dalam perusahaannya agar
dapat menjadi bank banyak diminati oleh
masyarakat.
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c.

Bagi Peneliti Yang Akan Datang
Di harapkan penelitian ini dapat dijadikan
sebagai salah satu sumber rujukan bagi peneliti
lainnya, yang ingin melakukan penelitian
dengan tema yang sama dan dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang baru.
D. Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran pembahasan
dalam penelitian ini, maka dapat disusun sistematika
pembahsan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ,
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan,
BAB II Landasarn Teori yang pada bab ini berisi
landasan-landasan teori yang menguraikan hal-hal yang
bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam
penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan
hipotesis penelitian.
BAB III Metode Penelitian yang berisi rancangan
penelitian, variabel penelitian dan definisi opersional,
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, instrumen penelitian, metode
pengolahan dan analisis data.
BAB IV Temuan Dan Hasil Penelitian yang berisi
gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data,
metode pengolahan dan analisis data, pembahsan hasil
penelitian.
BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran
dari hasil penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU,
KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Tinjauan Mengenai Keputusan
a. Pengertian Keputusan
Keputusan adalah proses penelusuran
masalah yang berawal dari suatu latar belakang
masalah,
identifikasi
masalah
sampai
terbentuknya suatu simpulan dan rekomendasi. 1
Menurut Sudaryono, keputusan adalah suatu
pemilihan tindakan dari dua atau lebih alternatif. 2
Menurut kotler, pengambilan keputusan
dimulai dengan proses pengenalan kebutuhan.
Kebutuhan (need-Recogniti) konsumen menyadari
adanya masalah atau kebutuhannya. 3
Dari definisi diatas dapat simpulkan bahwa,
keputusan pembelian konsumen merupakan
proses dan tindakan konsumen dalam menentukan
pilihan produk yang akan diminatinya. Proses
tersebut sebenarnya merupakan proses pemecahan
masalah dalam rangka memenuhi keinginan dan
kebutuhan konsumen.

1
Irham Fahmi, Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi (Bandung:
ALFABETA, 2015), 14.
2
Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi
(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2016), 99.
3
Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran
Edisi ke-12 ( PENERBIT ERLANGGA, 2008), 179.
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b. Peran dalam Keputusan pembelian
Keputusan pembelian produk atau jasa
seringkali melibatkan dua pihak atau lebih.
Umumnya ada lima peranan yang di mainkan
orang dalam keputusan pembelian, meliputi: 4
1) Pencetus ide, yaitu orang pertama kali
menyarankan ide untuk membeli suatu
produk atau jasa tertentu.
2) Pemberi pengaruh
yaitu orang yang
memiliki pandangan atau nasihat yang
mempengaruhi keputusan pembelian.
3) Pengambil keputusan, yaitu orang yang
menentukan keputusan pembelian: apakah
membeli atau tidak, apa yang dibeli, dimana
membeli, atau bagaimana membeli.
4) Pembeli, yaitu orang yang melakukan
pembelian secara nyata.
5) Pemakai, yaitu orang yang mengkonsumsi
dan menggunakan produk atau jasa yang
dibeli.
c. Dimensi keputusan
Menurut Kotler menguraikan beberapa
tahapan dalam proses keputusan pembelian :
1) Pengenalan masalah yaitu tahapan dimana
konsumen menyadari suatu masalah atau
kebutuhan yang dipicu oleh ransangan
internal atau eksternal.

4

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi , 104.
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2) Pencarian informasi yaitu tahapan dimana
seseorang konsumen atau pembeli memasuki
pencarian informasi lebih banyak mengenai
suatu produk.
3) Evaluasi alternatif merupakan tahapan
konsumen menggunakan informasi yang
telah didapat (preferensi) untuk menilai
secara sadar atau rasional mengenai produk
dalam sekelompok pilihan
4) Keputusan pembeli yaitu tahapan dimana
konsumen menetapkan pilihan produk yang
akan dibeli.
5) Perilaku pasca pembelian merupakan tahap
dimana tindakan konsumen yang diambil
setelah pembelian didasarkan kepuasan atau
tidak kepuasan atas produk yang dibeli. 5
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
Menurut Buchari Alma, faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen
adalah Stimuli mengenai: 6
1) Produk adalah Konsumen akan puas bila hasil
evaluasi mereka menunjukan bahwa produk
yang mereka gunakan berkualitas. Produk
yang berkualitas yaitu jika produk itu dapat
memenuhi kebutuhan seseorang.

5

Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi
Tiga Belas Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 184-190.
6
Buchori Alma, manajemen pemasaran dan pemasaran jasa,
(Bandung: ALFABETA, 2011), 96.
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2) Harga adalah produk yang mempunyai kualitas
yang sama tetapi menetapkan harga yang
relatif murah akan memberikan nilai yang
lebih tinggi.
3) Lokasi, yang strategis dapat di jadikan motif
para nasabah untuk membeli produk bank.
Strategis dalam hal ini di artikan bahwa letak
atau lokasinya dapat dengan mudah di jangkau
oleh nasabah dan terletak di pusat kegiatan
perekonomian.
4) Promosi
adalah
sarana
untuk
menginformasikan produk atau jasa suatu
perusahaan. Promosi secara besar-besaran akan
menjadikan motif bagi nasabah/konsumen
dalam membeli suatu produk.
Kemudian Murti Sumarni menambahkan
bahwa
faktor
yang
ikut
menentukan
mempengaruhi proses pengambilan keputusan
yaitu kualitas pelayanan bank.7
2. Tinjauan Mengenai Promosi
a. Pengertian Promosi
Promosi adalah kegiatan marketing mix yang
terakhir setelah produk, harga dan tempat, serta
inilah yang paling di identikkan sebagai aktivitas
dalam pemasaran. 8 Menurut William J.Stanton,
7

Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta, 2011), 49.
8
M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah
(Bandung: ALFABETA, 2010), 169.

15

promosi adalah unsur dari bauran pemasaran
perusahaan
yang
di dayagunakan untuk
memberitahukan, membujuk dan mengingatkan
tentang produk perusahaan.9
Sedangkan menurut Lupiyoadi, promosi
bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi
antara pemberi jasa dan konsumen, melainkan juga
sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam
keputusan pembelian.10 Lebih lanjut, Ratih
Hurriyati menjelaskan bahwa, promosi merupakan
salah satu faktor penentu keberhasilan suatu
program pemasaran. Betapun berkualitasnya suatu
produk,
bila
konsumen
belum
pernah
mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk
tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka
tidak akan pernah membelinya.11
Dari definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa
promosi
adalah
sarana
untuk
menginformasikan produk atau jasa suatu
perusahaan untuk menarik, mempengaruhi dan
mempertahankan konsumen atau nasabah.

9

Danang

Sunyoto,

Perilaku

Konsumen

dan

Pemasaran

(Yogyakarta: CAPS, 2015), 151.
10

Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa:
Edisi kedua ( Jakarta: Salemba Empat, 2006), 120.
11
Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (
Bandung: ALFABETA, 2015), 57.
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b. Tujuan promosi
Tujuan utama dari promosi adalah
menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk
serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang
perusahaan dan bauran pemasarannya. 12 Dengan
kata lain berupaya dalam mengarahkan seseorang
mengenai suatu produk perusahaan agar konsumen
mengerti, suka terdahap produk, yakin terhadap
produk,
akhirnya membelinya dan selalu
mengingatnya.
c. Dimensi promosi
1) Periklanan (advertising)
Merupakan salah bentuk dari komunikasi
impersonal yang digunakan oleh perusahaan
barang atau jasa. Peranan periklanan untuk
membangun kesadaran terhadap keberadaan
produk atau jasa yang di tawarkan, menambah
pengetahuan
konsumen
dan
membujuk
konsumen untuk membeli. Adapun tujuan iklan
diantaranya yaitu: 13
(a) Iklan bersifat memberikan informasi,
Yaitu iklan akan menjabarkan atau
menerangkan produk sebagai tahap
perkenalan untuk menciptakan permintaan
atas produk.

12
13

Ibid,. 58.

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran
Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 120-121.
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(b) Kemampuan membujuk
Periklanan mempunyai daya bujuk yang
tinggi, hal ini disebabkan periklanan dapat
dimuat berkali- kali. Dengan demikian para
calon pembeli dapat membandingkan
dengan iklan yang dibuat pesaing.
(c) Iklan pengingat
Iklan ini sangat penting dalam tahap
kedewasaan produk untuk menjaga
konsumen agar selalu ingat akan produk
tersebut.
(d) Iklan pemantapan
Yaitu untuk menyakinkan para pembeli
bahwa mereka telah mengambil pilihan
yang tepat.
2) Penjualan perseorangan (personal selling)
Merupakan penjualan perseorangan yang
fleksibel karena tenaga penjualan dapat secara
langsung menyesuaikan penawaran penjualan
dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing
calon pembeli.
3) Promosi penjualan
Promosi penjualan adalah semua kegiatan
yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus
barang atau jasa dari produsen sampai
kepenjualan akhir. Point of sales promotion
terdiri atas brosur, lembar informasi, dan lainlain. 14
14

Ibid., 121.
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4) Hubungan masyarakat (public relation)
Merupakan upaya komunikasi menyeluruh
dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi
persepsi, opini, keyakinan dan sikap berbagai
kelompok terhadap suatu perusahaan.
5) Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth)
Dalam hal ini peranan orang sangat penting
dalam mempromosikan jasa. Pelanggan sangat
dekat dengan penyampaian jasa. Dengan kata
lain pelanggan tersebut akan bebicara kepada
pelanggan lain yang berpotensial tentang
pengalamannya dalam menerima jasa tersebut,
sehingga informasi dari mulut ke mulut ini
sangat besar pengaruhnya dan dampaknya
terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan
aktifitas komunikasi lainnya.
6) Pemasaran langsung (direct marketing)
Sistem pemasaran yang bersifat interaktif,
yang memanfaatkan satu atau beberapa media
iklan untuk menimbulkan respon yang terukur
atau transaksi di sembarang lokasi. Komunikasi
langsung kepada konsumen individual dengan
tujuan agar pesan yang telah diberikan dapat
ditanggapi secara langsung oleh konsumen yang
bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau
datang langsung ketempat pemasar. 15

15

Ibid., 122.
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3.

16

Tinjauan Mengenai Kualitas Pelayanan
a. Pengertian Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan sebagai kemampuan
merencanakan, menciptakan dan menyerahkan
produk yang bermanfaat luar biasa bagi
pelanggan. 16
Menurut
Hessel,
Kualitas
mengandung elemen-elemen yang meliputi usaha
memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, yang
mencangkup produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan serta merupakan kondisi yang selalu
berubah. 17 Kualitas berhubungan langsung dengan
kepuasan pelanggan dan menjalin ikatan dengan
perusahaan dengan tujuan saling menguntungkan.
Sedangkan pelayanan menurut Kotler adalah
suatu kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak
kepada pihak yang terkait pada dasarnya tidak
berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan
apapun. 18 Pelayanan sangat penting dilakukan
pada sektor perbankan karena pelayanan
merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan
keinginan
pelanggan
serta
ketepatan
penyampainya untuk mengimbangi harapan

Ali Hasan, Marketig Bank Syariah (Bogor : Ghalia Indonesia,

2010), 91.
17

Hessel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: PT
Grasindo, 2005), 209.
18
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen
Pendekatan praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: C.V
ANDI OFFSET, 2013), 99.
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pelanggan. 19 Kualitas pelayanan cenderung
mempengaruhi keputusan pembelian karena
pelayanan yang baik dan melebihi ekspetasi akan
dipersepsikan sebagai kualitas pelayanan yang
ideal. 20
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan merupakan tingkat standar
mutu mengenai suatu yang di berikan kepada
konsumen yang dimulai dari kebutuhan konsumen
dan berakhir pada pepsepsi pelanggan atas
keunggulan yang telah diberikan.
b. Dimensi Kualitas Pelayanan
1) Realibility, atau keandalan yaitu kemampuan
suatu
perusahaan
dalam
memberikan
pelayanan yang di telah dijanjikan yaitu tepat
dan terpercaya, kinerja yang diberikan harus
sesuai apa yang menjadi harapan para
pelanggan, ketepatan waktu (on time) sikap
yang simpatik dan akurasi yang tinggi.
2) Tangibles, atau produk fisik yaitu kemampuan
dalam penyediaan fasilitas, sarana dan
prasarana, penampilan fisik perusahaan
ataupun pegawai dan linkungan sekitar
perusahaan merupakan bukti suatu pelayanan
dari pemberi jasa.
3) Responsivenes, atau daya tanggap yaitu
kemauan atau keinginan dalam memberikan
19

Fandy Tjiptono, manajemen jasa (Yogyakarta: CV. Andi
Offset), 59.
20
Ibid., 60.
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pelayanan yang cepat atau tepat dan
memberikan informasi yang jelas kepada
pelanggan sehinggan tidak menimbulkan
anggapan yang negatif.
4) Asurance, atau jaminan yaitu suatu dasar yang
harus dimiliki oleh para pegawai suatu
perusahaan yaitu meliputi pengetahuan,
kemampuan dan sikap sopan santun, sebagai
alat untuk memberikan rasa kepercayaan
kepada para pelanggan terhadap perusahaan.
5) Empati, yaitu memberi perhatian dengan
setulus hati dalam memahami kebutuhan dan
kesulitan pelanggan yang bersifat personal atau
pribadi. Hal ini sangat dibutuhkan oleh
pelanggan, mereka berharap perusahaan
memahami kebutuhan pelanggan secara
spesifik, serta memiliki operating time yang
nyaman bagi pelanggan.21
Pada kesimpulannya, kualitas pelayanan
berfokus pada pengupayaan pemenuhan
kebutuhan dan keinginan pelanggan serta
ketepatan dalam penyampaianya dalam
mengimbangi harapan atau keinginan para
pelanggan.

21

M.N. Nasution, Manajemen Jasa Terpadu (Total Service

Management) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 56-57.
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B. Penelitian Terdahulu

No
1

Peneliti
Atanasius
Hardian
Permana
Yogiarto
(2015)

2

Arif
Nurwanto
(2015)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Judul
Metode
Variabel
Pengaruh
Menggu Dalam
Bagi
nakan
penelitian ini
Hasil,
analisis
yang menjadi
Promosi,
regresi
variabel
dan
linier
independ
Kualitas
berganda yaitu : Bagi
Pelayanan
hasil (X1),
Terhadap
Promosi (X2)
Keputusan
dan Kualitas
Penggunaa
Pelayanan
n Jasa
(X3)
Perbankan
sedangkan
Syariah
yang menjadi
Tabungan
variabel
Mudharab
Dependent :
ah pada
Keputusan
Bank
menggunaka
Muamalat
n jasa
Pekalonga
perbankan
n
syariah (Y)
Citra
Menggu Dalam
Lembaga
nakan
penelitian ini
dan
analisis
yang menjadi
Promosi
regresi
variabel
terhadap
linier
independ
Keputusan berganda yaitu : Citra
Menjadi
Lembaga
Nasabah
(X1), dan
di Bank
Promosi (X2)

Hasil
Ada pengaruh
yang
signifikan bagi
hasil, promosi
dan kualitas
pelayanan
secara bersama
terhadap
keputusan
penggunaan
jasa perbankan
syariah
tabungan
mudharabah.

Ada pengaruh
yang
signifikan citra
lembaga dan
promosi
terhadap
keputusan
menjadi
nasabah di
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BPD DIY
Syariah

3

Cindhy
Audina
Putribasut
ami Dan
R. A Sista
Paramita
(2018)

judul
Pengaruh
Pelayanan,
Lokasi,
Pengetahu
an Dan
Sosial
Terhadap
Keputusan
Nasabah
Menabung
Di
Ponorogo

Menggu
nakan
analisis
regresi
linier
berganda

sedangkan
yang menjadi
variabel
Dependent :
Keputusan
menjadi
nasabah(Y)
Dalam
penelitian ini
yang menjadi
variabel
independ
yaitu :
Pelayanan
(X1),
Lokasi(X2),
Pengetahuan
(X3), dan
Sosial (X4)
sedangkan
yang menjadi
variabel
Dependent :
Keputusan
nasabah
menabung
(Y)

Bank BPD
DIY Syariah.

1) Pelayanan
memiliki
pengaruh yang
signifikan
terhadap
keputusan
menabung di
bank
konvensinal, 2)
lokasi tidak
memiliki
pengaruh
terhadap
keputusan
menabung di
bank
konvensional,
3) pengetahuan
memiliki
pengaruh
terhadap
keputusan
menabung di
bank
konvensional,
4)sosial
memiliki

24

pengaruh
terhadap
keputusan
menabung di
bank
konvensional,
5) variabel
yang paling
mendominasi
untuk
mempengaruhi
keputusan
menabung
masyarakat
Ponorogo di
Bank
Konvensional
adalah
pelayanan. 6)
pelayanan
memiliki
pengaruh yang
signifikan
terhadap
keputusan
menabung di
bank syariah ,
7) lokasi
memiliki
pengaruh
terhadap
keputusan
menabung di
bank syariah, )
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4

Fitroh
Sabantoro,
Rahayu
Triastity,
dan Retno
Susanti
(2018)

pengaruh
produk,
promosi,
dan
kualitas
pelayanan
terhadap
keputusan

Menggu
nakan
analisis
regresi
linier
berganda

Dalam
penelitian ini
yang menjadi
variabel
independ
yaitu :Produk
(X1),
Promosi (X2)

pengetahuan
memiliki
pengaruh
terhadap
keputusan
menabung di
bank
konvensional,
9)sosial
memiliki
pengaruh
terhadap
keputusan
menabung di
bank syariah,
10) variabel
yang paling
mendominasi
untuk
mempengaruhi
keputusan
menabung
masyarakat
ponorogo di
bank syariah
adalah sosial.
Ada pengaruh
yang
signifikan
produk,
promosi dan
kualitas
pelayanan
terhadap
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5

Neneng
Fajriyah
(2013)

anggota
untuk
menabung
(survey
pada
anggota
Kspps
Bina Insan
cabang
Jeruksawit
, Karang
anyar)
pengaruh
Promosi,
Reputasi,
dan Lokasi
terhadap
keputusan
nasabah
mengguna
kan
produk
tabungan
haji Bank
Mandiri
KCP
Tanggeran
Bintaro
Sektor II

Menggu
nakan
analisis
regresi
linier
berganda

dan Kualitas
Pelayanan
(X3)
sedangkan
yang menjadi
variabel
Dependent :
Keputusan
menabung
(Y)

keputusan
menabung

Dalam
penelitian ini
yang menjadi
variabel
independ
yaitu :
Promosi
(X1),
Reputasi
(X2) dan
Lokasi(X3)
sedangkan
yang menjadi
variabel
Dependent :
Keputusan
menabung
(Y)

Promosi,
reputasi dan
lokasi secara
simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
menabung.
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No
1

Peneliti
Atanasius
Hardian
Permana
Yogiarto
(2015)

2

Arif
Nurwanto
(2015)

3

Cindhy
Audina
Putribasut
ami Dan
R. A Sista
Paramita

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan
Judul
Persamaan
Pengaruh
penelitian ini samaBagi Hasil,
sama menggunakan
Promosi, dan variabel promosi
Kualitas
dan kualitas
Pelayanan
pelayanan
Terhadap
Keputusan
Penggunaan
Jasa
Perbankan
Syariah
Tabungan
Mudharabah
pada Bank
Muamalat
Pekalongan
Citra
penelitian ini samaLembaga dan sama menggunakan
Promosi
Variabel X yaitu
terhadap
promosi dan variabel
Keputusan
Y yaitu keputusan
Menjadi
Nasabah di
Bank BPD
DIY Syariah
judul
penelitian ini samaPengaruh
sama menggunakan
Pelayanan,
Variabel X yaitu
Lokasi,
pelayanan dan
Pengetahuan variabel Y yaitu
Dan Sosial
keputusan. Dan

Perbedaan
Ada tambahan
variabel lain
yang diteliti
yaitu bagi hasil
dan disini
peneliti meneliti
nasabah bank
muamalat
pekalongan.

Ada tambahan
variabel lain
yang diteliti
yaitu citra
lembaga dan
disini peneliti
meneliti nasabah
bank BPD DIY
Syariah.
Ada tambahan
variabel lain
yang diteliti
yaitu lokasi,
pengetahuan,sos
ial dan disini
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(2018)

4

Fitroh
Sabantoro,
Rahayu
Triastity,
dan Retno
Susanti
(2018)

5

Neneng
Fajriyah
(2013)

Terhadap
Keputusan
Nasabah
Menabung Di
Ponorogo
pengaruh
produk,
promosi, dan
kualitas
pelayanan
terhadap
keputusan
anggota
untuk
menabung
(survey pada
anggota
Kspps Bina
Insan cabang
Jeruksawit,
Karang
anyar)
pengaruh
Promosi,
Reputasi, dan
Lokasi
terhadap
keputusan
nasabah
menggunaka
n produk
tabungan haji
Bank Mandiri
KCP

sampel yang di
gunakan yaitu
masyarakat
ponorogo
penelitian ini samasama menggunakan
Variabel X yaitu
promosi dan kualitas
pelayanan dan
variabel Y yaitu
keputusan

penelitian ini samasama menggunakan
Variabel X yaitu
promosi dan variabel
Y yaitu keputusan

peneliti meneliti
bank
konvensional
dan bank
syariah.
Ada tambahan
variabel lain
yang diteliti
yaitu produk,
pengetahuan,sos
ial dan disini
peneliti meneliti
anggota Kspps
Bina Insan
cabang
Jeruksawit,
Karang anyar

Ada tambahan
variabel lain
yang diteliti
yaitu reputasi
dan lokasi, dan
disini peneliti
meneliti pada
Bank Mandiri
KCP Tanggeran
Bintaro Sektor II
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Tanggeran
Bintaro
Sektor II
Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini melanjutkan
kajian tentang keputusan nasabah yang telah diteliti oleh
peneliti terdahulu. Penelitian ini mengkaji lebih mendalam
tentang promosi dan kualitas pelayanan yang belum diteliti
oleh peneliti sebelumnya.
C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan dari landasan teori dan telaah pustaka di
atas, berikut ini akan diuraikan kerangka berfikir
penelitian yang akan dijelaskan pada gambar di bawah ini :
H1

Promosi (X1)
H3
Kualitas
pelayanan( X2)

Keputusan
Nasabah (Y)

H2
Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

Kerangka berfikir di atas menjelaskan terkait
adanya pengaruh promosi dan kualitas pelayanan
terhadap keputusan nasabah menggunakan produk
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tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo. Variabel
yang di pengaruhi (variabel terikat) keputusan
nasabah (Y), sedangkan variabel yang mempengaruhi
(variabel bebas) adalah promosi (X1) dan kualitas
pelayanan (X2).
D. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di
atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut:
1. Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara promosi terhadap
keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di
BRI Syariah KCP Ponorogo.
Ha1 :Terdapat pengaruh antara promosi terhadap
keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di
BRI Syariah KCP Ponorogo.
2. Ho2 : Tidak terdapat pengaruh antara kualitas
pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan
produk tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo.
Ha2 : Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan
terhadap keputusan nasabah menggunakan produk
tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo.
3. Ho3 : Tidak terdapat pengaruh antara promosi dan
kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah KCP
Ponorogo.
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Ha3 : Terdapat pengaruh antara promosi dan kualitas
pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan
produk tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo.22

22

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi
(Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 68.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian adalah proses pengumpulan
data dan analisis sebuah penelitian yang akan di lakukan.
Dalam rancangan ini peneliti menggali beberapa fakta
yang ada di BRI Syariah KCP Ponorogo dengan teknik
pengumpulan data berupa angket, dengan menyebar
lembaran yang berisi pertanyaan yang akan di isi oleh
nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Setelah data
telah terkumpulkan, kemudian data-data tersebut
dianalisis dengan menggunakan cara teknik analisis data
kuantitatif.
Adapun maksud dari teknik analisis data kuantitatif
yaitu data yang berupa angka yang biasanya di peroleh
dari hasil menghitung atau menjumlahkan atau hasil dari
sebuah pengukuran sehingga diketahui hasil mengenai
ada tidaknya pengaruh promosi dan kualitas pelayanan
terhadap keputusan nasabah menggunakan produk
tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo. Dalam
rancangan ini peneliti menghubungkan tiga variabel
Independent atau yang mempengaruhi berupa variabel X
yaitu promosi dan kualitas pelayanan. Adapun variabel
dependent atau yang dipengaruhi berupa variabel Y yaitu
keputusan nasabah menggunakan produk tabungan.
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel dalam penelitian ada 2 macam yaitu
variabel independen, variabel yang menjadi sebab
perubahan atau timbulnya variabel lain. Dan variabel
dependen, variabel menjadi akibat karena adanya
32
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variabel. Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk
mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti,
membatasi masalah dan lokasi yang akan diteliti agar
tidak terjadinya penyimpangan dari tujuan yang di
kehendaki. 1
Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang
akan dibahas meliputi variabel yang mempengaruhi atau
variabel independent yaitu promosi dan kualitas layanan
dan variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent
yaitu keputusan nasabah menggunakan produk tabungan.
Adapun ruang lingkup penelitian ini, sebagai berikut :
Tabel 3.1
Definisi Opersional
Variabel
Indikator
No. Butir
Sumber
Pertayaan
Promosi
a. Periklanan
1
Rambat
(X1)
b. Penjualan
2
Lupiyoadi
perorangan
(2006)
c. Promosi
3
penjualan
d. Hubungan
4
masyarakat
e. Informasi
darimulut
5
kemulut
f. Pemasaran
6
langsung

1

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 11.
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Kualitas
Pelayanan
(X2)

Keputusan
Nasabah
(Y)

a. Realibility
(keandalan)
b. Tangibles
(produk
fisik)
c. Resposivenes
(daya
tanggap)
d. Asurance
(jaminan)
e. Empati
(pemberian
perhatian)
a. Pengenalan
kebutuhan
atau masalah
b. Pencarian
informasi
c. Evaluasi
alternatif
d. Perilaku
pasca
pembelian

1
2-3

M.N.
Nasution
(2010)

4

5
6

1-2

3-4

Philip
Kotler dan
Gery
Amstrong
(2008)

5
6

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
1. Populasi
Populasi adalah sekelompok orang atau benda,
kejadian, yang memiliki karakteristik yang unik dan
dijadikan objek yang berbeda. Menurut Sugiyono,
populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan oleh serang
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peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. 2
Jadi, populasi dapat dikatakan sebagai kumpulan
atau keseluruhan dari unsur atau individu yang
memiliki karakteristik yang unik yang bersifat berubahubah. Dalam penelitian ini populasi yang di ambil yaitu
dari masyarakat yang ada di kabupaten Ponorogo yang
menjadi nasabah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
2. Sampel
Sampel adalah kumpulan dari berbagai unsur atau
individu yang merupakan sebagian dari populasi. Untuk
pengambilan sampel haruslah bersifat representatif atau
dapat mewakili seluruh populasi karena hasil dari
sampel akan di generalisasi kedalam kesimpulan
populasi. 3
Sample yang akan di ambil yaitu masyarakat yang
menjadi nasabah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo
sejumlah 10035 nasabah. Untuk menentukan ukuran
sample disini penulis menggunakan pendapat Slovin
sebagai berikut:4

2

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta,

2012), 61.
3

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 9.
4

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan
Kuantitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 180.

36
𝑁

n = 1+𝑁.𝑒 2
10035

n = 1+(10035𝑋0,1)2
10035

n = 1+(10035𝑋0,01)
10035

n = 101,35
n = 99 dibulatkan menjadi 100
Keterangan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = persenan kelonggaran ketidak telitian karena
kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat
ditolerir atau diinginkan.
Berdasarkan perhitungan sampel diatas, maka
peneliti mengambil 100 sampel responden.
3. Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan teknik mengambilan
sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian,
terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan
sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi
setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota
sampel.
Teknik Nonprobability sampling ini terdapat
beberapa jenis akan tetapi menurut penulis yang sesuai
dengan penelitian ini adalah Accidental Sampling
merupakan prosedur sampling yang memilih sampel
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dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau
diakses. 5
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian dibedakan menjadi 2 yaitu
penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Namun
dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif
yaitu metode untuk mencari dan mengumpulkan data
yang biasa di ukur dengan angka atau presentase, data
yang diperoleh diolah dengan menggunakan model,
teori dan rumus matematika sehingga didapat sebuah
kesimpulan.
Keberadaan data merupakan sesuatu yang penting
dalam sebuah aktifitas penelitian, data merupakan
bahan informasi utama untuk membuat gambaran
spesifikasi tentang objek penelitian. Data merupakan
fakta empirik yang sudah dikumpulkan oleh peneliti
untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan
penelitian. Data penelitian bisa berasal dari berbagai hal
yang dikumpulkan dengan memakai berbagai teknik
selama proses penelitian berlangsung. 6
Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi dua
yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang
di dapat secara langsung dari sumbernya. Data primer
5
6

Ibid,. 174.
Miming Okta Nuraini, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan

Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah di BRI Syariah Kcp
Ponorogo,” Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018) 31-32.
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disebut sebagai data asli atau baru yang mempunyai
sifat up to date. Untuk memperoleh data primer cara
yang digunakan yaitu observasi langsung, wawancara
dan pengisian kuisioner.7
E. Metode Pengumpulan Data
Skala yang digunakan adalah adalah skala likert
yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok
tentang fenomena sosial. 8 Skala ini melibatkan berbagai
pernyataan yang berkaitan dengan sikap. Responden
diminta untuk menyatakan pendapatnya dalam setiap
pertanyaan, jawabanya akan diberi nilai untuk
merefleksikan kekonsistenan sikap responden. Nilai
dari seluruh total pernyataan akan di hitung untuk setiap
responden. Untuk setiap jawaban akan diberi skor satu
sampai lima: 9
1. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) = 5
2. Untuk jawaban Setuju (S) = 4
3. Untuk jawaban Netral (N) = 3
4. Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) = 2
5. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

7

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam

Penelitian, 7.
8

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2015), 143.
9

Ibid,. 94.
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F. Instrumen Penelitian
Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan
dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik
sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara
digunakan
sebagai
teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
Wawancara dapat dilakukan secara tersetruktur
maupun tidak tersetruktur dan dapat dilakukan melalui
tatap muka maupun menggunakan telepon.10
2. Kuesioner (angket)
Angket adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi beberapa daftar
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab
secara tertulis oleh responden.11 Dalam penelitian
ini, angket yang berupa pernyataan digunakan untuk
memperoleh data tentang keputusan nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah KCP
Ponorogo.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan proses mencari
data mengenai suatu variabel atau hal-hal yang

10
11

Ibid, 142.
Ibid, 142.
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berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen
rapat dan sebagainya. 12
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan
kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber
data lain terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. 13
Analisis data kuantitatif adalah analisis data
terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau
numerik tertentu. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini
dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:
1. Pengujian Instrumen
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah
atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di
ukur oleh kuesioner tersebut. Secara sederhana dapat
dikatakan bahwa sebuah instrumen dianggap valid,
jika instrumen tersebut dapat benar-benar dijadikan
alat untuk mengukur apa yang diukur. 14

12

http://www.sarjanaku.com/2011/06/metode-dokumentasi.html.
(diakses pada tanggal 20 september 2018, jam 05:58).
13
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
147.
14
Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk KASUS, (Yogyakarta:
Nuha Medika, 2011), 114.
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Rumus ini digunakan untuk uji validitas
konstruk dengan teknik korelasi product moment,
yaitu :15
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√[𝑛(∑ 𝑥 2]−(∑ 𝑥)2 ][𝑛(∑ 𝑦 2]−(∑ 𝑦)2]

Keterangan :
n = jumlah responden
x = skor variabel (jawaban responden)
y = skor total dari variabel untuk responden ke-n
menggunakan α = 0,05 (5%) diketahui rhitung >
rtabel. Apabila rhitung < rtabel maka status kuisioner
adalah gugur. Pengolahan data menggunakan SPSS
yaitu dengan cara pilih menu → anaylize →
correlate → bivariate → ok.
Suatu angket dikatakan valid, jika pertanyaan
pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang diukur oleh angket tersebut.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel atau kontruk. Butiran pertanyaan dikatakan
reliabel atau handal apabila jawaban seseorang
terhadap pertanyaan adalah konsisten.
Reliabilitas
menunjukkan
pada
tingkat
keterandalan sesuatu Reliabel artinya, dapat dipercaya,
15
Sofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif
dilengkapi dengan perbandingan perhitugan manual dan spss versi
17(Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 77.
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jadi dapat diandalkan. Butir kuesioner dikatakan
reliabel (layak) jika cronbach’s alpha > 0,60 dan
dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha <
0,60.16
𝑟𝑛 = [

𝑘

𝑘−1

] [1

∑ 𝜎𝑏2
𝜎12

]

Keterangan :
rn
= koefisien realibilitas instrumen
k
= jumlah butir pertanyaan
2
∑ 𝜎𝑏 = jumlah varian butir
𝜎12
= varian total 17
Pengolahan data menggunakan SPSS yaitu
dengan cara pilih menu → anaylize → scale →
reliability analyze.
2. Pengujian Asumsi klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan
distribusi (pola) data. Dengan demikian, uji
normalitas ini mengasumsikan bahwa data tiap
variabel berasal dari populasi yang berdistribusi
normal. Pengujian statistika parametrik dengan
komparasi t test, ANOVA, korelasi product
moment, korelasi ganda, analisis regresi linier
sederhana dan regresi linier ganda termasuk jenis
analisis statistika yang memerluka persyaratan uji
normalitas.

16
17

Ibid., 110.
Siregar, Statistik Parametrikuntuk Penelitian Kuantitatif, 89-90.
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b. Uji Multikolinieritas
Uji asumsi ini diterapkan untuk analisis regresi
berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel
bebas/independent variabel, dimana akan diukur
tingkat asosiasi(keeratan) hubungan antar variabel
bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi
(r).18 Untuk menguji multikolonieritas dengan
menggunakan patokan nilai VIF dan Tolerance.
Dalam melihat kasus multikolonieritas adalah
dengan melihat VIF dan Tolerance. Apabila VIF
suatu model < 10 dan Tolerance > 0,1 maka model
tersebut
dinyatakan
bebas
dari
masalah
multikolonieritas. Jika nilai VIF > 10 dan
Tolerance < 0,1 maka terjadi multikolonieritas. 19
c. Uji Heteroskedastisitas
Dalam persamaan regresi berganda perlu juga
diuji mengenai sama atau tidak varians dari
residual dari observasi yang satu dengan observasi
yang lain. Jika residualnya mempunyai varians
yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan
jika varians tidak sama/berbeda disebut terjadi
Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik
jika tidak terjadi Heteroskedastisitas. 20

18

Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk KASUS, 121.
Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2016),102.
20
Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk KASUS, 125.
19
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d. Uji Linieritas
Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis
regresi. Digunakan pada analisis regresi linier
sederhana dan analisis regresi linier ganda. Uji
linieritas dilakukan dengan cara mencari model
garis regresi dari variabel independen x terhadap
variabel dependen y. Berdasarkan model garis
regresi tersebut, dapat di uji linieritas garis regresi
sebagai berikut.21
Hipotesis:
H0: garis regresi linier
H1: garis regresi non linier
Statistik uji (SPSS):
p-value => Ditunjukan oleh nilai Sig. Pada
Deviation From Linierity α => Tingkat signifikansi
yang dipilih: 0,05 atau 0,01
Keputusan:
Tolak H0 apabila p-value < α
e. Uji Autokorelasi
Menguji autokorelasi dalam suatu model
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi
antara variabel penganggu pada periode tertentu
dengan variabel sebelumnya. Untuk mendeteksi
autokorelasi dengan menggunakan nilai DurbinWaston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

21

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam
Penelitian, 55.
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1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada
autokorelasi positif
2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak
ada autokorelasi
3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi
negatif. 22
3. Pengujian Regresi Linier Ganda
Analisis yang digunakan untuk mengukur
hubungan antara satu variabel terikat/dependen
dengan dua variabel bebas/independen. Analisis
regresi ganda dapat dikatakan linier jika dapat
dinyatakan dalam: 23
Rumus regresi linier ganda :
y= β0 + β1x1 + β2x2 → ŷ= b0 + b1x1 +b2x2
Keterangan:
y
= Keputusan
x1
= Promosi
x2
= Kualitas layanan
β0=b0
= intercept (titik potong) populasi
β1=b1
= Koefisien Regresi X1
β2 =b2 = Koefisien Regresi X2
ŷ = estimasi/taksiran darinilai
4. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk
mengetahui prosentasi perubahan variabel tidak
bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas
22
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi
(Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 159.
23
Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam
Penelitian, 127.
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(X). Jika R2 semakin besar, maka prosentase
perubahan variabel tidak bebas (Y) yang di
sebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi.
Jika R2 semakin kecil, maka prosentase perubahan
variabel tidak bebas (Y) yang di sebabkan oleh
variabel bebas (X) semakin rendah. 24
5. Pengujian Hipotesis
a. Uji t
Uji t adalah pengujian koefisien regresi
parsial individu yang di gunakan untuk
mengetahui apakah variabel independen (Xi)
secara individual mempengaruhi variabel
dependen
(Y).
Dengan
pengambilan
25
kesimpulan sebagai berikut :
Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima
Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak
Atau
Jika –t tabel < t hitung <t tabel maka Ho
diterima
Jika t hitung < -t tabel dan t hitung > t tabel
maka Ho ditolak
b. Uji F
Uji F adalah pengujian signifikan
persamaan yang digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1,
X2) secara bersama-sama terhadap variabel
24

Ibid., 164.
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi
(Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 161-163.
25
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tidak bebas (Y). Dengan pengambilan
kesimpulan sebagai berikut :26
F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima
F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha
ditolak
Atau
Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha
diterima
Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha
ditolak

26

Ibid., 164.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah singkat BRI Syariah KCP Ponorogo
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Arta jasa
pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan
izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008
melalui suratnya 10/67/KEP/GBI/DpG/2008, maka
pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI
Syariah secara resmi beroprasi. Kemudian PT.
Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang
semula
konvensional,
kemudian
diubah
1
berdasarkan prinsip syariah islam.
Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir
mempersembahkan sebuah bank ritel modern
terkemuka dengan layanan finansial sesuai
kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima dan
menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan
harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran
PT. Bank BRI Syariah di tengah industri perbankan
nasional dipertegas oleh makna pada cahaya yang
mengikuti
logo
perusahaan.
Logo
ini
menggambarkan
keinginan
dan
tuntutan
masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi
1

Bank Rakyat Indonesia Syariah, Profil Perusahaan, diakses pada
14 Januari 2019 dari http://brisyariah.co.id
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warna yang digunakan merupakan turunan dan
warna biru dan putih sebagai benang merah dengan
brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh
setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta
pemisah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat
Indonesia untuk melebur kedalam PT. Bank BRI
Syariah (proses spin off) yang berlaku efekttif pada
1 januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh
bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT
Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bapak Ventje
Rahardjo selaku direktur utama PT. Bank BRI
Syariah saat ini PT.2
Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga
terbesar berdasarkan asset PT Bank BRI Syariah
tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah
pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.
Dengan berfokus pada segmen menengah kebawah,
PT Bank BRI Syariah menargetkan ritel modern
terkemuka dengan berbagai ragam produk dan
layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini
PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT
Bank Rakyat Indonesia dengan memanfaatkan
jaringan kerja PT Bank BRI sebagai kantor
layanan syariah dalam mengembangkan bisnis
yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana

2

Ibid,.

50

masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan
prinsip syariah.3
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ponorogo
Visi :
Menjadikan bank ritel modern terkemuka
dengan ragam layanan 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 dan layanan yang
mengedepankan etika sesuai dengan prinsip
syariah
c. Menyediakan akses ternyaman melalui
berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
d. Memungkinkan
setiap
individu
untuk
meningkatkan
kualitas
prima
dan
4
menghadirkan ketentraman pikiran.

3

Ibid,.
Bank Rakyat Indonesia, Profil Perusahaan,
http://brisyariah.co.id.
4
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3.

Struktur Organisasi dan tugasnya BRI Syariah
KCP Ponorogo
Pemimpin Cabang
Pembantu
Gatot Wijanarko

Unit Head

Account Officer

Branch Ops. Spv.

Moh. Anshori

Noviana Putri N

Account Officer Mikro
Kiki Agung W
Teller
Yuli Wahyuanto
Shinta Putri K
Nico Hardian N

Customer
Service
Devy Krisma V

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP
Ponorogo
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Keterangan :
a. Tugas Pemimpin Cabang Pembantu:
Penanggung jawab seluruh devisi diseluruh
BRI Syariah Ponorogo.
b. Tugas Account Officer:
Pemasaran produk perbankan terutama pada
produk pembiayaan konsumtif, ritel dan SME.
c. Tugas Account Officer:
Melayani, nasabah yang ingin mendapatkan
pelayanan jasa pembiayaan. Pemasaran produk
perbankan terutama pada produk pembiayaan
Mikro.
d. Tugas Teller:
1. Melayani nasabah untuk transaksi setor
dan penarikan tunai dan non tunai serta
transaksi lainnya sesuai aturan.
2. Memberikan dukungan kepada Supervisor
Branch Operasional, Operation Mananger,
Pimpinan Cabang, berupa:
a) Memproses layanan operasi baik tunai
maupun non tunai yang dilakukan
nasabah di teller, dengan akurat dan
tepat waktu secara konsisten.
b) Sebagai narasumber dalam layanan
operasi tunai dan non tunai sesuai
kewenangan dan tanggung jawabnya.
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c) Menjadi bagian dari tim operation
yang solid, dapat bekerjasama dan
berkomunikasi secara efektif. 5
e. Tugas Customer Service:
1. Memberikan informasi baik produk maupun
layanannya yang dibutuhkan oleh nasabah
maupun calon nasabah.
2. Melayani nasabah dalam pembukaan dan
penutupan rekening serta transaksi lainnya
sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk
mencapai service excellent.
3. Memberikan dukungan kepada Supervisor
Branch Operasional, Operation Mananger,
Pimpinan Cabang, berupa: memproses layanan
operasi pembukaan dan penutupan rekening,
serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah
di customer service, dengan akurat, sopan,
ramah dan tepat waktu secara konsisten:
a) Sebagai narasumber dalam layanan
operasi tunai dan non tunai sesuai
kewenangan dan tanggung jawabnya.
b) Menjadi bagian dari tim operation yang
solid,
dapat
bekerjasama
dan
6
berkomunikasi secara efektif.

5
6

Ibid.,
Ibid.,
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f. Tugas Branch Operasional Supervisor :
1. Mengkorodinasi pelaksanaan operasional bank
dikantor cabang/cabang pembantu dengan cara
memberikan layanan operasional bank yang
akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh
transaksi dari nasabah dapat di tandatangani
dan di selesaikan secara excelent.
2. Memberikan dukungan kepada pimpinan
cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan support
dicabang, berupa:
a) Menyediakan layanan operasi kas,
pembukaan/penutupan rekening, transfer,
RTGS, pencairan pembiayaan yang akurat
dan tepat waktu secara konsisten.
b) Melaksanakan layanan operasi lainnya
yang dilakukan di kantor cabang/ cabang
pembantu sehingga tidak terdapat open
item dala jangka waktu lama.
c) Sebagai narasumber dalam layanan
operasi kantor cabang/ cabang pembantu
baik internal bank maupun dengan
jaringan bank eksternal lainnya.
d) Membangun team work dan komunikasi
yang efektif di kantor cabang/ cabang
pembantu.7

7

Ibid.,
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4. Letak geografis BRI Syariah Ponorogo
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor
Cabang Pembantu Ponorogo terletak di jalan
Soekarno-Hatta no. 2B, Bangunsari, kec. Ponorogo,
kab. Ponorogo, Jawa Timur 63491. Lokasi yang
strategis yang berdekatan dengan Indomaret dan Sate
ngepos yang terkenal berdampak baik untuk kinerja
perusahaan dalam menjaring nasabah sebanyakbanyaknya.
5. Produk pada BRI Syariah KCP Ponorogo
a. Produk pembiayaan
1) Unit Mikro BRI Syariah iB
Pembiayaan ini bertujuan untuk
kebutuhan modal kerja atau investasi. Untuk
mendapatkan
pembiayaan
ini
harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut : WNI
dan berdomisili di indonesia, usiam minimal
21 tahun atau sudah menikah untuk usia > 18
tahun, wiraswasta yang usahanya sesuai
prinsip syariah, lama usaha ( untuk mikro
75iB dan 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
dan untuk mikro 25iB minimal 3 tahun),
dengan jaminan atas nama milik sendiri atau
pasangan, orang tua atau anak kandung.
Biaya administrasi mengikuti syarat yang
berlaku.
2) KPR BRI Syariah iB
KPR BRI Syariah iB hadir bertujuan
untuk mewujudkan impian memiliki rumah
idaman dengan prinsip jual-beli atau
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Murabahah. Dengan berbagai keperluan
dapat dipenuhi KPR BRI Syariah iB seperti
pemelian rumah, ruko, apartemen, rukan,
tanah kavling, pembangunan serta renovasi.
Syarat dan ketentuannya ; usia 21 atau sudah
menikah, berpenghasilan, dan mampu
mengangsur setiap bulan sampai dengan jatuh
tempo.8
3) KKB BRI Syariah
Pembiayaan ini merupakan Produk jualbeli yang menggunakan sistem murabahah.
Manfaat yang diberikan dari produk ini yaitu
menggunakan sistem syariah, jangka waktu
maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan ringan
selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk
pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini
bertujuan untuk pembelian mobil baru,
second, take over atau pengalihan
pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.
4) KMG BRI Syariah iB
Kepemilikan multi guna (KMG)
merupakan pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan karyawan khususnya karyawan
dari perusahaan yang bekerjasama dengan
PT. Bank BRI Syariah dalam program
Kesejahteraan karyawan. Dimana produk ini
di gunakan untk berbagai keperluan
karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan
8

Ibid.,
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loyalitas karyawan program Kesejahteraan
karyawan (EmBP).
5) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB
Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB
kini hadir membantu nasabah untuk
menyempurnakan niat beribadah kebaitullah.
Produk pembiayaan Umrah BRI Syariah iB
menggunakan prinsip akad jual-beli manfaat
atau jasa (ijarah multijasa).9
b. Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
1. Tabungan BRI Syariah iB
a) Tabungan FAEDAH (Fasilitas Serba
Mudah) BRI Syariah iB
Tabungan Faedah BRI Syariah iB
dipersembahkan bagi mereka yang
menginginkan
kemudahan
dalam
melakukan transaksi keuangan dengan
akad Wadi’ah Yad Dhamanah. Adapun
faedah yang ditawarkan: setoran awal
minimal Rp. 50.000,-, gratis biaya
administrasi bulanan tabungan, gratis
bulanan kartu atm, gratis biayan transfer,
cek saldo. Terlebih jika menggunakan
Kartu ATM BRI Syariah, nasabah akan
mudah melakukan beragam transaksi
perbankan di ATM BRI Syariah serta di
puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM
Bersama, ATM Prima di seluruh
9

Ibid.,
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Indonesia. Berbagai layanan yang dapat
dilakukan melalui mesin ATM BRI
Syariah :10
1) Informasi saldo
2) Ganti PIN
3) Penarikan tunai
4) Transaksi ke rekening di BRI
Syariah maupun bank lainnya
5) Pembayaran pembelian : telco
prabayar (Telkomsel, Simpati, XL,
Axis,
esia,
smartfren),
PLN
prabayar/token.
6) Pembayaran tagihan : Telkom
PSTN,
Telkomvision,
internet
speedy, telco pascabayar(Flexi,
Kartu HALO, XL, AXIS, esia,
Smartfren), PLN (Pascabayar, non
tagihan listrik).
7) Pembayaran zakat, infaq, shadaqah,
wakaf dan qurban.
8) Kartu ATM BRI Syariah juga
berfungsi sebagai kartu debit untuk
pembayaran belanja anda tanpa
perlu menggunakan uang tunai
diseluruh merchant berlogo Debit
Prima.

10

Ibid.,
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9) Dapat diberikan bonus sesuai
kebijakan Bank.
10) Dapat dilakukan pemotongan zakat
secara otomatis dari bonus yang
diterima
b) Tabungan Haji iB
BRI Syariah mempersembahkan
produk tabungan haji dengan akad
Mudharabah
Mutlaqah,
untuk
memudahkan umat
muslim dalam
melaksanakan ibadah haji, dengan
berbagai kemudahan antara lain: setoran
awal Rp. 50.000,- gratis biaya administrasi
bulanan, bagi hasil yang kompetitif, dan
pemotongan zakat secara otomatis, gratis
asuransi jiwa dan kecelakaan, transaksi
online dengan SISKOHAT (Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu) untuk
kepastian porsi keberangkatan haji ,
tersdia pilihan ibadah haji Reguler (Rp 25
juta) dan Haji Khusus (USD 4.000) untuk
mendapatkan porsi keberangkatan.11
c) Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar)
iB
Merupakan tabungan dengan akad
Wadi’ah, diperuntukan bagi siswa yang
diterbitkan dengan persyaratan yang
11

Ibid.,
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mudah dan sederhana serta fitur yang
menarik. Kemudahan yang diperoleh
yaitu: setoran awal minimal Rp. 1.000,minimal setoran selanjutnya Rp. 1.000,saldo minimun Rp. 1.000,- limit penarikan
Rp. 500.000,-/hari, dapat di berikan kartu
ATM, dapat diberikan fasilitas e-channel
berupa Mobile BRIS, SMS BRIS, dan
phone banking (call BRIS).
d) Tabungan Ku dan Tabungan Impian iB
Tabungan ku merupakan produk
tabungan seperti tabungan faedah hanya
berbeda ketentuan dan fasilitas. Ketentuan
produk ini yaitu setoran awal dan saldo
minimum Rp. 20.000,- tidak mendapatkan
kartu ATM, dengan akad Wadi’ah Yad
Dhamanah. Sedangkan tabungan Impian
adalah tabungan berjangka dengan prinsip
bagi hasil (Mudharabah Mutlaqah) yang
di rancang untuk mewujudkan impian
nasabah dengan terencana.12
2. Giro BRI Syariah iB
Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan
dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip
titipan (wadi’ah yad dhamanah) yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan
12

Ibid.,
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fasilitas yang diberikan berupa Online real
time di seluruh kantor BRI Syariah dan
laporan dana berupa rekening koran setiap
bulannya.
3. Deposito BRI Syariah iB
Deposito BRI Syariah iB merupakan
simpanan
dengan
akad
Mudharabah
Mutlaqah. Fasilitas yang diberikan pada
produk ini yaitu: bagi hasil yang kompetitif,
aman karena di ikut sertakan dalam program
penjaminan pemerintah, ada berbagai pilihan
jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan,
pemotongan secara otomatis dari bagi hasil,
pemindah bukuan secara otomatis setiap
bulan dari bagi hasil ke rekening tabungan
atau giro, dapat di perpanjang secara otomatis
dengan nisbah bagi hasil yang sesuai
kesepakatan pada saat di perpanjang, dapat di
jadikan jaminan pembiayaan.13
B. Hasil Pengujian Deskripsi
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah
nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Data
penelitian dikumpulkan dengan membagikan kuesioner
secara langsung kepada responden yang berhasil
ditemui. Pengumpulan data secara langsung dengan
menemui responden, hal ini diharapkan agar lebih

13

Ibid.,
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efektif dan dapat menjelaskan secara langsung tiap
pertanyaan di dalam kuesioner.
Pada bagian ini menjelaskan mengenai identitas
responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan,
dan pendidikan terakhir responden. Dari data
pengolahan kuesioner diperoleh data sebagai berikut:
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin
Berdasarkan data pengolahan kuesioner, hasil
uji deskripsi berdasarkan jenis kelamin dapat
dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1
Hasil Uji Deskripsi Jenis Kelamin

Valid

pria
wanita
Total

Frequency
42
58
100

Percent
42,0
58,0
100,0

Sumber: Data Spss diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui jumlah
responden pria sebanyak 42 orang atau sebesar
42,0%. Sedangkan jumlah responden wanita
sebanyak 58 atau sebesar 58,0%. Dapat
disimpulkan bahwa jenis kelamin terbanyak yang
menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo
adalah wanita.
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Berdasarkan data pengolahan kuesioner, hasil
uji deskripsi berdasarkan usia dapat dilihat pada
Tabel 4.2 sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Hasil Uji Deskripsi Usia
Frequency
<20
2
21-25
27
Valid
26-30
33
>31
38
Total
100
Sumber: Data Spss diolah 2019

Percent
2,0
27,0
33,0
38,0
100,0

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui
responden yang berusia <20 tahun yaitu berjumlah
2 orang atau sebesar 2,0%, untuk yang ber usia 2125 tahun berjumlah 27 orang atau 27,0%, untuk
yang ber usia 26-30 tahun berjumlah 33 orang atau
33,0%, dan responden yang ber usia >31 tahun
berjumlah 38 orang atau 38,0%. Dapat disimpulkan
bahwa menurut usia yang menjadi nasabah
terbanyak di BRI Syariah KCP Ponorogo adalah
usia >31 tahun.
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan data pengolahan kuesioner, hasil
uji deskripsi berdasarkan pekerjaan dapat dilihat
pada Tabel 4.3 sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Pekerjaan
pelajar/mahasiswa
wiraswasta
PNS/pegawai
Valid
tani
lainya
Total
Sumber: Data Spss diolah 2019

Frequency
10
37
13
5
35
100

Percent
10,0
37,0
13,0
5,0
35,0
100,0

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui
responden sebagai pelajar atau mahasiswa yaitu
berjumlah 10 orang atau sebesar 10,0%, untuk yang
bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 37 orang
atau 37,0%, untuk yang bekerja sebagi
PNS/pegawai berjumlah 13 orang atau 13,0%,
responden yang bekerja sebagai petani berjumlah 5
orang atau 5,0% dan responden yang mempunyai
pekerjaan lain selain yang disebutkan diatas
berjumlah 35 orang atu 35,0%. Dapat disimpulkan
bahwa menurut pekerjaan yang menjadi nasabah
terbanyak di BRI Syariah KCP Ponorogo adalah
wiraswasta.
4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
Terakhir
Berdasarkan data pengolahan kuesioner, hasil
uji deskripsi berdasarkan pendidikan terakhir dapat
dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:
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Tabel 4.4
Uji Deskripsi Pendidikan Terakhir
Frequency
<SLTA
4
SLTA
59
Valid
>SLTA
37
Total
100
Sumber: Data Spss diolah 2019

Percent
4,0
59,0
37,0
100,0

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa
pendidikan terakhir responden yang menjadi
nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo mayoritas
didominasi dari lulusan SLTA yaitu sebanyak 59
orang atau sebesar 59,0%, untuk < SLTA sebanyak
4 orang atau 4,0%, dan untuk lulusan > SLTA
sebanyak 37 orang atau 37,0%.
C. Metode Pengolahan Dan Analisis Data
1. Pengujian Instrumen
a) Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur
sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan
pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner
tersebut. Kriteria uji validitas :14
1) Apabila rhitung > rtabel maka status kuisioner
adalah valid
2) Apabila rhitung < rtabel maka status kuisioner
adalah tidak valid
14

147.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
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Untuk keperluan uji validitas instrumen
ini peneliti mengambil sampel sebanyak 30
nasabah.
Tabel 4.5
Rekapitulasi Uji Validitas Item Promosi
No. Item
P1
P2
P3
P4
P5
P6

rHitung
0,662
0,624
0,714
0,488
0,484
0,513

rTabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keteragan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data SPSS di olah 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan
bahwa masing-masing pertanyaan pada
variabel promosi mempunyai kriteria valid
dengan nilai r hitung lebih besar rtabel.
Tabel 4.6
Rekapitulasi Uji Validitas Item Kualitas
Pelayanan
No. Item

rHitung

KP1
KP2
KP3
KP4
KP5
KP6

0,574
0,511
0,566
0,55
0,406
0,369

rTabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Sumber: Data SPSS di olah 2019

Keteragan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa
masing-masing pertanyaan pada variabel kualitas
pelayanan mempunyai kriteria valid dengan nilai
rhitung lebih besar rtabel.
Tabel 4.7
Rekapitulasi Uji Validitas Item Keputusan
No. Item
K1
K2
K3
K4
K5
K6

rHitung
0,443
0,368
0,719
0,439
0,635
0,519

rTabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keteragan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data SPSS di olah 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa
masing-masing pertanyaan pada variabel
keputusan mempunyai kriteria valid dengan
nilai r hitung lebih besar rtabel.
b) Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas digunakan untuk
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran
tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau
lebih terhadap gejala yang sama dengan
menggunakan alat ukur yang sama. Butir
kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika
cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak
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reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60.15 Tabel
4.8 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk
tiga variabel yang digunakan dalam penelitian
ini.
Tabel 4.8
Rekapitulasi Uji Reabilitas
variabel
X1
X2
Y

item
6
6
6

Cronbach's
Alpha
0,726
0,675
0,698

keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber: Data SPSS diolah 2019

2.

15

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan
bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variabel
promosi (X1) sebesar 0,726, variabel kualitas
pelayanan (X2) sebesar 0,675 dan pada
variabel keputusan (Y) sebesar 0,698 karena
nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60
maka, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan
dalam kuesioner ini dinyatakan realiabel.
Pengujian Asumsi klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan
distribusi (pola) data. Tujuan dari uji
normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data
penelitian berdistribusi normal atau tidak,

Sofyan Siregar , Statistik Parametrik untuk Penelitian
Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitugan manual dan spss
versi 17(Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 77.
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karena data yang baik adalah data yang
berdistrubusi normal. Data dapat dikatakan
berdistribusi normal jika nilai signifikansi >
0,05 sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05
maka data tidak berdistribusi normal. 16 Hasil
uji normalitas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
Asymp. sig.(2tailed)

Standar
Normalitas

0,065

> 0,05

Sumber: data SPSS diolah 2019

Pada Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa hasil
uji normalitas diperoleh nilai Asymp. sig.(2tailed) sebesar 0,065 > 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk
mengetahui apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi
korelasi antar variabel bebas. Apabila VIF suatu
model < 10 dan Tolerance > 0,1 maka model
16

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam
Penelitian (Jakarta: Pustaka Felicha, 2016), 38.
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tersebut dinyatakan bebas dari masalah
multikolonieritas. Jika nilai VIF > 10 dan
Tolerance < 0,1 maka terjadi multikolonieritas. 17
Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolonieritas
Variabel

Tolerance

Promosi
Kualitas
Pelayanan

0,937
0,937

Standar
Tolerance
> 0,1
> 0,1

VIF
1,067
1,067

Standa
r VIF
< 10
< 10

Sumber: data SPSS diolah 2019

Pada tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa
Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki
nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga
dapat
disimpulkan bahwa
tidak terjadi
multikolonieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Dalam persamaan regresi berganda perlu juga
diuji mengenai sama atau tidak varians dari
residual dari observasi yang satu dengan observasi
yang lain. Persamaan regresi yang baik jika tidak
terjadi Heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan
keputusan :18
1) Tidak terjadi Heteroskedastisitas jika nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05.

17

Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2016),102.
18

Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk KASUS, 125.
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2) Terjadi
Heteroskedastisitas
jika
signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas
variabel
Sig
Standar
> 0,5
Promosi
0,832
> 0,5
Kualitas
0,598
Pelayanan

nilai

Sumber : data SPSS diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dijelaskan
bahwa diperoleh nilai signifikansi variabel
promosi sebesar 0,832 dan variabel kualitas
pelayanan sebesar 0,598 nilai tersebut lebih
besar dari 0,05. Artinya, tidak terjadi
heteroskedastisitas.
d. Uji Linieritas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan anatar variabel mempunyai hubungan
yang linier secara signifikan atau tidak. 19 Hasil
uji linieritas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Hipotesis:
H0: garis regresi linier
H1: garis regresi non linier
Keputusan:
Tolak H0 apabila P-value < α (0,05)

19

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam
Penelitian, 55.
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Tabel 4.12
Hasil Uji Linieritas Variabel X1 Terhadap Y
Variabel
P-value
Standar
> 0,5
Promosi
0,114
Sumber: Data SPSS diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.12 diperoleh nilai
P-value sebesar 0,114 lebih besar dari α
sebesar 0,05 maka gagal tolak H0. Artinya
garis regresi X1 terhadap Y linier.
Tabel 4.13
Hasil Uji Linieritas Variabel X2 Terhadap Y
Variabel
P-value
Standar
> 0,5
Promosi
0,079
Sumber: Data SPSS diolah 2019

e.

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai Pvalue sebesar 0,079 lebih besar dari α sebesar
0,05 maka gagal tolak H0. Artinya garis regresi
X2 terhadap Y linier.
Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk mengetahui
terjadi atau tidaknya korelasi diantara data
pengamatan. Persamaan regresi yang baik
adalah yang tidak memiliki masalah
autkorelasi, jika terjadi autkorelasi maka
persamaan tersebut menjadi tidak baik/ tidak
layak dipakai prediksi. Untuk mendeteksi
autokorelasi dengan menggunakan nilai
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Durbin-Waston (DW) dengan ketentuan
sebagai berikut:20
1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada
autokorelasi positif
2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti
tidak ada autokorelasi
3) Angka
D-W diatas +2 berarti ada
autokorelasi negatif.
Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi
Model
R Square
Durbin-Watson
1
0,615
1,540
Sumber : Data SPSS di olah 2019

3.

Dilihat Pada tabel 4.14 dapat dijelaskan
bahwa hasil uji autokorelasi diperoleh nilai dW =
1,540, dimana nilai tersebut berada diantara -2
dan +2 yang berarti dapat disimpulkan bahwa
tidak ada autokorelasi.
Pengujian Regresi Linier Ganda
Analisis ini digunakan untuk mengukur
hubungan antara satu variabel terikat/dependen
dengan dua variabel bebas/independen. 21 Hasil
analisis regresi berganda ini, di ketahui sebagai
berikut :

20

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi
(Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 159.
21

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam
Penelitian, 127.
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Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linier Ganda
Model

(Constant)
promosi
Kualitas
pelayanan

Unstandardized
Standardized Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
3,980
1,904
0,039
0,193
0,061
0,206 0,002
0,655
0,060
0,707 0,000

Sumber : Data SPSS diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh model regresi
berganda sebagai berikut:
Y = 3,980 + 0,193 X1 + 0,655 X2 + eror
Berdasarkan variabel promosi dan kualitas
pelayanan terhadap keputusan nasabah adalah
sebagai berikut:
a. Dilihat dari persamaan regresi di atas, nilai
konstanta (B0) sebesar 3,980. Hal ini berarti
tanpa dipengaruhi variabel promosi dan kualitas
pelayanan maka keputusan nasabah sebesar
3,980.
b. Dilihat dari nilai koefisien regresi variabel
promosi sebesar 0,193 menunjukkan bahwa jika
variabel promosi mengalami kenaikan sebesar 1
satuan maka variabel keputusan nasabah
mengalami kenaikan sebesar 0,193 satuan
dengan asumsi variabel yang lain tetap.
Koefisien bernilai positif sehingga terjadi
hubungan yang searah antara variabel promosi
dengan variabel keputusan nasabah. Semakin
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4.

22

besar promosi maka semakin besar keputusan
nasabah untuk menggunakan produk tabungan.
c. Dilihat dari nilai koefisien regresi variabel
kualitas pelayanan sebesar 0,655 menunjukkan
bahwa jika variabel kualitas pelayanan
mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka
variabel keputusan nasabah mengalami kenaikan
sebesar 0,655 satuan dengan asumsi variabel
yang lain tetap. Koefisien bernilai positif
sehingga terjadi hubungan yang searah antara
variabel kualitas pelayanan dengan variabel
keputusan nasabah. Semakin besar kualitas
pelayanan maka semakin besar keputusan
nasabah untuk menggunakan produk tabungan.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk
mengetahui prosentasi perubahan variabel tidak
bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).
Jika R2 semakin besar, maka prosentase perubahan
variabel tidak bebas (Y) yang di sebabkan oleh
variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R2 semakin
kecil, maka prosentase perubahan variabel tidak
bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X)
semakin rendah. 22

Ibid., 164.
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Tabel 4.16
Uji Koefisien Determinasi(R2)
R
R Square Adjusted R Square
a
0,784
0,615
0,607
Sumber: Data SPSS diolah 2019

5.

23

Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh nilai R2
sebesar 0,615 atau 61,5%. Sehingga prosentase
kontribusi pengaruh promosi dan kualitas
pelayanan terhadap keputusan nasabah sebesar
61,5%. Sedangkan untuk 38,5% dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian ini.
Pengujian Hipotesis
a. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui
seberapa besar variabel (Xi) secara individual
mempengaruhi variabel dependen (Y).23
Hipotesis :
Ho : X tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel Y
Ha : X berpengaruh signifikan terhadap
variabel Y
Adapun pengambilan kesimpulan sebagai
berikut :
Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima
Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi
(Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 161-163.
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Variabel
Promosi
Kualitas
Pelayanan

Tabel 4.17
Hasil Uji t
B
0,193
0,655

Sig
0,002
0,000

Sumber : Data SPSS diolah 2019

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.17 dapat
diuraikan sebagai berikut :
1) Dilihat Pada Tabel 4.17 diperoleh nilai
signifikansi promosi terhadap keputusan
nasabah sebesar 0,002 < 0,05, maka Ho
ditolak. Sehingga terdapat pengaruh yang
signifikan
antara
promosi
terhadap
keputusan nasabah. Dapat dilihat dari nilai
koefisien regresi sebesar 0,193, artinya
promosi berpengaruh positif terhadap
keputusan nasabah.
2) Dilihat pada tabel 4.17 diperoleh nilai
signifikansi kualitas pelayanan terhadap
keputusan nasabah sebesar 0,000 < 0,05,
maka Ho ditolak. Sehingga terdapat
pengaruh yang signifikan antara kualitas
pelayanan terhadap keputusan nasabah.
Dapat dilihat dari nilai koefisien regresi
sebesar 0,655, artinya kualitas pelayanan
berpengaruh positif terhadap keputusan
nasabah.
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b.

Uji F
Digunakan untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh variabel bebas (X1, X2) secara
bersama-sama terhadap variabel tidak bebas
(Y).24 Hipotesis yang digunakan adalah
sebagai berikut:
Ho

: Tidak terdapat pengaruh secara
bersama-sama antara promosi dan
kualitas pelayanan terhadap keputusan
nasabah menggunakan produk tabungan
di BRI Syariah KCP Ponorogo.
Ha : Terdapat pengaruh secara bersamasama antara promosi dan kualitas
pelayanan terhadap keputusan nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI
Syariah KCP Ponorogo.
Adapun pengambilan kesimpulan sebagai
berikut :
F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima
F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha
ditolak
Atau
Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha
diterima
Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha
ditolak
24

Ibid., 164.
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Model
Regression
Residual

Tabel 4.18
Hasil Uji F
df
Fhitung
2
77,478
97

Sig.
0,000b

Sumber : data SPSS diolah 2019

Berdasarka Tabel 4.18 hasil uji F pada
tabel anova diperoleh nilai Fhitung sebesar 77,478
dengan nilai sig sebesar 0,000 pada α = 5%
dengan derajat kebebasan df1 sebesar 2 dan
derajat kebebasan df2 sebesar n-k-1 atau 100-21 = 97 (dimana k merupkan jumlah variabel
independen), maka diperoleh nilai Ftabel sebesar
3,09. Oleh karena nilai Fhitung sebesar 77,478 >
Ftabel sebesar 3,09 atau nilai sig 0,000 < 0,05
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa
promosi dan kualitas
pelayanan secara bersama-sama berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah
KCP Ponorogo.
D. Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil beberapa uji statistik, adapun
pembahasan hasil penilitian ini adalah sebagai
berikut:
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1) Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan
Nasabah Menggunakan Produk Tabungan
di BRI Syariah KCP Ponorogo.
Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel
4.15 diperoleh nilai koefisien sebesar 0,193 hal
ini koefisien bernilai positif sehingga terjadi
hubungan yang searah antara variabel promosi
dengan variabel keputusan nasabah. Semakin
besar promosi maka semakin besar keputusan
nasabah untuk menggunakan produk tabungan.
Sedangkan berdasarkan pada uji t pada Tabel
4.17 memiliki nilai sig 0,002 < 0,05, maka Ho
ditolak.
Sehingga
variabel
promosi
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
nasabah menggunakan produk tabungan di
BRI Syariah KCP Ponorogo.
Hasil penelitian ini memperkuat hasil
penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Arief N yang berjudul
”Pengaruh Citra Lembaga Dan Promosi
Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank
BPD DIY Syariah” yang menunjukan bahwa
ada pengaruh yang signifikan promosi
terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank
BPD DIY Syariah. 25
Selain itu penelitian ini didukung oleh
teori Lupiyoadi, yang menyatakan bahwa
Arief N, “ Pengaruh Citra Lembaga Dan Promosi Terhadap
Keputusan Menjadi Nasabah di Bank BPD DIY Syariah”, (Skripsi, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 74.
25
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promosi bukan saja berfungsi sebagai alat
komunikasi antara pemberi jasa dan konsumen,
melainkan
juga
sebagai
alat
untuk
mempengaruhi konsumen dalam keputusan
pembelian. 26
2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Keputusan Nasabah Menggunakan Produk
Tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo.
Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel
4.15 diperoleh nilai koefisien sebesar 0,655
Koefisien bernilai positif sehingga terjadi
hubungan yang searah antara variabel kualitas
pelayanan dengan variabel keputusan nasabah.
Semakin besar kualitas pelayanan maka
semakin besar keputusan nasabah untuk
menggunakan produk tabungan. Sedangkan
berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.17
memiliki nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho
ditolak. Sehingga variabel kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
nasabah menggunakan produk tabungan di
BRI Syariah KCP Ponorogo.
Hasil penelitian ini memperkuat hasil
penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Fitroh, Rahayu dan Retno yang
berjudul ”Pengaruh Produk, Promosi, Dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan
26

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran
Jasa Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 120.
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Anggota Untuk Menabung (Survey Pada
Anggota Kspps Bina Insan Cabang Jeruksawit,
Karang Anyar)” yang menunjukan bahwa ada
pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan
terhadap keputusan nasabah menabung pada
Kspps Bina Insan Cabang Jeruksawit, Karang
Anyar.27
Selain itu penelitian ini didukung oleh
teori yang dinyatakan oleh Fandy Tjiptono
yaitu Pelayanan sangat penting dilakukan pada
sektor perbankan karena pelayanan merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan serta ketepatan penyampainya untuk
mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas
pelayanan
cenderung
mempengaruhi
keputusan pembelian karena pelayanan yang
baik dan melebihi ekspetasi akan dipersepsikan
sebagai kualitas pelayanan yang ideal. 28
3) Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan
Terhadap
Keputusan
Nasabah
Menggunakan Produk Tabungan di BRI
Syariah KCP Ponorogo.
Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.18
untuk promosi dan kualitas pelayanan
Fitroh S, Rahayu T dan Retno Susanti, “Pengaruh Produk,
Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Anggota Untuk
Menabung (Survei pada anggota Kspps Bina Insan Cabang Jeruksawit,
Karang Anyar), (Jurnal Ekonomi & Kewirausahaan Vol.18 No.1,
Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2018), 65.
28
Fandy Tjiptono, manajemen jasa (Yogyakarta: CV. Andi
Offset), 60.
27
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memiliki nilai Fhitung sebesar 77,478 > Ftabel
sebesar 3,09 atau nilai sig 0,000 < 0,05 maka
Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat
disimpulkan bahwa promosi dan kualitas
pelayanan secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap keputusan nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah
KCP Ponorogo.
Sedangkan Berdasarkan Tabel 4.16
diperoleh nilai R2 sebesar 0,615 atau 61,5%.
Sehingga prosentase kontribusi pengaruh
promosi dan kualitas pelayanan terhadap
keputusan nasabah sebesar 61,5%. Sedangkan
untuk 38,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian
ini.
Hasil penelitian ini memperkuat hasil
penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Atanatius hardian P yang
berjudul ”Pengaruh Bagi Hasil, Promosi dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan
Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan
Mudharabah
pada
Bank
Muamalat
Pekalongan” yang menunjukan bahwa bagi
hasil, promosi dan kualitas pelayanan
berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan penggunaan jasa perbankan syariah
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tabungan mudharabah pada Bank Muamalat
Pekalongan. 29
Selain itu penelitian ini didukung oleh
teori yang oleh Buchari Alma dalam buku
manajemen pemasaran dan pemasaran jasa
dalam buku tersebut menjelaskan faktor yang
mempengaruhi
pengambilan
keputusan
konsumen yaitu stimuli mengenai produk,
harga, lokasi dan promosi. 30 Kemudian Murti
Sumarni dalam buku manajemen pemasaran
bank menambahkan bahwa faktor yang ikut
menentukan
mempengaruhi
proses
pengambilan
keputusan
yaitu
kualitas
31
pelayanan bank.

Atanasius Hardian Permana Y, “Pengaruh bagi hasil, Promosi
dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan
Syariah Tabungan Mudharabah (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat
Pekalongan),” (Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta, 2015), 101.
30
Buchori Alma, manajemen pemasaran dan pemasaran jasa,
(Bandung: ALFABETA, 2011), 96.
31
Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta, 2011), 49.
29

BAB V
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian analisis data dan pembahasan dalam
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengaruh antara promosi terhadap keputusan nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah KCP
Ponorogo dapat dilihat dari hasil uji regresi diperoleh
nilai koefisien sebesar 0,193 hal ini koefisien bernilai
positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara
variabel promosi dengan variabel keputusan nasabah.
Sedangkan berdasarkan pada uji t nilai sig 0,002 <
0,05, maka Ho ditolak. Sehingga variabel promosi
berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah KCP
Ponorogo.
2. Pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap
keputusan nasabah menggunakan produk tabungan di
BRI Syariah KCP Ponorogo dapat dilihat dari hasil uji
regresi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,655
Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan
yang searah antara variabel kualitas pelayanan dengan
variabel keputusan nasabah. Sedangkan berdasarkan
hasil uji t nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak.
Sehingga variabel kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan
produk tabungan di BRI Syariah KCP Ponorogo.
3. Promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh secara
bersama-sama
terhadap
keputusan
nasabah
menggunakan produk tabungan di BRI Syariah KCP
85
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Ponorogo. Hal ini di buktikan dengan nilai Fhitung
sebesar 77,478 > Ftabel sebesar 3,09 atau nilai sig 0,000
< 0,05. Dengan R square adalah 0,615 atau 61,5%.
Sehingga prosentase kontribusi pengaruh promosi dan
kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah
sebesar 61,5%. Sedangkan untuk 38,5% dipengaruhi
oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini.
2. Saran
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat
diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlunya meningkatkan promosi pada Bank syariah
dalam upaya memperkenalkan dan mendekatkan Bank
syariah kepada masyarakat secara berkesinambungan.
2. Sebaiknya Bank Syariah terus meningkatkan kualitas
pelayan untuk segala kemudahan dan kenyamanan
nasabah.
3. Sebaiknya Bank Syariah melakukan promosi yang
lebih besar serta di imbangi dengan peningkatan
kualitas pelayanan sehinga dapat meningkatkan
jumlah nasabah.
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