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ABSTRAK
Rahayu, Rahmawati Sri. 2019. Pengaruh lokasi dan reputasi terhadap
keputusan nasabah menggunakan bank syariah (studi pada BRI
Syariah KCP Ponorogo). Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah (PS)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Said Abadi, M.A.
Kata Kunci : Tempat, Nama Baik, Pembelian
Lokasi dan reputasi merupakan fator yang mempengaruhi seseorang
dalam menentukan keputusan pembelian suatu produk. Berdasarkan hasil
observasi yang dilakukan peneliti di tempat penelitian. Diketahui bahwa
lokasi dari bank BRI Syariah KCP Ponorogo yang terletak di pojok pertigaan,
ruangan yang tidak begitu luas, serta tempat parkir yang berada di pinggir
jalan utama kota. Lokasi tersebut dinilai tidak strategis walaupun berada pada
pusat kota. Sedangkan jumlah nasabah mengalami peningkatan dari tahun
2017 hingga tahun 2018. Reputasi dari bank BRI Syariah KCP Ponorogo
dinilai kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
masyarakat Ponorogo, diperoleh fakta bahwa bank BRI Syariah belum
banyak dikenal oleh masyarakat dan terdapat nasabah yang mengalami
kejadian yang merugikan nasabah tersebut. Walaupun demikian, jumlah
nasabah pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah
sebagai berikut: (1) Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah
menggunakan bank syariah ? (2) Apakah reputasi berpengaruh terhadap
keputusan nasabah menggunakan bank syariah ? (3) Apakah lokasi dan
reputasi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah
menggunakan bank syariah?. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, di mana tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10.035
orang dan sampel sebanyak 100 orang yang di ambil dengan menggunakan
teknik probability Sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel lokasi berpengaruh secara
signifikan terhadap keputusan nasabah dan reputasi berpengaruh secara
signifikan terhadap keputusan nasabah. Demikian juga variabel lokasi dan
reputasi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bisnis merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan keuntungan agar dapat meningkatkan taraf
hidup. Bisnis memiliki jangkauan yang sangat luas,
mulai dari bidang yang sangat sederhana maupun bidang
yang lebih kompleks. Di mana seluruh kegiatan serta
kabutuhan sehari-harinya didukung dengan teknologi
yang tidak terbatas. Termasuk pada kebutuhan
pengelolaan dana yang mereka miliki.
Perbankan merupakan salah satu bisnis yang
menjadi alternatif untuk masyarakat dalam mengelo la
dana ataupun kekayaan yang mereka miliki. Di
Indonesia, perbankan sudah ada sejak awal proklamasi
kemerdekaan. Di mana latar belakang adanya lembaga
perbankan adalah berkembangnya perdagangan di
Indonesia yang berasal dari luar negeri. Sehingga
dibutuhkan lembaga keuangan untuk menunja ng
kegiatan perdagangan tersebut.1
Indonesia memiliki dua jenis bank, yaitu bank
konvensional dan juga bank syariah. Berkembangnya
bank syariah di Indonesia merupakan dampak dari Bank
Islam yang berkembang di negara-negara Islam lain.
Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank
syariah sebagai pilar
1 Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dkk, Bank Dan Lembaga
Keuangan Lain (Jakarta: Kencana, 2016), 37.
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ekonomi Islam mulai dilakukan. Hingga terbentuknya
PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November
1991.2
Pengertian Bank Syariah adalah lembaga
keuangan
yang dalam menjalankan
kegiatan,
operasional, serta produk-produk yang ditawarkan
didasari oleh prinsi-prinsip syariat Islam, Bank Syariah
tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lembaga
keuangan Perbankan dalam operasionalnya menjalanka n
beberapa fungsi, yaitu sebagai penerima simpanan dana,
menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa
kepada nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
lembaga Perbankan Syariah merupakan lembaga
keuangan yang dalam menjalankan tiga prinsip di atas
dengan berlandasan prinsip syariah.3
Persaingan ketat antara bank syariah dan bank
konvensional dalam menarik perhatian para nasabah
dilakukan dengan berbagai strategi untuk dapat
menghimpun dana dari masyarakat. Strategi yang
dilakukan meliputi penentuan strategi produk, strategi
harga, strategi lokasi dan layout serta strategi promosi. 4
Setiap konsumen dihadapkan pada masalah
untuk menentukan keputusan dalam rangka memenuhi
Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta:
Gema Insani, 2001), 25.
3 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2015), 11.
4 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), 191-192.
2
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kebutuhannya. Schiffman dan Kanuk mendefinis ika n
keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua
atau lebih pilihan alternatif. Dalam pemilihan alternatif
tersebut konsumen akan melewati suatu proses
pengambilan keputusan yang dimulai dari mencari
sumber informasi, melakukan evaluasi alternatif produk,
menyeleksi, dan pembelian produk.5
Keputusan yang diambil oleh nasabah untuk
memenuhi kebutuhan muncul dari beberapa faktor
tertentu. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan
nasabah tidak jarang mengalami masalah-masalah yang
berdampak pada keputusan yang dibuat oleh nasabah
tersebut. Oleh karena itu pihak manajemen bank harus
lebih memahami apa saja faktor yang mempengar uhi
keputusan nasabah.
Faktor yang mempengar uhi
keputusan pembelian menurut Philip Kotler dan Gary
Armstrong di antaranya adalah faktor kebudayaan,
sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli (nasabah).6
Faktor lain yang berpengaruh terhadap keputusan
konsumen dalam melakukan pembelian adalah faktor
situasi. Menurut Russel W Belk pengaruh situasi adalah
sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus
pada waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari
karakteristik konsumen dan karakteristik objek. 7

5

Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 213-214.
6 Ibid., 215.
7
Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen Dan Pemasaran
(Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2015), 37-38.
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Situasi konsumen memiliki lima karakteristik
yaitu lingkungan fisik yang meliputi lokasi geografis,
dekor, suara, aroma, penyinaran, dan konfigurasi yang
terlihat pada objek. Lingkungan sosial yaitu ada atau
tidaknya orang lain dalam situasi yang bersangkutan.
Tugas, merupakan tujuan atau sasaran tertentu yang
dimiliki konsumen di dalam suatu situasi. Keadaan
anteseden yang berarti suasana hati dari konsumen.8
Lokasi adalah tempat di mana tersedia produk
yang ditawarkan dan menjadi suatu tempat yang akan
dituju konsumen untuk membeli produk tersebut. Dalam
dunia perbankan lokasi dapat diartikan sebagai kantor
tempat beroperasinya bank tersebut dengan segala
aktifitas bisnisnya. Lokasi yang strategis akan
menambah kemudahan nasabah dalam menjangkaunya.
Seiring perkembangan teknologi, lokasi dapat berpindah
menjadi transaksi yang dilakukan menggunaka n
teknologi komputer dan juga handphone, yang akan
lebih memudahkan nasabah dalam bertransaksi.9
Faktor psikologi merupakan faktor yang berasal
dari diri konsumen itu sendiri. Faktor ini memilik i
beberapa
indikator
yaitu
motivasi,
persepsi,
pembelajaran dan keyakinan serta sikap. Melalui
bertindak belajar, seseorang akan mendapatkan
keyakinan dan sikap. Keyakinan dapat membentuk citra
dari produk dan merek, jika citra atau reputasi dari
8

Ibid., 38.
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Penerbit
Ghalia Indonesia, 2003), 69.
9
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perusahaan maupun dari produk yang ditawarkan baik
maka konsumen akan lebih mudah untuk melakukan
pembelian pada produk tersebut.10
Reputasi dapat diartikan sebagai citra atau nama
baik dari suatu instansi maupun individu. Reputasi dapat
diukur melalui penilaian seseorang terhadap instansi atau
individu tersebut, penilaian tersebut dapat berdasarkan
apapun yang dilihat, dirasakan, dan dijalankan oleh
penilai. Reputasi menjadi penting dalam dunia
perbankan, karena reputasi menjadi tolak ukur nasabah
dalam memilih bank yang akan digunakan, mengingat
persaingan dunia perbankan semakin ketat.11
Pemasaran merupakan salah satu aspek yang
sangat penting dalam menentukan kesuksesan penjualan
produk pada perbankan syariah. Pada perbankan ada
beberapa hal yang menjadi fokus dalam pemasaran di
antaranya adalah lokasi dan reputasi dari bank itu
sendiri, karena kedua elemen tersebut sangat
berpengaruh terhadap terjualnya produk perbankan yang
ditandai adanya nasabah yang menggunakan produk
yang dimiliki bank tersebut.12
BRI Syariah merupakan salah satu bank syariah
yang ada di Ponorogo. Bank ini mengalami kemajuan
dilihat dari jumlah nasabah yang meningkat dari tahun
2017 ke 2018. Pada tahun 2017 jumlah nasabah yang
10

Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 217.
11 Keith Butterick, Pengantar Public Relations, terj. Nurul Hasfi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 58.
12 Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Kencana, 2005), 63.
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dimiliki 7958 nasabah dan 10.035 nasabah pada tahun
2018.13
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan
peneliti di tempat penelitian. Diketahui bahwa lokasi dari
bank BRI Syariah KCP Ponorogo yang terletak di pojok
pertigaan, ruangan yang tidak begitu luas, serta tempat
parkir yang berada di pinggir jalan utama kota. Lokasi
tersebut dinilai tidak strategis walaupun berada pada
pusat kota. Sedangkan jumlah nasabah mengala mi
peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2018.14
Reputasi dari bank BRI Syariah KCP Ponorogo
dinilai kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara
dengan beberapa masyarakat Ponorogo, diperoleh fakta
bahwa bank BRI Syariah belum banyak dikenal oleh
masyarakat dan terdapat nasabah yang mengala mi
kejadian yang merugikan nasabah tersebut. Walaupun
demikian, jumlah nasabah pada tahun 2017 hingga tahun
2018 mengalami peningkatan.15
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di
atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitia n
dengan judul “Pengaruh Lokasi Dan Reputasi Terhadap
Keputusan Nasabah Menggunakan Bank Syariah (Studi
Pada BRI Syariah KCP Ponorogo)”.

13

Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 Desember 2018
Rahmawati, Observasi, 4 Desember 2018
15 Aldi, Wawancara, 6 Desember 2018
14
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B. Rumusan Masalah
1. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan
nasabah menggunakan Bank Syariah?
2. Apakah reputasi berpengaruh terhadap keputusan
nasabah menggunakan Bank Syariah?
3. Apakah lokasi dan reputasi berpengaruh secara
simultan terhadap keputusan nasabah menggunaka n
Bank Syariah?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi
terhadap keputusan nasabah menggunakan Bank
Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
reputasi terhadap keputusan nasabah menggunaka n
Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi
dan reputasi secara simultan terhadap keputusan
nasabah menggunakan Bank Syariah.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
bagi peneliti selanjutnya dan bahan perbandinga n
dengan penelitian yang lain.
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b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan keilmuan peneliti dan juga
pembaca.
2. Manfaat secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
bank syariah sebagai bahan evaluasi kinerja bank
tersebut. Bagi peneliti dapat menambah wawasan
keilmuan. Bagi nasabah dapat menjadi
bahan
pertimbangan dalam memilih bank yang akan
digunakan.
E. Sistematika Penulisan
Untuk
memudahkan
pembahasan
dan
memperjelas arah pembahasan, maka oleh penulis,
skripsi ini disistematisasikan menjadi lima bab dengan
uraian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitia n,
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
Pada bab ini akan menjelaskan tentang mengapa
penelitian dilakukan dan juga bagaimana alur penulisa n
penelitian tersebut. sehingga pembaca dapat dengan
mudah memahami bagaimana gambaran yang akan
djelaskan oleh peneliti.
BAB II TEORI, PENELITIAN TERDAHULU,
KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS. Bab ini
berisi Landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka
berfikir, dan hipotesis penelitian. Dengan membaca bab
ini, pembaca akan memahami teori yang relevan dengan
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penelitian, kerangka berpikir peneliti dalam melakukan
penelitian, serta jawaban sementara dari penelitia n
tersebut.
BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi
rancangan penelitian, variabel penelitian dan definis i
operasional, populasi, sampel, dan teknik sampling, jenis
dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode
pengolahan dan analisis data. Dengan membaca bab ini,
pembaca akan memahami metode penelitian yang
digunakan
peneliti.
Sehingga
pembaca
dapat
menentukan tingkat kepercayaan yang diberikan dari
hasil penelitian.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini
berisi hasil pengujian instrumen (validitas dan
reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil pengujia n
hipotesis, dan pembahasan. Pada bab ini akan disajikan
hasil analisis data yang diperoleh metode penelitian yang
sudah ditentukan, serta analisis dari peneliti terhadap
hasil pengolahan data.
BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpula n
dan saran. Dengan membaca bab ini, pembaca akan
dapat memahami hasil penelitian secara singkat dan
jelas. Serta memahami jawaban dari rumusan masalah
penelitian.

BAB II
TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA
BERFIKIR DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Keputusan Nasabah
a. Pengertian Keputusan Nasabah
Keputusan dapat diartikan sebagai hasil
dari pemilihan antara dua atau lebih suatu
alternatif. Seorang individu tentu saja akan
melakukan keputusan dalam pemilihan mana
yang akan digunakan atau dikonsumsi untuk
memenuhi kebutuhan yang harus terpenuhi.
Dalam dunia perbankan keputusan nasabah
menjadi awal mula terjadinya transaksi dari
penggunaan
produk
perbankan
yang
1
ditawarkan.
b. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan
Perilaku pembelian konsumen atau
keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh
faktor-faktor berikut ini:2

1

Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 214.
2 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran
edisi ke Tiga Belas, Jilid Satu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 166-181.
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1) Faktor Budaya
Budaya (culture) adalah determina n
dasar keinginan dan perilaku seseorang.
Setiap budaya terdiri dari beberapa
subbudaya (subculture) yang lebih kecil
yang memberikan identifikasi dan sosialisas i
yang lebih spesifik untuk anggota mereka.
Subbudaya meliputi kebangsaan, agama,
kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketika
subbudaya tumbuh besar dan cukup kaya,
perusahaan sering merancang program
pemasaran khusus untuk melayani mereka. 3
2) Faktor Sosial
Faktor sosial seperti kelompok referensi,
keluarga, serta peran sosial dan status
mempengaruhi perilaku pembelian.
a) Kelompok Referensi
Kelompok referensi seseorang
merupakan semua kelompok yang
mempunyai pengaruh langsung (tatap
muka) atau tidak langsung terhadap sikap
atau perilaku orang tersebut. kelompok
yang mempunyai pengaruh langsung
disebut
kelompok
keanggotaan.
Beberapa dari kelompok ini merupakan
kelompok primer seperti keluarga, teman,

3

Ibid., 170.
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tetangga,
dan rekan kerja yang
berinteraksi secara berkelanjutan.4
b) Keluarga
Keluarga
adalah
organisas i
pembelian konsumen yang paling penting
dalam masyarakat, dan anggota keluarga
mempresentasikan kelompok referensi
utama yang paling berpengaruh. Terdapat
dua keluarga dalam kehidupan pembeli.
Yaitu, keluarga orientasi yang terdiri dari
orang tua dan saudara kandung serta
keluarga prokreasi yang terdiri dari
pasangan dan anak-anak.5
c) Peran dan Status
Peran terdiri dari kegiatan yang
diharapkan dapat dilakukan seseorang.
Setiap peran menyandang status. Kita
dapat mendefinisikan posisi seseorang
dalam setiap kelompok di mana ia
menjadi anggota berdasarkan peran dan
status. Seseorang akan memilih produk
yang
mencerminkan
dan
mengkomunikasikan peran mereka serta
status
yang
diinginkan
dalam
6
masyarakat.

4

Ibid., 170.
Ibid., 171.
6 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran
edisi ke Tiga Belas, Jilid Satu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 171.
5
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3) Faktor Pribadi
Faktor pribadi merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi keputusan
pembelian. Faktor pribadi meliputi usia dan
tahap siklus hidup; pekerjaan dan keadaan
ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta
gaya hidup dan nilai.7
a) Usia dan Tahap Siklus Hidup
Orang membeli barang dan jasa
yang berbeda sepanjang hidupnya. Selera
orang terhadap produk berkaitan dengan
usia. Konsumsi dibentuk oleh siklus
hidup keluarga.
b) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
Pekerjaan
seseorang
akan
mempengaruhi pola konsumsi orang
tersebut. Selain itu, pilihan produk sangat
dipengaruhi oleh keadaan ekonomi:
penghasilan yang dapat dibelanjakan,
tabungan dan aset, utang, kekuatan
pinjaman,
dan
sikap
terhadap
8
pengeluaran dan tabungan.
c) Kepribadian dan Konsep Diri
Kepribadian adalah sekumpula n
sifat
psikologis
manusia
yang
menyebabkan respons yang relatif
konsisten dan tahan lama terhadap
7
8

Ibid., 172.
Ibid., 172.
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rangsangan lingkungan. Kepribadian
dijelaskan dengan menggunakan ciri- cir i
seperti kepercayaan diri, dominasi,
otonomi, kemampuan bersosialisasi, dan
kemampuan beradaptasi.9
d) Gaya Hidup dan Nilai
Gaya hidup adalah pola hidup
seseorang di dunia yang tercermin dalam
kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya
hidup memotret interaksi seseorang
secara utuh dengan lingkungannya.
Keputusan konsumen juga dipengaruhi
oleh nilai inti, sistem kepercayaan yang
mendasari sikap dan perilaku.10
4) Faktor Psikologi
Faktor ini meliputi motivasi, persepsi,
pembelajaran, serta keyakinan dan sikap.11
a) Motivasi
Proses motivasi terjadi karena
adanya kebutuhan, keinginan, ataupun
harapan yang tidak terpenuhi. Dalam
motivasi inilah sangat dimungkinka n
terjadi perbedaan antar konsumen

9

Ibid., 173.
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran
edisi ke Tiga Belas, Jilid Satu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 174.
11 Ibid., 176
10
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meskipun mereka memiliki kebutuhan
yang sama.12
b) Persepsi
Persepsi adalah proses yang
digunakan oleh seorang individu untuk
memilih,
mengorganisasikan,
dan
menginterpretasi masukan informas i
untuk menciptakan gambaran yang
memiliki arti. Terbentuknya persepsi
yang
tepat
pada
konsumen
menyebabkan mereka mempunyai kesan
dan penilaian yang tepat. Berdasarkan
persepsi inilah konsumen tertarik dan
membeli.
c) Pembelajaran
Pembelajaran
mendorong
perubahan dalam perilaku kita yang
timbul
dari pengalaman.
Dalam
membeli, konsumen juga akan memilih
produk yang diingat dalam benaknya.
Ingatan konsumen terhadap merek
produk umumnya adalah produk yang
sering didengar dan dilihat.13
d) Keyakinan dan Sikap
Keyakinan dan sikap dapat
mempengaruhi perilaku pembelian.
Keyakinan dapat membentuk citra
12
13

Ibid., 176.
Ibid., 177.
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produk dan merek. Konsumen yang
suka atau bersikap positif terhadap
produk cenderung memiliki keingina n
yang kuat untuk memilih dan membeli
produk yang disukainya.
Citra
atau
reputasi
dari
perusahaan juga sangat berpengaruh
pada keputusan konsumen. Reputasi
tersebut merupakan citra dan persepsi
yang dihasilkan dari banyak pendapat
yang berbeda tentang perusahaan.14 Jika
citra atau reputasi dari perusahaan
maupun dari produk yang ditawarkan
baik maka konsumen akan lebih mudah
untuk melakukan pembelian pada
produk tersebut.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap
keputusan
konsumen
dalam
melakukan
pembelian adalah faktor situasi. Menurut Russel
W Belk pengaruh situasi
adalah sebagai
pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus
pada waktu dan tempat yang spesifik yang lepas
dari karakteristik konsumen dan karakteristik
objek.15

14

Keith Butterick, Pengantar Public Relations, terj. Nurul Hasfi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 58.
15
Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen Dan Pemasaran
(Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2015), 13.
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Situasi
konsumen
memiliki
lima
karakteristik yaitu lingkungan fisik yang melip uti
lokasi geografis,
dekor, suara, aroma,
penyinaran, dan konfigurasi yang terlihat pada
objek. Lingkungan sosial yaitu ada atau tidaknya
orang lain dalam situasi yang bersangkutan.
Waktu yang
sedang berlangsung pada
konsumen. Tugas, merupakan tujuan atau
sasaran tertentu yang dimiliki konsumen di
dalam suatu situasi. Dan keadaan anteseden yang
berarti susana hati dari konsumen.16
Keputusan konsumen untuk melakukan
pembelian terhadap suatu produk dipengaruhi
oleh motif beli. Motif beli adalah alasan-alasan
seorang konsumen berbelanja pada tempat
tertentu. Motif tersebut adalah kenyamanan
lokasi, kecepatan pelayanan, harga, dan produk
yang ditawarkan.17
c. Tahap Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh konsumen melalui beberapa tahapan,
berikut lima tahapan perilaku konsumen dalam
mengambil keputusan:18

16

Ibid., 38.
William J. Stanton, Fundamentals of marketing diterjemahkan
oleh Yohanes Lamarto (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), 165.
18 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran
edisi ke Tiga Belas, Jilid Satu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 184-190.
17
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1) Pengenalan Kebutuhan
Proses pembelian dimulai ketika
pembeli menyadari suatu masalah atau
kebutuhan yang dipicu oleh rangsanga n
internal atau eksternal.19
2) Pencarian Informasi
Konsumen akan melakukan pencarian
informasi setelah mengetahui kebutuhannya.
Sumber informasi berasal dari pribadi
(keluarga,
teman,
tetangga,
rekan),
komersial (iklan, situs Web, wirania ga,
penyalur, kemasan, tampilan), publik (media
massa, organisasi pemeringkat konsumen),
dan
eksperimental
(penangana n,
pemeriksaan, dan penggunaan produk.20
3) Evaluasi alternatif
Evaluasi alternatif merupakan proses
mengevaluasi pilihan produk dan merek, dan
memilih sesuai keinginan konsumen.
beberapa konsep dasar yang akan membantu
kita memahami proses evaluasi: Pertama,
konsumen berusaha memuaskan sebuah
kebutuhan. Kedua, konsumen mencari
manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga,
konsumen melihat masing- masing produk
19
20

Ibid., 185.
Ibid., 185.
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dengan kemampuan untuk menghantark a n
manfaat yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan.21
4) Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian adalah tahapan
yang dilalui konsumen setelah evaluas i
alternatif. Pada tahap ini konsumen akan
menentukan apakah membeli atau tidak. Jika
memilih untuk membeli produk, dalam hal
ini konsumen dihadapkan pada beberapa
alternatif pengambilan keputusan seperti
produk, merek, penjual, kuantitas, dan waktu
pembelian.22
5) Perilaku Pascapembelian
Perilaku konsumen pasca-pembelia n
mempunyai arti penting bagi produsen.
Pengalaman
konsumen
mengonsums i
produk (positif atau negatif) berpengaruh
dalam pengambilan keputusan membeli lagi
produk yang sama pada saat mereka
membutuhkan kembali.23
2. Lokasi
a. Pengertian Lokasi
Lokasi adalah tempat di mana diperjual
belikan
produk perbankan dan pusat
21

Ibid., 186.
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran
edisi ke Tiga Belas, Jilid Satu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 190.
23 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 219.
22

20

pengendalian perbankan. Dalam praktiknya ada
beberapa macam lokasi kantor bank yaitu lokasi
kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu,
kantor kas, dan lokasi mesin-mesin Anjunga n
Tunai Mandiri (ATM).24 Lokasi yang strategis
akan menambah kemudahan nasabah dalam
menjangkaunya.
Seiring
berkembangnya
teknologi, lokasi dapat berpindah menjadi
transaksi yang dilakukan menggunakan teknologi
komputer dan juga handphone, yang akan lebih
memudahkan nasabah dalam bertransaksi.25
Dalam
prakteknya
lokasi
memilik i
instrumen penting yaitu tipe dan tingkat interaksi
yang terlibat. Tipe tersebut di antaranya adalah
pelanggan atau pembeli mendatangi penjual, atau
kebalikannya yaitu penjual mendatangi pembeli
atau kedua pihak tersebut pertemu pada lokasi
tertentu untuk bertransaksi.26 Pada bisnis
perbankan tradisional, pengawasan dilakukan
melalui pertimbangan struktur organisas i,
wilayah, dan kewenangan.27
Bagi perusahaan non bank penentuan lokasi
biasanya digunakan untuk lokasi pabrik atau
gudang atau cabang, sedangkan penentuan lokasi
24

Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 163.
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Penerbit
Ghalia Indonesia, 2003), 69.
26 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan
Aplikasi (Bandung: ALFABETA, 2015), 31.
27 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan..., 69.
25
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bagi industri perbankan lebih ditekankan kepada
lokasi cabang. Penentuan lokasi kantor cabang
bank dilakukan untuk cabang utama, cabang
pembantu atau kantor kas. Penentuan lokasi
kantor beserta sarana dan prasarana pendukung
menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar
nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank
yang ada. Demikian pula sarana dan prasarana
harus memberikan rasa nyaman dan aman kepada
seluruh nasabah yang berhubungan dengan
bank.28
b. Penentuan Lokasi
Perbankan merupakan salah satu perusahaan
yang bergerak dalam bidang bisnis yang
berorientasi pada keuntungan. Apabila salah
dalam penetuan lokasi maka akan menambah
biaya yang akan dikeluarkan. Lokasi yang tidak
strategis akan mengurangi minat nasabah untuk
berhubungan dengan bank. Ada beberapa hal
yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi
bank, yaitu sebagai berikut:29
1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik.
2) Dekat dengan lokasi perkantoran.
3) Dekat dengan lokasi pasar.
4) Dekat dengan lokasi perumahan atau
masyarakat.
28 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), 239.
29 Ibid., 240.
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5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang
ada di suatu lokasi.
Faktor lain yang perlu dipertimbangka n
dalam penentuan lokasi suatu cabang, yaitu:30

1) Faktor Utama (Primer)
a) Dekat dengan pasar.
b) Dekat dengan bahan baku.
c) Tersedia tenaga kerja, baik jumla h
maupun kualifikasi yang diinginkan.
d) Terdapat fasilitas pengangkutan seperti
jalan raya atau kereta api atau pelabuhan
laut atau pelabuhan udara.
e) Tersedia sarana dan prasarana seperti
listrik, telepon, dan lainnya.
f) Sikap masyarakat.
1) Faktor Sekunder31
a) Biaya untuk investasi di lokasi seperti
biaya
pembelian
tanah
atau
pembangunan gedung.
b) Prospek perkembangan harga atau
kemajuan di lokasi tersebut.
c) Kemungkinan untuk perluasan lokasi.

30

Ibid., 240.

31

Ibid., 240.
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d) Terdapat fasilitas penunjang lain seperti
pusat perbelanjaan atau perumahan.
Selain lokasi dari bank yang perlu
diperhatikan, selanjutnya adalah menentuka n
layout gedung dan ruang kantor. Layout ruangan
yang tidak nyaman akan mengakibatkan nasabah
tidak betah berlama-lama di kantor. Penentuan
layout dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu
layout gedung dan ruangan. 32
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk layout
gedung adalah sebagai berikut:33
1) Bentuk gedung yang memberikan kesan
bonafid.
2) Lokasi parkir luas dan aman.
3) Keamanan di sekitar gedung terjamin.
4) Tersedianya telepon umum atau fasilitas
lainnya khusus untuk nasabah.
Sementara itu, untuk layout ruangan yang
harus diperhatikan adalah:34
1) Suasana ruangan terkesan luas dan lega.
2) Tata letak kursi dan meja sesuai dengan
urutan proses dokumen.
3) Dekorasi dan hiasan dalam ruangan.
32

Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), 243.
33 Ibid., 243.
34 Ibid., 244.
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c. Tujuan Penentuan Lokasi
Penentuan lokasi pada hakikatnya adalah
untuk mendekatkan diri dengan nasabah, baik
nasabah sumber dana maupun nasabah kredit,
namun selain itu terdapat beberapa tujuan dalam
penentuan lokasi bank, yaitu:35
1) Memudahkan pelayanan nasabah dengan
mendekati dan memudahkan pencapaiannya
(aksesibilitas). Termasuk dalam pengertian
aksesibilitas ini adalah bukan hanya dekatnya
jarak, tetapi juga kemudahan menjangka unya
dari angkutan umum, terletak di jalan yang
mudah dijangkau dari arah mana saja,
terletak di tengah kota, dan banyak dilewati
angkutan kota sepanjang jam kerja kantor
bank. Termasuk kemudahan dalam hal parkir
kendaraan.36
2) Kemudahan
pemasangan
dan
ketersambungan dengan jejaring teknologi.37
3) Lokasi memungkinkan bank menata kantor
dan tata letak in/out-door dengan leluasa
sehingga mendukung ketersediaan parkir,
ruang layanan, ruang tunggu dan sarana
layanan lainnya sehingga mampu membuat

35

I Sentot Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010), 128.
36 Ibid., 128.
37 Ibid., 128.
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kenyamanan dan kepuasan nasabah dalam
memanfaatkan produk dan jasa bank.38
4) Tata letak di dalam kantor memungkinka n
sistem antrian yang efektif tapi sekaligus
efisien. Dukungan penataan udara ruangan,
kelapangan lokasi antrian, dukungan hiburan
di tempat antrian adalah hal yang perlu
diperhatikan.39
5) Memudahkan tenaga kerja penggerak kantor
bank dalam mencapainya. Hal ini diharapkan
dapat mempermudah karyawan dalam
melayani nasabah dengan baik tanpa
diganggu dengan keterlambatan masuk
kantor dengan alasan jalanan ramai dan
padat.
3. Reputasi
a. Pengertian Reputasi
Reputasi perusahaan adalah serangkaia n
citra dan persepsi yang dihasilkan dari banyak
pendapat yang berbeda tentang perusahaan.
Reputasi dapat diukur melalui penila ia n
seseorang terhadap instansi atau individ u
tersebut, penilaian tersebut dapat berdasarkan
apapun yang dilihat, dirasakan, dan dijalanka n
oleh penilai. Reputasi menjadi penting dalam
38

Ibid., 128.
I Sentot Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2010), 129.
39
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dunia perbankan, karena reputasi menjadi tolak
ukur nasabah dalam memilih bank yang akan
digunakan,
mengingat
persaingan
dunia
perbankan semakin ketat.40
Jefkins menjelaskan reputasi perusahaan
dengan pernyataan berikut, reputasi atau citra
perusahaan adalah reputasi yang dimilik i
perusahaan atau lembaga secara keseluruha n.
Reputasi ini dibentuk oleh riwayat keberhasila n,
stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk,
keberhasilan ekspor, hubungan industri yang
baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja,
kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial
dan komitmen mengadakan riset. Definis i
tersebut bukan hanya menyangkut prestasi dan
citra yang diusahakan oleh perusahaan,
melainkan juga termasuk kebijakan dan
komitmen perusahaan untuk terus melakukan
perbaikan yang berkelanjutan.41
Reputasi
suatu
perusahaan
sangat
berpengaruh terhadap perkembangan
dan
kesuksesan perusahaan itu sendiri. Reputasi baik
akan membawa hal baik juga. Dengan adanya
reputasi baik maka pelanggan akan mudah
tertarik untuk ikut menggunakan produk yang

40

Keith Butterick, Pengantar Public Relations, terj. Nurul Hasfi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 58.
41 Adriza, Membangun Citra Lembaga Perguruan Tinggi Yang
Berbasis Vokasi (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), 83.
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ditawarkan. Sebaliknya, reputasi yang buruk
dapat menjatuhkan produk dari suatu instansi di
pasar. Karena dengan reputasi buruk pelangga n
tidak akan mau menggunakan produk yang
ditawarkan.42
Untuk mencapai kesuksesan yang menjadi
tujuan dari instansi maka perlu dibangun reputasi
yang baik. Untuk membangun reputasi yang baik
instansi tersebut harus memperhatikan beberapa
hal diantaranya adalah sikap tanggung jawab
terhadap semua pihak, komunikasi yang harus
dibangun baik kepada siapa saja. Selanjutnya
produk yang ditawarkan harus berkualitas sesuai
dengan harga yang ditetapkan, menjaga
keuangan
instansi
itu
sendiri
untuk
mempertahankan
para
investor.
Dan
kepemimpinan yang diterapkan haruslah tepat
sehingga semua berjalan satu arah pada tujuan
yang sama.43
Reputasi suatu perusahaan dapat mengala mi
peningkatan ataupun penurunan. Kemungkina n
penurunan reputasi perusahaan dinilai rendah
jika:44

42

Keith Butterick, Pengantar Public Relations..., 58-60.
Ibid., 62.
44 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis
Resiko (Jakarta: PT Gramedia, 2016),83.
43
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1) Selama periode penilaian, tidak terdapat
pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank
dan perusahaan terkait.
2) Potensi pelanggaran etika bisnis bank dinila i
minim.
3) Produk bank relatif sederhana dan mudah
dipahami
nasabah
sehingga
kecil
kemungkinan menimbulkan resiko reputasi.
4) Kerja sama dengan mitra bisnis tidak banyak
sehingga
kecil
kemungkinan
tejadi
perselisihan.
5) Frekuensi pemberitaan negatif dinilai sedikit
dan tidak material,
dengan lingk up
pemberitaan terbatas.
6) Frekuensi keluhan nasabah dinilai rendah
dan tidak material.
Perbankan memiliki berbagai manajemen
yang sangat membantu dalam operasional bank
tersebut. salah satu yang di anggap penting
adalah manajemen risiko reputasi. Risiko
reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat
kepercayaan stakeholders yang bersumber dari
persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari
kejadian risiko reputasi pada umumnya
menyebabkan kerugian non-finansial bagi bank.
Bank melakukan identifikasi risiko reputasi yang
melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti
perkreditan (penyediaan dana), treasury dan
investasi, operasionl dan jasa, pembiayaan
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perdagangan (apabila ada), teknologi sistem
informasi dan MIS, dan sumber daya manusia. 45
Bank memantau risiko reputasi secara
berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di
masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi.
Sistem informasi manajemen harus dapat
menyediakan laporan eksposur risiko reputasi
secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam
rangka proses pengambilan keputusan oleh
direksi. Risiko reputasi dapat berkurang apabila
semua pegawai bank patuh pada ketentuan
ekstenal dan internal yang berlaku. Oleh karena
itu, bank perlu meningkatkan kepatuhan terhadap
ketentuan
yang berlaku
dalam rangka
46
mengendalikan risiko reputasi.
b. Elemen Reputasi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Weber dan Reputation Institute (2006), ada enam
elemen inti yang secara bersama-sama
membentuk bangunan reputasi perusahaan:47
1) Tanggung jawab: mendukung tujuan mulia,
menunjukkan tanggung jawab lingkunga n
dan tanggung jawab sosial.
45 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2 (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2015),178.
46 Ibid., 178-179.
47 Keith Butterick, Pengantar Public Relations, terj. Nurul Hasfi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 62.
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2) Komunikasi: ditandai dengan keterbukaan,
pengungkapan secara penuh dan terbuka
untuk berdialog.
3) Barang dan jasa: menawarkan kualitas dan
inovasi yang berkelas tinggi, serta kepuasan
pelanggan.
4) Bakat: memberikan hadiah kepada karyawan
secara adil, keberagaman latar belakang
karyawan dan menunjukkan kemampuan
untuk menarik dan mempertahankan staf.
5) Matriks keuangan: melampaui para pesaing
dan menunjukkan stabilitas keuangan serta
nilai investasi jangka panjang.
6) Kepemimpinan: dibangun oleh CEO dan tim
senior, menunjukkan kepemimpinan yang
baik dan perilaku etis.
B. Penelitian Terdahulu
Peneliti melakukan kajian terhadap penelitian yang
memiliki variabel X yang sama dengan penelitian yang
akan di lakukan oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No
1

Peneliti
Neng
Nadiyya
Syaima
(2017)

Judul
Pengaruh 1.
M erek,
Reputasi,
Kualitas
Pelayana

Hasil
M erek
berpengaruh
terhadap
keputusan
nasabah.

1.
2.

Perbedaan
Jumlah variabel
penelitian.
Objek
penelitian.
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n dan
2.
Lokasi
Terhadap
Proses
Keputusa
n
3.
Nasabah
M enggun
akan
Produk
Tabunga
n di BJB 4.
Syariah
KCP.
Ciputat

2.

Tandi
Larasati
Putri
(2017)

3.

M uvika
Perdana
Putra
(2015)

Pengaruh
Lokasi,
Produk,
dan
Pelayana
n
Terhadap
Keputusa
n
M ahasis
wa IAIN
Salatiga
Dalam
M enjadi
Nasabah
Bank
Syariah
Pengaruh
Citra
Perbanka
n
Terhadap

Reputasi
berpengaruh
tehadap
keputusan
nasabah.
Kualitas
pelayanan
berpengaruh
terhadap
keputusan
nasabah.
Lokasi
berpengaruh
terhadap
keputusan
nasabah

3.

Periode
penelitian.

1. Lokasi berpengaruh positif 1.
terhadap keputusan
nasabah.
2.
2. Produk berpengaruh
positif terhadap keputusan 3.
nasabah.
3. Pelayanan tidak
berpengaruh terhadap
keputusan nasabah.

Jumlah variabel
penelitian.
Objek
penelitian.
Periode
penelitian.

1. Citra perbankan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
keputusan nasabah dalam
mengambil kredit.

Jumlah variabel
penelitian.
Objek
penelitian.

1.
2.
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4.

Randy
Andika
(2015)

Keputusa
n
Nasabah
Dalam
M engam
bil Kredit
Dengan
Pelayana
n Dan
Prosedur
Kredit
Sebagai
Variabel
M oderati
ng Pada
PD BPR
Bank
Bantul
Pengaruh
Lokasi,
Pelayana
n,
Religius
Stimuli,
Reputasi,
Profit
Sharing
(Bagi
Hasil),
dan
Promosi
Terhadap
M inat
Nasabah
Non
M uslim
M enjadi
Nasabah
Bank

2. Citra perbankan
berpengaruh terhadap
keputusan nasabah dalam
mengambil kredit dengan
variabel pelayanan sebagai
variabel moderasi.
3. Citra perbankan
berpengaruh terhadap
keputusan nasabah dalam
mengambil kredit dengan
variabel prosedur kredit
sebagai variabel moderasi.

3.

Periode
penelitian.

1. Ada pengaruh yang
signifikan antara lokasi,
pelayanan, religius
stimuli, reputasi, dan
promosi terhadap minat
nasabah di bank syariah
secara simultan.
2. Ada pengaruh yang
signifikan antara pengaruh
lokasi terhadap minat
nasabah non-muslim
untuk menjadi nasabah di
bank syariah secara
parsial.
3. Ada pengaruh yang
signifikan antara pengaruh
pelayanan terhadap minat
nasabah non-muslim
untuk menjadi nasabah di
bank syariah secara
parsial.

1.

Jumlah variabel
penelitian.
Objek
penelitian.
Periode
penelitian.

2.
3.
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Syariah
(Wilayah
Jakarta
Timur)

5.

Seftiani
(2017)

4. Ada pengaruh yang
signifikan antara pengaruh
religius stimuli terhadap
minat nasabah nonmuslim untuk menjadi
nasabah di bank syariah
secara parsial.
5. Ada pengaruh yang
signifikan antara pengaruh
reputasi terhadap minat
nasabah non-muslim
untuk menjadi nasabah di
bank syariah secara
parsial.
6. Ada pengaruh yang
signifikan antara pengaruh
promosi terhadap minat
nasabah non-muslim
untuk menjadi nasabah di
bank syariah secara
parsial.
Pengaruh 1. Variabel citra perusahaan
Citra
berpengaruh positif
Perusaha
terhadap keputusan
an dan
menabung nasabah pada
Atribut
Bank Syariah M andiri KC
Produk
Teluk Batung Bandar
Terhadap
Lampung.
Keputusa 2. Variabel atribut produk
n
berpengaruh positif
menabun
terhadap keutusan
g
menabung nasabah pada
Nasabah
Bank Syariah mandiri KC
Dalam
Teluk Batung bandar
Perspekti
Lampung.
f
Ekonomi
Islam
(Studi

1.
2.
3.

Jumlah
Variabel.
Objek
penelitian.
Periode
penelitian.
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Pada
Nasabah
Bank
Syariah
M andiri
KC
Teluk
Betung
bandar
Lampung
).

C. Kerangka Berfikir
Sejalan dengan tujuan penelitian dan juga kajian
teori yang sudah dibahas, berikut ini akan diuraikan
kerangka berfikir peneliti yang akan dijelaskan pada
gambar di bawah ini.
Kerangka Berfikir
H3

Lokasi (X1 )

H1

Keputusan Nasabah (Y)
Reputasi (X2 )

H2

Kerangka berfikir diatas menjelaskan terkait
adanya pengaruh lokasi dan reputasi terhadap keputusan
nasabah menggunakan bank syariah. Variabel yang
dipengaruhi adalah keputusan nasabah (Y), sedangkan
variabel yang mempengaruhi variabel terikat (variabel
bebas) adalah lokasi (X1 ) dan reputasi (X2 ).
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D. Hipotesis Penelitian
Mengacu pada kerangka berfikir dan studi empiris
yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara
variabel lokasi terhadap keputusan nasabah.
Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel lokasi terhadap keputusan nasabah.
2. Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara
variabel reputasi terhadap keputusan nasabah.
Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel reputasi terhadap keputusan nasabah.
3. Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara
variabel lokasi dan reputasi secara simulta n
terhadap keputusan nasabah.
Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel lokasi dan reputasi secara simulta n
terhadap keputusan nasabah.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan
sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.1
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah sesuatu variabel yang
menyatakan sifat seseorang atau yang mewakilinya,
serta suatu atribut yang menjadi bahan untuk
diteliti.2 Dengan variabel tersebut kita dapat
menemukan jawaban dari rumusan masalah yang
telah ditetapkan.Variabel penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu
variabel terikat dan juga variabel bebas.

1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2016), 8.
2 Ibid., 38.
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a. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang
dipengaruhi
variabel
lain.3
Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah
keputusan nasabah.
b. Variabel Independen
Variabel independen (bebas) merupakan
variabel yang menjadi penyebab dari
berubahnya variabel dependen.4 Variabel
independen dari penelitian ini adalah
variabel lokasi (X1 ) dan variabel reputasi
(X2 ).
2. Definisi Operasional
Untuk memberikan gambaran yang jelas
mengenai variabel dalam penelitian ini, akan
dijelaskan
definisi
operasional
masing-masing
variabel sebagai berikut:
Tabel 3.1
Definisi Operasional
Variabel
Lokasi (X1)

a.
b.

c.

3
4

39.

Indikator
Aksesbilitas
Kemudahan
dan
Ketersambungan
Jaringan
Kenyamanan

Butir Pernyataan
1-2
3-4

Sumber
I
Sentot
Wahjono
(2010)

5-6

Ibid., 39.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...,
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Reputasi (X2)

Keputusan
Nasabah (Y)

d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
e.

Tata letak
Tanggung Jawab
Komunikasi
Barang dan jasa
Matriks Keuangan
Pengenalan
Kebutuhan
Pencarian Informasi
Evaluasi Alternatif
Keputusan Pembelian
Perilaku Pascabeli

7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Keith
Butterick
(2014)
Philip
Kotler dan
Kevin
Lane
Keller
(2008)

23
24-25

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan wilayah yang di dalamnya
terdapat obyek ataupun subyek yang memenuhi
kriteria untuk dijadikan bahan penelitian, dan
peneliti menetapkan wilayah tertentu untuk
dijadikan populasi. Populasi tidak hanya berupa
manusia, tetapi bisa berupa benda atau yang
lainnya.5 Pada penelitian ini populasinya adalah
nasabah di BRI Syariah Ponorogo yang berjumlah
10.035 nasabah.6
2. Sampel
Sampel merupakan sebagian dari populasi, jadi
sampel merupakan perwakilan dari seluruh anggota
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2016), 80.
6 Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 Desember 2018
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populasi.7 Alasan dilakukan pengambilan sampel
adalah karena keterbatasan waktu, dana maupun
tenaga sehingga tidak memungkinkan seorang
peneliti meneliti semua jumlah populasi yang ada.
Teknik sampling adalah merupakan teknik
pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel
yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat
berbagai teknik sampling yang digunakan.8 Dalam
penelitian
ini,
peneliti menggunakan teknik
Probability Sampling yang merupakan teknik
pengambilan sampel yang memberikan peluang
yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi
untuk dipilih menjadi anggota sampel, dengan cara
Simple Random Sampling dimana pengambilan
anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi itu.9
Untuk menentukan ukuran sampel disini penulis
menggunakan pendapat Slovin sebagai berikut:
𝑛=

𝑁
1 + 𝑁. 𝑒 2

Dimana:
n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi

7 Sugiyono,

81.
8 Ibid.,
9 Ibid.,

81.
82.

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...,
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e = Persenan kelonggaran ketidaktelitian karena
kesalahan pengambilan sampel yang masih
dapat ditolerir atau diinginkan.
Jumlah populasi yang nasabah BRI Syariah
Ponorogo adalah 10.035 nasabah, dan tingkat
kesalahan yang dikehendaki adalah 10%, maka
jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai
berikut:
𝑁
1 + 𝑁. 𝑒 2
10.035
𝑛=
1 + (10.035 × 0,12 )
10.035
𝑛=
1 + (10.035 × 0,01)
10.035
𝑛=
101,35
𝑛 = 99,01 → 100 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛
𝑛=

D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu data primer, data primer merupakan data yang
didapat langsung dari responden.10 Sumbernya berasal
dari angket atau kuesioner yang diberikan kepada
nasabah BRI Syariah. Angket atau kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
10 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam
Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 7.
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dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Selain
kuesioner
atau
angket,
peneliti
mendapatkan data melalui wawancara. Wawancara
merupakan
teknik
pengumpulan
data
dengan
memberikan pertanyaan kepada responden baik secara
tertulis maupun tidak tertulis.
E. Metode Pengumpulan Data
1. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan
teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti
tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan
tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila
jumlah responden cukup besar dan tersebar di
wilayah yang luas.11
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur
nilai variabel yang diteliti. Karena instrumen
penelitian akan digunakan untuk melakukan
pengukuran dengan tujuan menghasilkan data
kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus
mempunyai
skala.12
Dalam
penelitian
ini
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2016), 142.
12 Ibid., 92.
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menggunakan skala Likert untuk mengukur nilai
variabel yang akan diteliti.
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian,
fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik
oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai
variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka
variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut
dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun itemitem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan.13
Jawaban
setiap
item
instrumen
yang
menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari
sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat
berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis
kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor:
1) Sangat setuju diberi skor
5
2) Setuju diberi skor
4
3) Netral
3
4) Tidak setuju diberi skor
2
5) Sangat tidak setuju diberi skor
1
2. Wawancara
Wawancara
digunakan
sebagai
teknik
pengumpula data apabila peniliti ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
13

Ibid., 93.
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yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
Wawancara terbagi menjadi dua macam yaitu
wawancara terstruktur dan wawancara tidak
terstruktur.14
Wawancara
terstruktur
dilakukan dengan
menyiapkan
instrumen
penelitian
berupa
pertanyaan-pertanyaan
tertulis
yang
alternatif
jawabannya telah disiapkan. Wawancara tidak
terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan.15
3. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita,
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2016), 137-138.
15 Ibid., 138-140.
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sketsa dan lain-lain.16 Melalui dokumen seorang
peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan
untuk penelitian.
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Analisis datanya sebagai berikut:
1. Uji Instrumen Data
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur
sah/valid tidaknya suatu Kuesioner. Kuesioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang
akan diukur oleh kuisioner tersebut.17
Pengujiannya dilakukan secara statistik
yang dapat dilakukan secara manual atau
dukungan komputer, misalnya melalui bantuan
program komputer SPSS. Pengujian untuk
menentukan
valid
atau
tidak
dengan
membandingan nilai r hitung dengan nilai r
tabel. Maka, jika r hitung untuk tiap butir
pertanyaan bernilai positif dan lebih besar r
tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan
valid.18

16

Ibid., 240.
Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis
(Yogyakarta: CAPS,2011), 72.
18 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha
Medika, 2011), 114.
17
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b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel atau konstruk. Butir pertanyaan
dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban
seseorang
terhadap
pertanyaan
adalah
19
konsisten.
Reliabilitas
bertujuan
untuk
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap
konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua
kali atau lebih terhadap gejala yang sama
dengan menggunakan alat pengukur yang sama
pula. Kriteria reliabilitasnya adalah jika “r
hitung > r tabel”.20 Kriteria suatu instrumen
penelitian
dikatakan
reliabel
dengan
menggunakan teknik Alpha Cronbach, bila
koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk
mengetahui ada tidaknya variabel independen
yang memiliki kemiripan antar variabel
independen dalam suatu model. Kemiripan antar
variabel
independen akan mengakibatkan
korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga
untuk menghindari kebiasaan dalam proses
19

Ibid., 68.
Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian
Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), 79.
20
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pengambilan keputusan mengenai pengaruh
pada uji parsial masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen.21
Dasar pengambilan keputusannya yaitu:
1) Nilai
Beta
<
1
(tidak
terjadi
multikolinieritas)
2) Nilai Standar Eror < 1 (tidak terjadi
multikolinieritas)
3) Nilai
VIF
<
10
(tidak
terjadi
multikolinieritas)
4) Nilai Tolerance > 0,1 (tidak terjadi
multikolinierias)
Dalam
menentukan
ada
tidaknya
multikolinieritas dapat digunakan cara lain yaitu
dengan:22
1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat
kesalahan yang dibenarkan secara statistik (
α ).
2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah
faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.
Nilai tolerance ( α ) dan variance
inflation factor (VIF) dapat dicari dengan
menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai
berikut:
21 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 158-159.
22 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha
Medika, 2011), 121-122.
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-

Besar nilai tolerance ( α ) :
α = 1/VIF
Besar nilai variance inflation
(VIF) :
VIF = 1/α

factor

Variabel
bebas
menngalami
multikolinieritas jika : α hitung < α dan VIF
hitung > VIF.
Variabel
bebas
tidak
mengalami
multikolinieritas jika: α hitung > α dan VIF
hitung < VIF.

b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk
mengetahui sama atau tidak varians dari residual
dari observasi yang satu dengan observasi yang
lain. Heteroskedastisitas terjadi jika pada
scatterplot titik-titik hasil pengolahan data
mempunyai pola yang teratur baik menyempit,
melebar maupun bergelombang-gelombang.23
Dasar pengambilan keputusan:
1) Jika nilai signifikansi > α (0,05), maka
variansi identik.
2) Jika nilai signifikansi < α (0,05), maka
variansi tidak identik.

23

Ibid., 125.
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c. Uji Normalitas
Uji
Normalitas
merupakan
uji
kenormalan distribusi (pola) data. Dengan
demikian, uji normalitas ini mengasumsikan
bahwa, data di tiap variabel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal. Pada
penelitian
ini
akan
menggunakan
uji
Kolmogorov Smirnov, data yang dinyatakan
berdistribusi normal jika nilai signifikansinya
lebih besar dari α (0,05).24
Kriteria pengujian:
1) Nilai signifikansi > 0,05 maka data
berdistribusi normal.
2) Nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak
berdistribusi normal.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dalam suatu model
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya
korelasi antara variabel pengganggu pada
periode tertentu dengan variabel sebelumnya.
Untuk data time series autokorelasi sering
terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya
crossection jarang terjadi karena variabel
pengganggu satu berbeda dengan yang lain. 25

24

Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam
Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 38.
25 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 159.
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mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan
nilai Durbin Watson dengan kriteria jika:
1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada
autokerelasi positif.
2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti
tidak ada autokorelasi.
3) Angka D-W di atas +2 berarti ada
autokorelasi negatif.
e. 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 diuji linieritas garis
regresinya.26
Kriteria pengujian:
1) Nilai signifikansi > 0,05 maka garis regresi
linier
2) Nilai signifikansi < 0,05 maka garis regresi
non linier.

26 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam
Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 55.
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3. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk
mengetahui pengaruh lokasi dan reputasi terhadap
keputusan nasabah. Selain itu juga analisis regresi
digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya
sebagai berikut:27
Y = a + b1 x1 + b2 x2 + e
Di mana:
Y = Keputusan nasabah
X1 = lokasi
X2 = Reputasi
b1 = Koefisien lokasi
b2 = Koefisien reputasi
a = Konstanta
4. Uji Hipotesis
a. Uji t
Uji t adalah pengujian koefisien regresi
parsial individual yang digunakan untuk
mengetahui apakah variabel independen (Xi)
secara
individual
mempengaruhi
variabel
28
dependen (Y). Uji ini dilakukan dengan syarat
sebagai berikut:
1) Jika thitung > ttabel maka H0 diterima dan Ha
ditolak.

27
28

Ibid., 160.
Ibid., 161.
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2) Jika thitung < ttabel maka H0 ditolak dan Ha
diterima.
Selain itu pengujian juga dapat
dilakukan
dengan
membandingkan
nilai
probability t-statistic dengan taraf nyata 0,05,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α ) maka H0
diterima dan Ha ditolak.
2) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0
ditolak dan Ha diterima.
b. Uji F
Uji F adalah pengujian signifikansi
persamaan yang digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1 dan
X2) secara bersama-sama terhadap variabel
tidak bebas (Y) yaitu keputusan nasabah.29
Dasar pengambilan keputusan:
1) Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan Ha
ditolak.
2) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha
diterima.
Selain itu pengujian juga dapat
dilakukan
dengan
membandingkan
nilai
probability t-statistic dengan taraf nyata 0,05,
dengan ketentuan sebagai berikut:

29 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 162.
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1) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α ) maka H0
diterima dan Ha ditolak.
2) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0
ditolak dan Ha diterima.
5. Koefisien Determinasi (R2 )
Koefisien Determinasi (R2 ) digunakan untuk
mengetahui prosentase perubahan variabel tidak
bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas
(X).30 Dasar pengambilan keputusan:
a. Jika R2 semakin besar, maka prosentase
perubahan variabel tidak bebas (Y) yang
disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin
tinggi.
b. Jika R2 semakin kecil, maka prosentase
perubahan variabel tidak bebas (Y) yang
disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin
rendah.

30

Ibid., 164.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Bank BRI syariah
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19
Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari
Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui
suratnya o.10/67/KEP.GBI/2008, maka pada tanggal
17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara
resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah
Tbk merubah kegiatan usaha yang semula
beroperasional secara konvensional, kemudian
diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan
prinsip syariah.1
Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin
kokoh setelah pada 19 Desember 2008
ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk
melebur ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk (proses
spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari
2009. Penandatanganan dilakukan oleh bapak
Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan bapak Ventje
Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI
syariah Tbk.
1 https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah ,
diakses pada 15 Juli 2019, pukul 18.30.
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2. Visi dan Misi Bank BRI syariah
a. Visi BRI syariah
Menjadi bank ritel modern terkemuka
dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan
nasabah dengan jangkauan termudah untuk
kehidupan lebih bermakna.2
b. Misi BRI syariah
1) Memahami
keragaman
individu
dan
mengakomodasi
beragam
kebutuhan
finansial nasabah
2) Menyediakan produk dan layanan yang
mengedepankan etika sesuai dengan prinsipprinsip syariah.
3) Menyediakan akses ternyaman melalui
berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4) Memungkinkan setiap individu untuk
meningkatkan
kualitas
hidup
dan
menghadirkan ketentraman pikiran.
B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan
Reliabilitas)
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk
sah/valid tidaknya suatu kuesioner.
dikatakan valid jika pertanyaan pada
mampu untuk mengungkapkan sesuatu

mengukur
Kuesioner
kuesioner
yang akan

2 https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi,
diakses pada 15 Juli 2019, pukul 19.00.
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diukur oleh kuesioner tersebut.3 Untuk mendapatkan
data ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner
kepada nasabah bank BRIsyariah sebanyak 30 orang,
dengan memberikan 26 pernyataan untuk mengukur
tingkat validitas dari seluruh pernyataan. Kriteria
pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika
r hitung untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif
dan lebih besar dari r tabel, maka butir pertanyaan
tersebut dikatakan valid.4
Uji validitas dilakukan dengan bantuan komputer
program SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagai
berikut :
a. Variabel Lokasi
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Lokasi

3

No Item

rhitung

rtabel

keterangan

1

0,571

0,361

Valid

2

0,472

0,361

Valid

3

0,578

0,361

Valid

4

0,414

0,361

Valid

5

0,771

0,361

Valid

6

0,695

0,361

Valid

7

0,645

0,361

Valid

8

0,706

0,361

Valid

Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis
(Yogyakarta: CAPS,2011), 72.
4 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha
Medika, 2011), 114.
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Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua
butir pernyataan variabel lokasi dinyatakan valid,
hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai
koefisien korelasi (rhitung) > 0,361. Nilai 0,361
diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 30.
b. Variabel Reputasi
Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Reputasi
No Item

rhitung

rtabel

keterangan

1

0,782

0,361

Valid

2

0,845

0,361

Valid

3

0,404

0,361

Valid

4

0,514

0,361

Valid

5

0,586

0,361

Valid

6

0,376

0,361

Valid

7

0,698

0,361

Valid

8

0,802

0,361

Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua
butir pernyataan variabel reputasi dinyatakan
valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya
nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,361. Nilai
0,361 diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 30.
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c. Variabel Keputusan Nasabah
Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Keputusan Nasabah
No Item

rhitung

rtabel

keterangan

1

0,401

0,361

Valid

2

0,525

0,361

Valid

3

0,499

0,361

Valid

4

0,497

0,361

Valid

5

0,690

0,361

Valid

6

0,405

0,361

Valid

7

0,272

0,361

Tidak Valid

8

0,444

0,361

Valid

9

0,659

0,361

Valid

10

0,520

0,361

Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas tentang uji
validitas variabel keputusan nasabah yang
memiliki 10 item menunjukkan bahwa terdapat 1
item yang tidak valid dan 9 item lainnya
dinyatakan valid.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel
atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel
atau andal apabila jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten.5 Kriteria suatu
5

Ibid., 68.
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instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan
menggunakan teknik Alpha Cronbach, bila koefisien
reliabilitas (r11) > 0,6. 6
Uji reliabilitas dengan bantuan komputer
program SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagai
berikut :
Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas
No

Variabel

Cronbach's Alpha

Keterangan

1

Lokasi

0,750

Reliabel

2

Reputasi

0,778

Reliabel

3

Keputusan Nasabah

0,670

Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh hasil
perhitungan variabel lokasi sebesar 0,750, reputasi
sebesar 0,778, dan variabel keputusan nasabah
sebesar 0,670. Berdasarkan hasil tersebut, dapat
disimpulkan bahwa koesioner dari tiga variabel
tersebut dinyatakan reliabel, karena nilai Cronbach’s
Alpha > 0,6.

6 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian
Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), 79.

59

C. Hasil Pengujian Deskripsi
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin
Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency

Valid

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

laki-laki

52

52,0

52,0

52,0

Perempuan

48

48,0

48,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui untuk data
responden berdasarkan jenis kelamin menunjukka n
bahwa responden laki-laki sebanyak 52 orang (52%)
dan responden perempuan sebanyak 48 orang (48%)
dari jumlah total 100 responden (100%) nasabah
BRIsyariah KCP Ponorogo.
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2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur
Tabel 4.6
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Valid

Frequency

Percent

< 20 tahun

3

3,0

21-30 tahun

51

51,0

31-40 tahun

26

26,0

> 40 tahun

20

20,0

Total

100

100,0

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui untuk data
responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa
responden yang ber umur < 20 tahun sebanyak 3
orang (3%), 21-30 tahun sebanyak 51 orang (51%),
31-40 tahun sebanyak 26 orang (26%), dan > 40
tahun sebanyak20 orang (20%) dari jumlah total
sebanyak 100 responden (100%).
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3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
Terakhir
Tabel 4.7
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
Terakhir

Valid

Frequency

Percent

SD/MI

5

5,0

SMP/MTs

29

29,0

SMA/SMK/MA

60

60,0

lainnya

6

6,0

100

100,0

Total

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat untuk data
responden
berdasarkan pendidikan
terakhir
menunjukkan bahwa responden yang pendidikan
terakhirnya SD/MI sebanyak 5 orang (5%),
SMP/MTs
sebanyak
29
orang
(29%),
SMA/SMK/MA sebanyak 60 orang (60%), dan
lainnya sebanyak 6 0rang (6%) berpendidikan S1
dari jumlah total sebanyak 100 responden (100%).

62

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.8
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Valid

Frequency

Percent

pelajar

3

3,0

Mahasiswa

39

39,0

Pegawai Negeri

6

6,0

Wiraswasta

27

27,0

lainnya

25

25,0

Total

100

100,0

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat untuk data
responden berdasarkan pekerjaan menunjukka n
bahwa responden pelajar sebanyak 3 orang (3%),
mahasiswa sebanyak 39 orang (39%), pegawai
negeri sebanyak 6 orang (6%), wisawasta sebanyak
27 orang (27%), dan lainnya sebanyak 25 orang
(25%) sebagai petani, buruh tani, dan pedagang dari
jumlah total sebanyak 100 responden (100%).
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5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama
Menjadi Nasabah
Tabel 4.9
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi
Nasabah
Frequency

Valid

Percent

< 1 Tahun

5

5,0

1-2 Tahun

29

29,0

2-3 Tahun

34

34,0

> 3 Tahun

32

32,0

Total

100

100,0

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat untuk data
responden berdasarkan lama menjadi nasabah
BRIsyariah KCP Ponorogo menunjukkan bahwa
nasabah < 1 tahun sebanyak 5 orang (5%), 1-2 tahun
sebanyak 29 orang (29%), 2-3 tahun sebanyak 34
orang (34%), dan > 3 tahun sebanyak 32 orang
(32%) dari jumlah total sebanyak 100 responden
(100%).
D. Hasil Pengujian Hipotesis
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk
mengetahui ada tidaknya variabel independen
yang memiliki kemiripan antar variabel
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independen dalam suatu model.7 Variabel bebas
tidak mengalami multikolinieritas jika nilai
Tolerance > 0,1 dan nilai VIF <10.
Uji multikolinieritas dengan bantuan
komputer program SPSS versi 21 diperoleh hasil
sebagai berikut :
Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a
Model

Unstandardized Standardize
Coefficients
d
Coefficients
B
9,528

4,769

LOKASI

,244

,101

REPUTASI

,607

,135

(Constant)
1

Std.
Error

t

Collinearity
Statistics

Sig.

Tolerance

Beta

VIF

1,998

,049

,220

2,419

,017

,907 1,103

,410

4,500

,000

,907 1,103

Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH
Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua
nilai Tolerance variabel bebas > 0,1 dan semua
nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulka n
bahwa variabel bebas yang digunakan dalam
penelitian tidak menunjukkan adanya gejala
multikolinieritas.
7 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 158-159.
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b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk
mengetahui sama atau tidak varians dari residual
dari observasi yang satu dengan observasi yang
lain.8 Jika nilai signifikansi > α (0,05), maka
variansi
identik
(tidak
terjadi
heteroskedastisitas). Jika nilai signifikansi < α
(0,05), maka variansi tidak identik (terjadi
heteroskedastisitas).
Uji Heteroskedastisitas dengan bantuan
komputer program SPSS versi 21 diperoleh hasil
sebagai berikut :
Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model

Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

1

LOKASI

Std. Error

-,350

3,043

,093

,064

Standardize
d
Coefficients

t

Sig.

Beta

-,115
,152 1,442

,909
,153

-,309 ,758
Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai
signifikansi dari variabel lokasi (X1 ) sebesar
0,153 dan nilai signifikansi variabel reputasi (X2 )
sebesar 0,758, karena kedua nilai signifika ns i

REPUTASI

8

Ibid., 125.

-,027

,086

-,033
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variabel independen (X) > 0,05 maka variansi
identik.
Sehingga
tidak
terjadi
heteroskedastisitas.
c. Uji Normalitas
Uji Normalitas merupakan uji kenormalan
distribusi (pola) data. Pada penelitian ini akan
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk
menguji kenormalan data. Data yang dinyatakan
berdistribusi normal jika nilai signifikans inya
lebih besar dari α (0,05).9 Uji normalitas dengan
bantuan komputer program SPSS versi 21
diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters a,b
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

100
,0000000
2,64755380
,086
,086
-,051
,864
,444

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

9 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam
Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 38.
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Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai
probabilitas signifikansi pada uji normalitas
0,444 > 0,05 hal ini berarti residual pada
penelitian ini berdistribusi normal.
d. Uji Autokorelasi
1) Uji autokorelasi dalam suatu model
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya
korelasi antara variabel pengganggu pada
periode
tertentu
dengan
variabel
10
sebelumnya.
Angka D-W di bawah -2
berarti ada autokerelasi positif, angka D-W
di antara -2 dan +2 berarti tidak ada
autokorelasi, dan jika angka D-W di atas +2
berarti ada autokorelasi negatif.
Uji Autokorelasi
dengan bantuan
komputer program SPSS versi 21 diperoleh
hasil sebagai berikut :
Tabel 4.13
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model

R

1

,521a

R Square
,271

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

,256

2,67471

a. Predictors: (Constant), REPUTASI, LOKASI
b. Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH

Sumber : Data Primer Diolah, 2019
10 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 159.

DurbinWatson
1,303
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Berdasarkan Tabel 4.13, diperoleh nilai
Durbin-Watson 1,303. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

e. Uji Linieritas
Uji Linieritas merupakan uji keliniera n
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 diuji linier itas
garis regresinya.11 Kriteria pengujian:
1) Nilai signifikansi > 0,05 maka garis regresi
linier.
2) Nilai signifikansi < 0,05 maka garis regresi
non linier.
Uji Linieritas dengan bantuan komputer
program SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagai
berikut :

11 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam
Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 55.
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Tabel 4.14
Hasil Uji Linieritas X1

Sum of
Squares

Keputusan
Nasabah *
Lokasi

df

Mean
Square

F

Sig.

(Combined)

284,059

9

31,562

4,252

,210

Linearity

113,379

1

113,379

15,273

,081

Deviation from
Linearity

170,680

8

21,335

2,874

,107

Within Groups

668,131

90

7,424

Total

952,190

99

Between
Groups

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
Tabel 4.15
Hasil Uji Linieritas X2

Keputusan
Nasabah *
Reputasi

Sum of
Squares

df

(Combined)

290,234

10

Linearity

216,382

1

73,852

9

8,206

Within Groups

661,956

89

7,438

Total

952,190

99

Between
Groups

Deviation
from Linearity

Mean
Square
29,023

F

Sig.

3,902

,000

216,382 29,093

,000

1,103

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.14 dan Tabel 4.15
diketahui bahwa nilai signifikansi dari masingmasing variabel X adalah 0,107 (X1) dan 0,369

,369
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(X2) > 0,05. Hal tersebut berarti garis regresi X1
terhadap Y dan X2 terhadap Y linier.
2. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk
mengetahui pengaruh lokasi dan reputasi terhadap
keputusan nasabah. Selain itu juga analisis regresi
digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini.12 Analisis Regresi
Berganda dengan bantuan komputer program SPSS
versi 21 diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model

Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

1

Std. Error

9,528

4,769

LOKASI

,244

,101

REPUTASI

,607

,135

Standardized
Coefficients

Ibid., 160.

Sig.

Beta
1,998

,049

,220

2,419

,017

,410

4,500

,000

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH
Sumber : Data Primer Diolah, 2019

12

t
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Berdasarkan Tabel 4.14 maka diperoleh
persamaan garis regresi linier sebagai berikut:
Y = 9,528 + 0,244X1 + 0,607 X2 + e
Dari hasil persamaan di atas maka dapat di
interprestasikan sebagai berikut:
a. Berdasarkan persamaan regresi di atas, nilai
konstanta (B0 ) sebesar 9,528. Hal ini berarti
tanpa dipengaruhi variabel lokasi dan
reputasi maka keputusan nasabah sebesar
9,528.
b. Berdasarkan nilai koefisien regresi variabel
lokasi sebesar 0,244. Nilai variabel lokasi
yang positif menunjukkan adanya hubunga n
yang searah antara variabel lokasi dengan
variabel keputusan nasabah. Artinya, jika
variabel lokasi mengalami kenaikan sebesar
1 satuan maka variabel keputusan nasabah
mengalami kenaikan sebesar 0,244 atau
24,4%, dengan asumsi variabel yang lain
tetap.
c. Berdasarkan nilai koefisien regresi variabel
reputasi sebesar 0,607. Nilai variabel reputasi
yang positif menunjukkan adanya hubunga n
yang searah antara variabel reputasi dengan
variabel keputusan nasabah. Artinya, jika
variabel reputasi mengalami kenaikan
sebesar 1 satuan maka variabel keputusan
nasabah mengalami kenaikan sebesar 0.607
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atau 60,7%, dengan asumsi variabel yang lain
tetap.
3. Uji Hipotesis
a. Uji t
Uji t adalah pengujian koefisien regresi
parsial individual yang digunakan untuk
mengetahui apakah variabel independen (X)
secara individual
mempengaruhi
variabel
13
dependen (Y). Hipotesis yang digunakan untuk
variabel X adalah sebagai berikut:
1) Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signif ika n
antara variabel lokasi terhadap keputusan
nasabah.
Ha1 : Terdapat pengaruh yang signif ika n
antara variabel lokasi terhadap keputusan
nasabah.
2) Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifika n
antara variabel reputasi terhadap keputusan
nasabah.
Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifika n
antara variabel reputasi terhadap keputusan
nasabah.
Kriteria pengambilan keputusan yang
digunakan adalah sebagai berikut:

13 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 161.
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1) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α ) maka H0
diterima dan Ha ditolak.
2) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0
ditolak dan Ha diterima.
Uji t dengan bantuan komputer program
SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.17
Coefficients Model Regresi
Model

Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

1

Std. Error

9,528

4,769

LOKASI

,244

,101

REPUTASI

,607

,135

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
1,998

,049

,220

2,419

,017

,410

4,500

,000

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH
Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.16 maka dapat
dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap
variabel independen sebagai berikut :
1) Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh
nilai signifikansi variabel lokasi (X1 ) sebesar
0,017, maka signifikansi < α (0,05) dan nila i
thitung (2,419) > ttabel (1,988). Berdasarkan
hasil tersebut maka H0 ditolak dan Ha
diterima,
yang berarti lokasi
(X1 )
berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan nasabah (Y).
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2) Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh
besarnya nilai signifikansi variabel reputasi
(X2 ) sebesar 0,000, maka signifikansi < α
(0,05) dan nilai thitung (4,500) > ttabel (1,988).
Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak
dan Ha diterima, yang berarti reputasi (X2 )
berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan nasabah (Y).

d. Uji F
Uji F adalah pengujian signifika ns i
persamaan yang digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1 dan
X2) secara bersama-sama terhadap variabel tidak
bebas (Y) yaitu keputusan nasabah.14 Hipotesis
yang digunakan adalah sebagai berikut:
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara
variabel lokasi dan reputasi secara simulta n
terhadap keputusan nasabah.
Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel lokasi dan reputasi secara simulta n
terhadap keputusan nasabah.
Kriteria pengambilan keputusan yang
digunakan adalah sebagai berikut:

14 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 162.

75

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α ) maka H0
diterima dan Ha ditolak.
2) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0
ditolak dan Ha diterima.
Uji F dengan bantuan komputer program
SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.18
ANOVA
Model

1

Sum of
Squares

df

Mean Square

Regression

258,245

2

129,123

Residual

693,945

97

7,154

Total

952,190

99

F

Sig.

18,049

,000b

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH
b. Predictors: (Constant), REPUTASI, LOKASI
Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Pada Tabel 4.16 diperoleh Fhitung sebesar
18,049 dengan signifikansi 0,000. Selanjutnya
dibandingkan dengan Ftabel. Dari Tabel 4.16,
diperoleh nilai Ftabel (97,2) (dapat dilihat pada
tabel statistik pada tingkat signifikansi 5 % dalam
lampiran F tabel) sebesar 3,09. Karena F hitung
(18,049) > Ftabel (3,09) dengan nilai signifika ns i
0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Artinya, variabel lokasi dan reputasi secara
bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap
keputusan nasabah.
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4. Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi (R2 ) digunakan untuk
mengetahui prosentase perubahan variabel tidak
bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).15
Uji R Square (R2 ) dengan bantuan komputer program
SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.19
Model Summary

Model

R
,521a

1

R Square

Adjusted R
Square

,271

Std. Error of the
Estimate

,256

2,67471

a. Predictors: (Constant), REPUTASI, LOKASI
Sumber : Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.17 nilai R2 sebesar 0,271,
artinya sekitar 27% variansi variabel keputusan
nasabah (Y) dipengaruhi oleh variansi variabel lokasi
(X1) dan reputasi (X2) sedangkan sisanya 73%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
E. Pembahasan
1. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai
signifikansi variabel lokasi (X1 ) sebesar 0,017, maka
15

Ibid., 164.
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signifikansi < α (0,05) dan nilai thitung (2,419) > ttabel
(1,988). Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak
dan Ha diterima, yang berarti lokasi (X1 )
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan
nasabah (Y).
Lokasi adalah tempat dimana diperjual belikan
produk perbankan dan pusat pengendalia n
perbankan. Dalam praktiknya ada beberapa macam
lokasi kantor bank yaitu lokasi kantor pusat, cabang
utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi
mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).16
Penentuan lokasi pada hakikatnya adalah untuk
mendekatkan diri dengan nasabah, baik nasabah
sumber dana maupun nasabah kredit.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh
peneliti diketahui bahwa lokais menjadi salah satu
faktor yang mempengaruhi
nasabah dalam
menggunakan produk bank syariah. Kemudahan
pencapaian lokasi yang ditandai dengan letak kantor
dari bank yang strategis dan terletak pada pusat kota
menjadi alasan para nasabah memilih atau
memutuskan untuk menggunakan produk bank
BRIsyariah tersebut.
Lokasi yang strategis akan mengurangi biaya
yang akan dikeluarkan nasabah untuk menjangka u
bank BRIsyariah. Selain lokasi dari kantor bank,
kondisi dari kantor bank termasuk di dalamnya
seperti tempat parkir, ruang tunggu, fasilitas, dan tata
16

Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 163.
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ruang menjadi srana pendukung agar nasbah merasa
nyaman baik ketika menggunakan produk bank
BRIsyariah maupun ketika mendapatkan pelayanan
dari pihak bank BRIsyariah.
Hasil penelitian tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Eka Nopitasari
(2017) dan Neng Nadiyya Syaima (2017) dengan
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara lokasi dengan
keputusan nasabah. Jadi dari penjelasan tersebut
secara teori dan hasil statistik menunjukkan bahwa
lokasi berpengaruh secara positif dan signifika n
terhadap keutusan nasabah untuk meimilih bank
syariah.
2. Pengaruh Reputasi Terhadap Keputusan
Nasabah
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh
besarnya nilai signifikansi variabel reputasi (X2 )
sebesar 0,000, maka signifikansi < α (0,05) nilai
thitung (4,500) > ttabel (1,988). Berdasarkan hasil
tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang
berarti reputasi (X2 ) berpengaruh secara signifika n
terhadap keputusan nasabah (Y).
Untuk mencapai kesuksesan yang menjadi
tujuan dari instansi maka perlu dibangun reputasi
yang baik. Untuk membangun reputasi yang baik
instansi tersebut harus memperhatikan beberapa hal
diantaranya adalah sikap tanggung jawab terhadap
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semua pihak, komunikasi yang harus dibangun baik
kepada siapa saja. Selanjutnya produk yang
ditawarkan harus berkualitas sesuai dengan harga
yang ditetapkan, menjaga keuangan instansi itu
sendiri untuk mempertahankan para investor. Dan
kepemimpinan yang diterapkan haruslah tepat
sehingga semua berjalan satu arah pada tujuan yang
sama.17
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa
reputasi bank BRIsyariah berpengaruh pada
keputusan nasabah menggunakan produk bank
syariah. Semakin baik reputasi yang dimiliki bank
BRIsyariah maka dapat menjadi bahan pertimbanga n
para nasabah untuk memutuskan menggunakan bank
syariah.
Reputasi dari suatu perusahaan terutama pada
perusahaan perbankan menjadi sangat penting
mengingat dampak dari baik atau buruknya reputasi
suatu perusahaan dapat berpengaruh dalam jangka
pendek maupun jangka panjang. Reputasi tersebut
dapat terlihat melalui persepsi nasabah mengena i
kemampuan
perusahaan
atau bank dalam
memberikan pelayanan terbaik, atau penilain masa
tentang keadaan masa lalu dan prospek masa yang
akan datang mengenai kualitas bank atau produk
yang ada pada bank tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Eka Nopitasari
17

Ibid., 62.
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(2017) dan Neng Nadiyya Syaima (2017) bahwa
reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan nasabah dalam menggunakan produk
bank syariah.
3. Pengaruh Lokasi dan Reputasi Secara Simultan
Terhadap Keputusan Nasabah
Pada Tabel 4.16 diperoleh Fhitung sebesar 18,049
dengan signifikansi 0,000. Selanjutnya dibandingka n
dengan Ftabel. Dari Tabel 4.16, diperoleh nilai Ftabel
(97,2) (dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat
signifikansi 5 % dalam lampiran F tabel) sebesar
3,09. Karena Fhitung (18,049) > Ftabel (3,09) dengan
nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan
Ha diterima. Artinya, variabel lokasi dan reputasi
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
terhadap keputusan nasabah.
Berdasarkan hasil analisis penelitian ini
diketahui bahwa lokasi dan reputasi secara bersamasama mempengaruhi keputusan nasabah dalam
penggunaan produk bank BRIsyariah. Karena lokasi
dan reputasi merupakan dua faktor yang saling
berkaitan dimana reputasi suatu bank dapat
dipengaruhi oleh lokasi yang strategis. Kedua aspek
tesebut menjadi hal yang dipertimbangkan oleh
nasabah dlam penambilan keputusan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data
dengan menggunakan regresi linier berganda dengan 100
data yang diperoleh dari kuesioner nasabah bank BRI
syariah KCP Ponorogo dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Lokasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah
menggunakan bank syariah.
2. Reputasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah
menggunakan bank syariah.
3. Lokasi dan reputasi berpengaruh secara simulta n
terhadap keputusan nasabah menggunakan bank
syariah.
B. Saran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah, pengaruh
reputasi terhadap keputusan nasabah, dan juga pengaruh
lokasi dan reputasi terhadap keputusan nasabah
menggunakan bank syariah. Berdasarkan kesimpula n
yang sudah ditemukan, saran yang dapat disampaikan
peneliti:
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1. Untuk pihak bank BRI syariah dan lembaga
keuangan syariah lainnya. Karena hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi dan
reputasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah
baik secara individu maupun secara simultan, maka
penting dalam pengelolaan baik lokasi dari kantor
maupun reputasi yang dimiliki. Semakin strategis
lokasi dan semakin baik reputasi yang dimilik i,
maka akan semakin banyak calon nasabah yang
akan dengan
mudah
memutuskan
untuk
menggunakan produk bank syariah. Sehingga dapat
menjamin keberhasilan yang berkelanjutan yang
dirasakan oleh bank syariah.
2. Untuk penelitian selanjutnya mengenai keputusan
nasabah. Diharapkan dapat menambah jumla h
variabel yang dugunakan agar penelitian dapat lebih
meluas. Sehingga refrensi dalam bidang keilmua n
akan semakin banyak dan bervariasi.
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