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ABSTRAK 

Patra, Citra Cleo. 2019. Analisis Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi pada 

Nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo). Skripsi. Jurusan Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Ika Susilawati, M.M. 
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Keputusan merupakan proses akhir dari seseorang setelah melakukan 

berbagai macam tahapan. Dalam proses keputusan menggunakan jasa perbankan 

syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya promosi dan kualitas 

pelayanan. Promosi merupakan arus informasi yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang melakukan tindakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan kualitas 

pelayanan mempengaruhi keputusan konsumen dan merupakan faktor pendorong 

dalam proses pembelian. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 5.089 nasabah, sedangkan yang 

menjadi sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda, uji 

asumsi klasik (uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas, dan uji linearitas), uji t, uji F, dan uji R
2

 dengan promosi dan 

kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah sebagai variabel dependen. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Promosi berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah yang 

dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 14,756 > 1,98472. Kualitas pelayanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan 

syariah yang dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 13,967 > 1,98472. (3) 

Secara simultan promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah yang dibuktikan dari uji 

F yaitu Fhitung > Ftabel yaitu 108,595 > 3,09. Hasil R
2 

adalah 0,691 hal tersebut 

berarti 69,1% variabel keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

dipengaruhi oleh variabel promosi dan kualitas pelayanan, sedangkan 30,9% 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perananbankbegitupenting bagi kegiatan ekonomi, dapat dikatakan 

bahwa bank sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Kemajuan bank di 

suatu Negara menjadi ukuran kemajuan/ kesejahteraan Negara tersebut. 

Semakin besar peranan suatu bank, maka mengindikasikan semakin maju 

pula Negara yang bersangkutan. 

Kehadiran bank Islam era Islamic Development Bank (IDB) yang 

kemudian berkembang di berbagai negara telah menghantarkan peradaban 

Islam modern lebih dinamis. Hal ini dikarenakan pada masa yang sama, 

sedang tumbuh dan berkembang era Islam yang dipraktikkan oleh sebagian 

muslim dengan gerakan eksklusifitas, terorisme serta mengabaikan nilai-nilai 

kerahmatan Islam.
1
 

Perkembangan lembaga keuangan syariah masih terus-menerus 

mengalami transformasi kearah positivisme sistem dan lembaga keuangan di 

tanah air. Proses ini sendiri masih membutuhkan sosialisasi dan evaluasi di 

kalangan masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam 

dalam lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting dalam 

mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan 

hanya bagi umat Islam, tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang 

                                                             
1 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik Kritik (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2012), 1.  
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mengamalkannya.Keberadaan bank syariah di Indonesia dipelopori dengan 

lahirnya pada tahun 1992 yang tentunya memberikan wajah baru bagi 

perkembangan perbankan nasional,yaitu Bank Muamalat Indonesia 

(BMI).
2
Namun karena kurang didukung oleh per-undang-undangan maka 

perkembangannya pun sangat lambat.  

Krisis ekonomi tahun1997 membawa berkah bagi perkembangan 

perbankan di Indonesia yaitu dengan lahirnya UU No.10 tahun 1998. 

Lahirnya undang-undang ini menandai lahirnya dual banking system dalam 

sistem perbankan di Indonesia. Menurut UU RI no. 10 tahun 1998 yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3
Sampai tahun 2018 Indonesia telah 

memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) 

dan saat ini sudah lahir UU No. 21 tahun 2008 yang khusus mengatur 

mengenai perbankan syariah.
4
 

Dengan banyaknya bisnis perbankan, masyarakat memiliki lebih 

banyak pilihan dalam mengelola dananya baik di bank konvensional maupun 

bank syariah. Persaingan yang tinggi pada saat ini yang ditandai dengan 

banyaknya produk-produk bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                             
2 Andrie Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), 64. 
3 Trikaloka H. Putri, Kamus Perbankan (Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2017), 38.  
4 Abdul Rasyid, “Perkembangan Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah di 

Indonesia,” dalam http://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-

dan-keuangan-syariah-di-indonesia/, (diakses pada tanggal 27 Desember 2018, jam 07.30). 

http://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/
http://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/
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nasabahnya yang dapat dirasakan manfaatnya melalui produk dibandingkan 

dengan bank lainnya. 

Tabel1.1 

StatistikIndividual Perbankan Syariah 

 

No. Kelompok Bank Kantor 

Pusat 

Kantor 

Cabang 

Kantor 

Kas 

Bank Umum Syariah 469 1.174 181 

1. PT. Bank Aceh Syariah 26 86 21 

2. PT. Bank Muamalat 81 152 59 

3. PT. Bank Victoria Syariah 9 5 - 

4. PT. Bank BRISyariah 52 206 12 

5. PT. Bank Jabar Banten Syariah 9 56 1 

6. PT. Bank BNI Syariah 68 175 18 

7. PT. Bank Syariah Mandiri 130 437 54 

8. PT. Bank Mega Syariah 28 32 1 

9. PT. Bank Panin Dubai Syariah 17 5 1 

10. PT. Bank Syariah Bukopin 12 8 4 

11. PT. BCA Syariah 12 9 10 

12. PT. Maybank Syariah Indonesia 1 - - 

13. PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah 

24 3 - 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Januari 2018, Islamic Banking Statistics. 

Jumlah bank syariah saat ini mencapai 13 dan itu sudah bertambah 1 

sejak 2014 yang berjumlah 12 perbankan. Dilihat dari tabel bank Muamalat 

yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia bersaing dengan bank 

syariah yang lainnya terutama bank syariah Mandiri. 

Bank dalam menunjukkan produk kepada masyarakat harus melalui 

promosi. Promosi menjadi salah satu hal yang berharga dan memberikan 

informasi yang tepat. Menurut Walukow promosi merupakan suatu bentuk 

komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, berkeputusan membeli 
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dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan adanya promosi, maka masyarakat dapat mengetahui apa saja yang 

diberikan oleh bank serta menumbuhkan minat untuk menabung.
5
 Tetapi, 

promosi yang tidak tepat atau berlebihan juga dapat mengurangi niat 

masyarakat. Oleh karenanya, bank harus dapat memanfaatkan dengan benar 

media promosi melalui iklan di media cetak maupun elektronik, promosi 

secara langsung atau mengadakan acara.
6
 

Ketika masyarakat sudah memiliki informasi, maka tindakan 

selanjutnya adalah melakukan kegiatan sebagai nasabah. Dalam hal ini, 

kualitas pelayanan yang diterima konsumen menjadi penilaian atas 

pelanggan. Kualitas pelayanan juga mempengaruhi keputusan konsumen 

seperti yang dikemukakan oleh Assauri (2008) bahwa pelayanan merupakan 

faktor pendorong dalam proses pembelian.
7
 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu unsur penilaian konsumen 

terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Nasabah tentunya 

memiliki harapan akan layanan yang berkualitas. Layanan yang berkualitas 

adalah layanan yang secara ekonomis menguntungkan dan secara prosedural 

mudah serta menyenangkan. Berawal dari kebutuhan itu, kemudian nasabah 

memperoleh layanan atas suatu kebutuhannya. Layanan yang diterima 

nasabah akan dipersepsikan sebagai baik, standar, atau buruk. Persepsi 

                                                             
5 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE UGM, 

2000),  235. 
6 Tri Astuti, Persepsi Nasabah tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi, dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah (Studi Kasus BRI Cabang Sleman), (skripsi 

Universitas Negeri Yogyakarta 2013).  
7 Fajar Idris, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu di Toko 

Fajar Sport Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, (skripsi Universitas Diponegoro, 2014). 
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nasabah ini merupakan bentuk akhir pembentukan citra kualitas jasa. Persepsi 

nasabah terhadap kualitas inilah yang merupakan penilaian menyeluruh atas 

keunggulan suatu jasa. 

Bank MuamalatKCP Ponorogo selalu meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada nasabahnya, tetapi ada saja keluhan yang muncul dari 

nasabah terkait pelayanan penggunaan ATM terkadang lambat dalam 

bertransaksi, serta sulit menghubungi customer service apabila ada 

permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan lambatnya waktu 

penanganan keluhan. 

Hal ini dapat mempengaruhi nasabah untuk memutuskan menjadi 

nasabah pada lembaga keuangan yang diinginkan. Konsumen hendaknya 

yang melakukan pilihan harus memiliki berbagai pilihan alternatif. 

Banyaknya macam bank syariah dan produk tabungan yang ditawarkan 

menjadikan alternatif yang dapat dipilih. Apabila konsumen sudah 

memutuskan alternatif maka ia akan melakukan keputusan pembelian.
8
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Muamalat KCP 

Ponorogo, Bu Ida menyatakan bahwa ia memilih menggunakan jasa 

perbankan syariah bukan karena kebutuhan. Ketika peneliti menanyakan 

mengenai produk bank tersebut beliau tidak tau secara jelas produk apa saja 

yang ditawarkan dan akad yang digunakan.
9
 

                                                             
8 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran 

(Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2011), 377. 
9 Wawancara dengan Ida, Nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo, 18 Maret 2019. 
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Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bu Faiz menyatakan 

bahwa ketersediaan ATM Bank Muamalat masih sedikit dan itu membuat 

ketidakefisienan waktu maupun biaya.
10

 

Tabel 1.2 

Sebaran ATM Bank Muamalat KCP Ponorogo 

 

No Nama Alamat 

1 Bank Muamalat ATM Banyudono 

2 ATM Bank Muamalat Jl. Budi Utomo, Ronowijayan 

3 ATM Bank Muamalat Kertosari, Cokromenggalan 

4 ATM Muamalat Mini Market 

Qoni’ Latansa Ponorogo 

Purworejo, Mlarak 

Sumber: Apriliya, Customer Service Bank Muamalat KCP Ponorogo 

Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pada kasus pertama, 

seseorang yang tidak mengetahui mengenai produk/jasa bank syariah tetapi 

memilih menggunakan produk tersebut. Berbanding terbalik dengan teori 

menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, yang menyebutkan bahwa adanya 

promosi mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah tindakan. 

Sedangkan kasus kedua, menjelaskan bahwa seseorang merasa tidak puas 

dengan pelayanan tetapi tetap menggunakan jasa tersebut. Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan teori menurut Assauri yang mengatakan bahwa 

kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan konsumen dan merupakan 

faktor pendorong dalam proses pembelian. 

Dari penjabaran diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian 

mengenai promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan 

jasa perbankan syariah.  

 

                                                             
10 Wawancara dengan Faiz Widya, Nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo, 15 Maret 

2019. 
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Tabel 1.3 

Research Gap 

 

Peneliti Variabel Hasil Perbedaan 

Raihanah 

Daulay 

(2010) 

Kualitas 

pelayanan 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah 

Variabel x yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

bagi hasil, sedangkan 

penelitian yang saya 

lakukan mengenai 

promosi 

Isnaine 

Maulida 

(2016) 

Promosi 

dan kualitas 

pelayanan 

Promosi dan kualitas 

pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan nasabah 

Variabel y yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

minat, sedangkan 

penelitian yang saya 

lakukan mengenai 

keputusan nasabah 

Khanif 

Rahmanto 

(2016) 

Kualitas 

pelayanan 

dan 

promosi 

Kualitas pelayanan dan 

promosi berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan nasabah 

Variabel y yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

minat, sedangkan 

penelitian yang saya 

lakukan mengenai 

keputusan nasabah 

II 

Mandasari 

(2015 

Promosi 

dan kualitas 

pelayanan 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah sedangkan 

promosi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah 

Lokasi yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

BRI Syariah Cabang 

Cirebon, sedangkan 

penelitian yang saya 

lakukan pada Bank 

Muamalat KCP 

Ponorogo 

Olivia 

Firda 

Yuanita 

(2017) 

Promosi Promosi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah 

Variabel x yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

kualitas jasa, 

sedangkan penelitian 

yang saya lakukan 

mengenai kualitas 

pelayanan 
Sumber:Raihanah Daulay (2010), Isnaine Maulida (2016), Khanif Rahmanto (2016), II 

Mandasari (2015, Olivia Firda Yuanita (2017). 
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Dari hasil survei sementara dan perbedaan hasil penelitian pada uraian 

di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam tentang 

bagaimana pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah. Apakah variabel pada penelitian ini 

berpengaruh secara keseluruhan atau hanya beberapa yang berpengaruh 

terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini“Analisis 

Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menggunakan 

Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat KCP 

Ponorogo).”Dalam hal ini peneliti menjadikan promosi dan kualitas 

pelayanan sebagai variabel independen. Adapun keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji variabel promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan 

syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji variabel 

kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

 

B. RumusanMasalah 

Permasalahan dalam penelitian inidirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah promosisecara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah? 

2. Apakah kualitas pelayanansecara parsial memiliki pengaruh terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah? 
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3. Apakah promosi dan kualitas pelayanan secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap keputusan menggunakanjasa perbankansyariah? 

 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkanrumusanmasalahyang ada,penelitianinibertujuanuntuk: 

1. Mengetahuidan menganalisis pengaruhpromosi terhadapkeputusan 

menggunakanjasa perbankansyariah. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Lembaga Keuangan 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi lembaga 

keuangan untuk mempertahankan eksistensi sebagai bank syariah yang 

mengemban amanat mensejahterakan seluruh umat. 
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b. Bagi Pihak Akademik 

Penelitian inidapatmemberikansumbangsih hasil penelitian 

sebagai dasar referensi bagi mahasiswa IAIN Ponorogo untuk penelitian 

di mas yang akan datang dan menambah khasanah pustaka mengenai 

konsep promosi, kualitas pelayanan, dan keputusan menggunakanjasa 

perbankan syariah. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai penambah pengetahuan penulis dalam pemahaman 

mengenai promosi, kualitas pelayanan, dan keputusan menggunakan 

jasa perbankan syariah dan sebagai latihan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang perbankan syariah 

khususnya mengenai pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dikemukakan 

kedalam lima bab yang diuraikan satu persatu dibawah ini: 

 BAB I :  Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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 BAB II :  Bab kedua menguraikan tentang kajian pustaka yang terdiri dari 

poin-poin penting yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.  

 BAB III :  Bab ketiga menguraikan tentang rancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data sertametode 

pengolahan dan analisis data. 

 BAB IV :  Bab keempatmerupakan deskripsi  objek penelitian, deskripsi 

data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.  

 BAB V :  Bab lima merupakan bab penutup yangmemuat kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan Kanuk, keputusan didefinisikan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif.Seorang 

konsumen yang hendak melakukan pilihan harus memiliki pilihan 

alternatif.
11

 Keputusan pemakaian jasa atau lebih dikenal sebagai 

keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau 

tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-

kegiatan sebelumnya.  

Menurut Kotler keputusan adalah sebuah proses pendekatan 

penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari 

informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli 

dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen.  

Dalam memilih Bank Syariah didorong oleh faktor promosi 

yang dilakukan Bank Syariah, motif keuntungan yang diperoleh dengan 

melakukan investasi berdasarkan profit loss sharing, dorongan keluarga 

                                                             
11 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2015), 214. 

12 
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dan teman, keanekaragaman produk yang ditawarkan, kualitas 

pelayanan, serta lokasi bank yang bersangkutan. 

Dengan dibelinya merek produk tertentu, proses evaluasi belum 

berakhir karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian. 

Proses evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen merasa puas, 

saat merasa puas maka kemungkinan untuk melakukan pembelian 

kembali pada masa depan akan terjadi, sementara itu jika konsumen 

tidak puas atas keputusan pembeliannya, dia akan mencari kembali 

berbagai informasi produk yang dibutuhkannya. Proses itu akan terus 

berulang sampai konsumen merasa terpuaskan atas keputusan 

pembelian produknya.
12

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli 

Menurut Kotler dan Keller faktor yang mempengaruhi 

keputusan membeli ada 2 yaitu faktor internal dan 

faktoreksternal.Faktor internal terdiri dari faktor budaya, sosial, dan 

psikologi.Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor harga, produk, 

lokasi, kualitas pelayanan, dan promosi.
13

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan membeli diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

1) Faktor Internal 

                                                             
12 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran (Bandung: Rosda, 2002), 15. 
13Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 44. 
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a) Faktor Budaya 

Faktor budaya terdiri dari beberapa sub yang berkaitan, 

antara lain dengan:
14

 

(1) Budaya 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku 

yang mendasar yang terdiri dari kumpulan nilai, preferensi 

dan perilaku yang memberikan pengaruh kepada konsumen. 

(2) Sub Budaya 

Banyaknya sub budaya yang membentuk segmen pasar 

yang penting, dan perusahaan sering merancang produk dan 

program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka. 

(3) Kelas Sosial 

Kelas sosial berkaitan dengan preferensi produk dan 

merek yang berbeda dalam banyak hal. 

(4) Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, 

serta peran dan status sosial.
15

 

(a) Kelompok Acuan 

Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak 

                                                             
14 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 82. 
15Ibid.,83. 
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langsung terhadap sikap atau perilaku konsumen 

tersebut.Kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

terhadap konsumen dinamakan dinamakan kelompok 

keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang 

berinteraksi dengan konsumen secara terus menerus dan 

informal. 

Selain itu, terdapat kelompok sekunder seperti 

kelompok keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan 

yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi 

yang tidak begitu rutin.Perusahaan berusaha 

mengidentifikasi kelompok acuan konsumen 

mereka.Namun, tingkat pengaruh kelompok acuan 

terhadap produk dan merek yang digunakan oleh 

konsumen berbeda-beda.
16

 

(b) Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian 

konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan para 

anggota keluarga menjadi acuan primer yang paling 

berpengaruh.Kehidupan pembeli dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu kelompok orientasi terdiri dari orang tua dan 

saudara kandung seseorang. 

                                                             
16 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer, 83. 
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Dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi 

atas agama, politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, 

harga diri, dan cinta.Pengaruh yang lebih langsung 

terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga 

prokreasi yaitu pasangan dan sejumlah anak 

seseorang.Perusahaan tertarik pada peran dan pengaruh 

relatif dari suami, istri, dan anak-anak dalam membeli 

beragam produk dan jasa yang dikonsumsinya. 

(c) Peran dan status 

Konsumen berpartisipasi ke dalam banyak 

kelompok sepanjang hidupnya, misalnya keluarga, klub, 

organisasi.Kedudukan konsumen dalam kelompok 

tersebut ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. 

Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan 

oleh pelanggan. Masing-masing peran dan status mereka 

di masyarakat.
17

 

(5) Faktor Pribadi 

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup 

serta kepribadian, dan konsep diri pembeli. 

(a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

                                                             
17 Donni Juni Priansa, 84. 
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Konsumen mengkonsumsi produk yang berbeda-

beda sepanjang hidupnya.Konsumsi juga dibentuk oleh 

siklus hidup keluarga.Perusahaan sering memilih 

kelompok-kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai 

pasar sasaran mereka.Namun, rumah tangga yang menjadi 

sasaran tidak selalu berdasarkan konsep atas keluarga. 

(b) Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi 

Pekerjaan konsumen juga mempengaruhi pola 

konsumsinya.Perusahaan pada umumnya berusaha 

mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat 

di atas rata-rata atas produk mereka.Perusahaan bahkan 

dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok profesi 

tertentu.
18

 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi seseorang misalnya penghasilan yang dapat 

dibelanjakan (level, kestabilan, pola, waktu), tabungan, 

dan aktiva (termasuk persentase aktiva yang lancer/likuid), 

utang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap 

belanja atau menabung.Perusahaan yang peka terhadap 

harga terus-menerus memperhatikan kecenderungan 

penghasilan pribadi, tabungan dan tingkat suku bunga.Jika 

indicator ekonomi menandakan resesi, maka perusahaan 

                                                             
18Ibid., 84. 
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dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang 

ulang, melakukan penempatan ulang, dan menerapkan 

kembali harga produk sehingga perusahaan dapat terus 

menawarkan nilai ke konsumen sasaran. 

(c) Gaya Hidup 

Konsumen yang berawal dari sub budaya, kelas 

sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya 

hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola seseorang di 

dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan 

opininya.Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 

konsumen yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

Perusahaan mencari hubungan antara produk mereka dan 

kelompok gaya hidup. Dengan demikian, perusahaan 

dapat dengan lebih jelas mengarahkan mereknya ke gaya 

hidup orang yang berprestasi.
19

 

(d) Kepribadian dan Konsep Diri 

Konsumen memiliki karakteristik kepribadian 

yang berbeda yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya.Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi 

manusia (human psychological traits) yang menghasilkan 

tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap rangsangan lingkungannya.Kepribadian biasanya 

                                                             
19Ibid., 85. 
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digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti 

kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, 

kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri, dan 

kemampuan beradaptasi. 

Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat 

berguna dalam menganalisis perilaku konsumen, asalkan 

jenis kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan dengan 

akurat dan asalkan terdapat korelasi yang kuat antar jenis 

kepribadian tertentu dengan pilihan produk atau 

merek.Gagasannya adalah bahwa merek yang 

kepribadiannya sesuai dengan kepribadian dirinya.
20

 

Konsep diri atau sering disebut dengan citra 

pribadi merupakan bagian dari kepribadian 

konsumen.Pemasar berusaha mengembangkan citra merek 

yang sesuai dengan citra pribadi konsumen. Mungkin saja 

konsep diri actual konsumen (bagaimana ia memandang 

dirinya) berbeda dengan konsep diri idealnya (bagaimana 

ia menganggap orang lain memandang dirinya) konsep 

dari mana yang mau dipuaskannya dalam melakukan 

suatu pembelian. 

 

 

                                                             
20Ibid., 85. 
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(6) Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologis utama yaitu:
21

 

(a) Motivasi 

Konsumen memiliki banyak kebutuhan. Beberapa 

kebutuhan tersebut bersifat biogenic, yaitu kebutuhan 

tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, 

tidak nyaman, sedangkan yang lainnya bersifat 

psychogenic, yaitu kebutuhan yang muncul dari tekanan 

psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, 

penghargaan, atau rasa keanggotan kelompok. Kebutuhan 

akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai 

level intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan 

yang mendorong konsumen untuk bertindak. 

(b) Persepsi 

Konsumen yang termotivasi siap bertindak. 

Bagaimana tindakan sebenarnya konsumen yang 

termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap 

situasi tertentu. Persepsi adalah proses yang digunakan 

oleh konsumen untuk memilih, mengorganisasi, dan atau 

menginterpretasikan masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi 

                                                             
21Ibid.,86. 
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tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, namun juga 

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar 

dan keadaan individu konsumen tersebut. 

(c) Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku 

konsumen yang timbul dari pengalaman.Sebagian besar 

perilaku manusia adalah hasil belajar.Pembelajaran 

dihasilkan melalui perpaduan antara pendorong, 

rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. 

Pendorong (drives) adalah rangsangan internal yang kuat 

yang mendorong tindakan. Isyarat (cues) adalah 

rangsangan kecil yang menentukan kapan, dimana, dan 

bagaimana tanggapan seseorang. Teori pembelajaran 

mengajarkan para pemasar bahwa mereka dapat 

membangun permintaan atas sebuah produk dengan 

mengaitkannya kepada dorongan atau motivasi, dan 

memberikan penguatan yang positif.
22

 

(d) Keyakinan dan Sikap 

Melalui tindakan dan belajar, konsumen 

mendapatkan keyakinan dan sikap.Keduanya kemudian 

mempengaruhi perilaku pembelian mereka.Keyakinan 

adalah Gambaran pemikiran yang dianut konsumen 

                                                             
22Ibid., 87. 
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tentang gambaran sesuatu.Keyakinan konsumen tentang 

produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian 

produk mereka.Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan 

emosional, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan 

lama dari konsumen terhadap suatu obyek atau gagasan. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian yang berasal dari luar diri konsumen.Faktor eksternal 

berasal dari usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dan 

informasi dari lingkungan konsumen.Faktor eksternal meliputi 

harga, produk, lokasi, kualitas pelayanan, dan promosi. Faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi  keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah, yaitu: 

a) Harga 

Menurut Indriyo Gitosudarmo harga merupakan nilai yang 

dinyatakan dalam satu mata uang atau alat tukar, terhadap suatu 

produk tertentu.
23

Harga juga dapat diartikan sebagaiunsur bauran 

pemasaran yang memberikan pemasukan terhadap 

perusahaan.Harga merupakan gambaran kualitas suatu 

produk.Harga mempunyai daya pengaruh untuk mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Harga akan 

                                                             
23 Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2012), 

131. 
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mempengaruhi emosional pembeli karena pembeli akan 

mempertimbangkan produk tersebut mahal atau murah, 

merupakan kebutuhan yang mendesak atau tidak mendesak, 

menimbulkan prestise atau tidak setelah konsumen memiliki 

produk tersebut. Harga merupakan elemen terpenting dalam 

pemasaran sehingga pertimbangan perusahaan dalam pemasaran 

sehingga pertimbangan perusahaan dalam menetapkan harga 

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dari segala aspek yang 

mempengaruhi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi 

produsen maupun konsumen. 

b) Produk 

Menurut Irawan, produk adalah sesuatu yang ditawarkan 

dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan 

konsumen.
24

Pengertian produk menurut Kotler (2008:266) adalah 

sekumpulan atribut yang nyata (tangible) dan tidak nyata 

(intangible) di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, 

dan prestise yang terkandung dalam produk, yang diterima oleh 

konsumen sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya. 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar agar 

menarik perhatian, penggunaan maupun konsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau memenuhi kebutuhan. 

 

                                                             
24Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran, 69. 
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c) Lokasi 

Lokasi berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategik 

seperti fleksibilitas, competitive positioning, manajemen 

permintaan dan fokus strategik.Dalam persaingan yang ketat 

penentuan lokasi mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam 

aktivitas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan 

pembiayaan kembali kepada masyarakat. Sebab dengan 

penentuan lokasi yang tepat maka target pencapaian bank akan 

dapat diraih.
25

Fleksibilitas sebuah lokasi merupakan ukuran 

sejauh mana produk mampu bereaksi terhadap situasi 

perekonomian yang berubah.Keputusan pemilihan lokasi 

berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek 

yang sifatnya kapital intensif karena penyedia jasa 

mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang 

responsif terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, 

budaya, persaingan dan peraturan di masa mendatang. 

d) Kualitas Pelayanan 

Menurut Sunyoto (2013:42) pelayanan adalah produk 

yang bersifat abstrak, lebih berupa tindakan atau pengalaman 

yang tidak dapat disimpan dan digunakan untuk waktu 

mendatang. Pelayanan merupakan keseluruhan suatu objek atau 

proses yang memberikan nilai manfaat kepada konsumen. 

                                                             
25 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2012), 131. 
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Pelayanan adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak 

dapat berwujud dan tidak dapat menghasilkan kepemilikan 

apapun.  

Pelayanan merupakan faktor pendorong dalam proses 

pembelian. Keberhasilan pemasaran produk sangat ditentukan 

oleh baik tidaknya pelayanan yang diberikan oleh suatu 

perusahaan dalam memasarkan produknya. 

e) Promosi 

Menurut Basu Swastha promosi merupakan arus informasi 

atau persuasiyang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran.
26

Promosi merupakan inti dari kampanye pemasaran 

yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat 

atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen. 

c. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Philip Kotler, dalam sebuah pembelian, konsumen 

melewati lima tahapan, yaitu:
27

 

1) Pengenalan Produk 

Keputusan pembelian diawali dengan adanya kebutuhan dan 

keinginan konsumen, dimana dalam hal ini konsumen menyadari 

                                                             
26Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Modern (Yogyakarta: Liberty Offset 

Yogyakarta: 2007), 222. 
27 Toni Prasetyo Utomo, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah, (artikel jurnal: Malang, 2014). 
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adanya perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan 

yang diinginkannya.
28

Proses pembelian dimulai saat pembeli 

mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut 

dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Sebuah perusahaan perlu mengidentifikasikan keadaan yang 

memicu kebutuhan tertentu.Dengan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi rangsangan 

yang paling sering membangkitkan strategi pemasaran yang memicu 

minat konsumen. 

2) Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi ini 

terbagi menjadi dua tingkat, yaitu: 

a) Perhatian yang menguat, pada tahap ini seseorang hanya peka 

terhadap informasi tentang produk. 

b) Pencarian aktif informasi, pada tingkat ini seseorang akan 

mencari bahan bacaan, menelpon teman, dan mengunjungi toko 

untuk mempelajari produk. Sumber informasi konsumen 

digolongkan menjadi empat yaitu sumber pribadi, sumber 

komersial, sumber publik, dan sumber pengalaman. 
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3) Evaluasi Alternatif 

Dalam tahap evaluasi, konsumen akan memproses informasi produk 

yang bersaing dan membuat penilaian. Beberapa konsep dasar dalam 

proses evaluasi, konsumen dapat dipaparkan menjadi tiga bagian: 

a) Konsumen berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. 

b) Konsumen mencari manfaat tertentu dari suatu produk. 

c) Konsumen memandang masing-masing produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan. 

4) Keputusan Pembelian 

Keputusan konsumen untuk menunda atau menghindari suatu 

keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko yang 

dirasakan.Besarnya resiko yang dirasakan berbeda menurut uang 

yang dipertaruhkan, besarnya ketidakpastian atribut, dan besarnya 

kepercayadirian konsumen. 

5) Perilaku Pasca Pembelian
29

 

Setiap tindakan pembelian suatu produk dapat dipastikan hanya akan 

mendatangkan dua sikap, yakni puas atau tidak puas. Sikap pasca 

pembelian ini bergantung kepada kesesuaian harapan dan keinginan 

pembeli dengan performansi atau kinerja produk yang dibeli. 

Kepuasan akan berdampak positif berupa keinginan untuk membeli 

                                                             
29 Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis 

Islami (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 166. 
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produk yang sama suatu saat nanti bila kebutuhan yang sama 

kembali muncul. Disisi lain, kepuasan yang dimunculkan dalam 

perbincangan keseharian oleh si pembeli dengan sendirinya akan 

membawa efek promosi yang efektif untuk calon pembeli lainnya. 

Sementara itu, ketidakpuasan akan membawa setidaknya dua 

dampak buruk. Pertama, pembeli akan mengambil keputusan untuk 

tidak pernah lagi membelinya dimasa yang akan datang. Kedua, 

mempengaruhi sikap calon pembeli lainnya untuk berpikir ulang 

atau bahkan membatalkan keputusan pembeliannya. 

2. Promosi 

a. Pengertian Promosi  

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir 

setelah produk, harga dan tempat, serta inilah yang paling diidentikkan 

sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit.
30

Kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang termasuk penting selain produk, harga dan lokasi.Dalam 

kegiatan ini setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh 

produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik 

dan mempertahankan nasabahnya.Salah satu tujuan promosi adalah 

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha 

menarik calon nasabah baru. Kemudian promosi juga berfungsi 

                                                             
30 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah ,169. 
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mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi 

nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi akan meningkatkan citra 

bank di mata para nasabahnya.
31

 

Promosi (promotion) adalah usaha atau upaya untuk memajukan 

atau meningkatkan; misalnya untuk meningkatkan perdagangan atau 

memajukan bidang usaha.
32

 Gitosudarmo menyatakan bahwa promosi 

adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka kemudian mereka menjadi 

senang lalu membeli produk tersebut.
33

Sedangkan menurut Basu 

Swastha, promosi adalah arus informasi atau persuasi yang dibuat untuk 

mengarahkan atau mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
34

 

b. Adapun unsur-unsur promosi menurut Indriyo Gitosudarmo adalah 

sebagai berikut:
35

 

1) Iklan (Advertising) 

Iklan merupakan alat utama bagi pengusaha untuk 

mempengaruhi konsumennya. Iklan dapat dilakukan oleh pengusaha 

melalui surat kabar, radio, majalah, televisi dan poster. Dengan 

membaca atau melihat diharapkan para konsumen atau calon 

                                                             
31Ibid., 169-170. 
32 Rivai Wirasasmita, dkk, Kamus Lengkap Ekonomi (Bandung: Pionis Jaya, 2002), 399. 
33 Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran Cetakan ke-6 (Yogyakarta: BPFE, 2000), 
34 Basu Swastha, 222. 
35 Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2012), 
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konsumen akan tertarik untuk membeli. Oleh karena itu maka dalam 

memilih media iklan harus diperhatikan pasar sasaran yang dituju. 

Ciri-ciri yang terdapat dari suatu periklanan adalah:
36

 

a) Public presentation (penyajian dimuka umum) 

Iklan merupakan suatu sarana komunikasi yang sangat bersifat 

umum dan menawarkan pesan yang sama kepada banyak orang. 

b) Pervasiveness (penyerahan menyeluruh) 

Iklan merupakan medium yang diserap secara menyeluruh dan 

memungkinkan pihak perusahaan untuk mengulangi pesannya itu 

berulang-ulang, diharapkan dengan pengulangan pesan tersebut 

akan memberikan pengaruh signifikan terhadap konsumen. 

c) Expresiveness (daya tanggap yang kuat) 

Periklanan memberikan peluang untuk menampilkan perusahaan 

serta produkya dengan cara yang amat mengesankan dengan 

penggunaan cetakan, bunyi dan warna secara pandai. 

d) Impresonality (kurang kepribadian) 

Periklanan senantiasa bersifat umum, sehingga daya meyakinkan 

dan mengungkapkan tentang produk tersebut secara rinci masih 

dirasakan kurang.Oleh karenanya iklan masih kurang mampu 

menyentuh konsumen secara personal.
37

 

                                                             
36 M. Nur Rianto, 174. 
37Ibid., 175. 
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Terdapat paling tidak empat macam tujuan penggunaan iklan 

oleh perusahaan sebagai media promosi, yaitu:
38

 

a) Untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan produk dan jasa bank bank yang dimiliki oleh suatu bank. 

Seperti peluncuran produk baru, manfaat produk atau dimana 

dapat diperoleh, keuntungan dan kelebihan suatu produk atau 

informasi lainnya. Iklan juga bertujuan untuk memberitahukan 

tentang pembukaan kantor cabang atau kantor kas baru, lokasi-

lokasi ATM, serta penggunaan teknologi terbaru dari perbankan. 

b) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan 

atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. Hal ini dilakukan 

karena banyaknya saingan yang masuk sehingga nasabah perlu 

diingatkan agar nasabah tidak beralih kepada bank lain. Sebagai 

contoh adalah iklan yang ditampilkan oleh slah satu bank swasta 

konvensional yang menawarkan suatu produk tabungan lebih, 

dimana tabungan nasabah tidak akan terpotong oleh biaya 

administrasi meskipun dengan tingkat bunga yang lebih rendah. 

c) Untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan 

harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah 

baru. Diharapkan mereka mencoba untuk membeli atau 

menggunakan produk yang ditawarkan atau paling tidak calon 

nasabah baru sudah mengerti tentang kehadiran produk untuk 

                                                             
38 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 178. 
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kemudian akan mencobanya pada suatu hari. Sebagai contoh 

adalah program hadiah yang ditawarkan oleh beberapa bank, hal 

ini bertujuan untuk menarik nasabah lama untuk menambah saldo 

tabungannya atau bagi para calon nasabah baru agar tertarik 

dengan hadiah yang ditawarkan oleh bank tersebut. 

d) Mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang 

mengiklankan. Dalam hal ini sasarannya adalah nasabah yeng 

sudah mengerti dan sudah menjadi nasabah, diharapkan nasabah 

bank lain juga turut terpengaruh dengan iklan yang ditampilkan. 

e) Membangun citra perusahaan untuk jangka panjang, baik untuk 

produk yang dihasilkan maupun nama perusahaan.
39

 

2) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

  Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk 

menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga 

konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara 

penempatan dan pengaturan tertentu maka produk tersebut akan 

menarik perhatian konsumen.Tujuan promosi penjualan adalah untuk 

meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah. 

  Dengan menggunakan promosi penjualan, bank dapat 

memetik manfaat, diantaranya:
40

 

a) Komunikasi, bank dapat melakukan komunikasi langsung dengan 

pelanggan. Beberapa informasi secara timbal balik dapat terjadi. 

                                                             
39 Kasmir, Pemasaran Bank, 178. 
40 Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

138. 
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Bank dapat mengetahui produk-produk yang disukai dan yang 

dihindari, spesifikasi produk favorit, fitur-fitur yang dicari. Dalam 

promosi penjualan, bank juga dapat menerima atau merangsang 

timbulnya kritik membangun untuk perbaikan produk. 

b) Insentif, bank dapat memberikan tambahan perhatian kepada 

nasabah setia dengan hadiah, tambahan fasilitas atau kemudahan 

lainnya. Bank dapat memberi persetujuan permohonan kartu 

kredit atau up-gradekartu kredit secara gratis dan seketika pada 

saat promosi penjualan. 

c) Invitasi, bank dapat mengundang nasabah pada saat promosi 

penjualan dengan maksud untuk merelisasikan pembelian 

produk.
41

 

  Bagi bank, promosi penjualan dapat dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu:
42

 

a) Pemberian tingkat bagi hasil khusus (special rate) untuk nasabah 

yang relatif besar walaupun hal ini akan mengakibatkan 

persaingan tidak sehat di antara bank. 

b) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki 

simpanan dengan saldo tertentu. 

c) Pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya 

kepada nasabah yang setia. 

 

                                                             
41Ibid, 139. 
42Kasmir, 180. 
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3) Publikasi 

  Publikasi merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh 

pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada 

konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang 

dipasarkannya. Publikasi atau publisitas juga diartikan sebagai 

kegiatan bank dalam rangka mengenalkan ke publik dengan media-

media yang dikenal non komersial. 

Promosi ini sebagai alat untuk memancing nasabah melalui 

kegiatan seperti pameran, pembukaan stan promosi di pusat 

perbelanjaan, sponsorship kegiatan, program Corporate Sosial 

Responsibility (CSR), mendukung atau berperan serta dalam 

kegiatan amal seperti penggalangan dana untuk para korban bencana 

alam. Tujuan kegiatan ini adalah agar nasabah dapat mengenal bank 

lebih dekat, dengan ikut kegiatan tersebut dan diharapkan akan 

menarik nasabah. 

  Alat publikasi yang dapat digunakan, yaitu:
43

 

a) Hubungan pers 

  Yaitu untuk memberikan informasi yang pantas untuk dimuat 

dalam surat kabar agar menarik perhatian publik terhadap 

seseorang, produk atau jasa. 

 

 

                                                             
43 Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin, Dasar-dasar Pemasaran Bank 

(Bandung: Linda Karya, 2006), 101. 
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b) Publisitas produk 

  Yaitu usaha untuk mempublikasikan produk tersebut secara 

khusus, misalkan menggelar acara launching produk baru 

perbankan. 

c) Komunikasi perusahaan 

Yaitu mencakup komunikasi intern ataupun ekstern dalam 

menciptakan saling pengertian perusahaan. 

d) Lobbying 

Yaitu kerjasama dengan ahli hukum dan pejabat pemerintah untuk 

mendukung atau menghapuskan undang-undang yang dapat 

mengganggu stabilitas usaha. 

e) Bimbingan 

Yaitu pemberian nasehat kepada manajemen tentang persoalan-

persoalan kemasyarakatan mengenai posisi perusahaan maupun 

citra perusahaan. 

4) Penjualan Perorangan (Personal selling) 

Personal selling merupakan kegiatan perusahaan untuk 

melakukan kontak langsung dengan para calon 

konsumennya.Dengan kontak langsung diharapkan terjadi hubungan 

yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya. 

Dengan personal selling pemasar dapat mengetahui 

ekspresi pelanggan langsung. Respon pelanggan dirupakan dalam 

bentuk ekspresi senang, kecewa, berharap adanya beberapa 
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perbaikan produk karena sebetulnya produknya sudah bagus, atau 

kesan yang lain. Respon itu diperlukan untuk menciptakan potensi 

penjualan di masa mendatang.Potensi itu bisa diperbesar dengan 

munculnya pembelian kembali (repeat buying).
44

 

Beberapa bank melakukan personal selling dengan 

melakukan door to door, bahkan beberapa bank sengaja merekrut 

tenaga untuk dididik melakukan personal selling. Bank yang lain 

melakukannya dengan menyewa perusahaan penyedia tenaga kerja 

secara outsourcing untuk melakukan personal selling. Agar efektif, 

personal selling yang dilakukan oleh tenaga outsourcing harus 

didampingi oleh pejabat atau karyawan bank.Hal ini untuk 

mendapatkan momen yang berharga yaitu menangkap ekspresi dan 

respon dari pelanggan. 

Beberapa keuntungan dan manfaat dari diselenggarakannya 

personal selling antara lain:
45

 

a) Dapat langsung bertatap muka dengan pelanggan, sehingga dapat 

langsung menjelaskan dan menangkap respon lainnya tentang 

produk. 

b) Dapat memperoleh informasi langsung dari pelanggan. 

c) Dapat langsung mempengaruhi dan melakukan persuasi 

(membujuk) pelanggan dengan beberapa argumentasi yang hanya 

dikuasai oleh pejabat bank. 

                                                             
44 Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, 141. 
45Ibid, 141-142. 
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d) Dapat mendidik atau mengedukasi pelanggan tentang bagaimana 

cara menggunakan dengan baik produk, tentang apa yang harus 

dihindari dan apa yang harus diikuti petunjuknya. 

e) Dapat menjalin hubungan akrab untuk membangun basis 

hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. 

f) Menciptakan kesan baik dan bersahabat saat pejabat bank 

melayani langsung pelanggan, hal ini akan menghapus kesan 

eksklusif pejabat dan karyawan bank. 

g) Memungkinkan pejabat dan karyawan bank memperoleh 

perhatian penuh dari pelanggan. Berbeda dengan jenis promosi 

lain yang mungkin ditanggapi dengan sambil lalu, dalam personal 

selling pejabat dan karyawan bank dapat mengambil perhatian 

penuh pelanggan dengan berbagai kegiatan dan penjelasan yeng 

menarik dan berguna.  

3. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Feigenbaum, kualitas adalah keseluruhan karakteristik 

produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, 

dan maintenance, dimana produk dan jasa tersebut dalam 

pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Tujuan kualitas menurut Deming yaitu untuk memenuhi kebutuhan 
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pelanggan yang sekarang dan masa depan.
46

Kualitas menunjukkan 

sesuatu yang sudah sesuai dengan standar sepertiyang tertuang dalam 

ISO 842 0bahwa kualitas adalah totalitas dari suatu karakteristik 

pelayanan yang sesuaidengan standar atau persyaratan.
47

 Kualitas 

berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan.
48

 Kualitas memberikan 

dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi 

saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. 

Pelayanan (service)menurutKotler adalahsuatutindakan 

ataukegiatanyang dapatditawarkanolehsatupihakkepadapihaklainyang 

pada  dasarnyatidak berwujud  dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Pelayanan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang maupun sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan 

orang lain sesuai dengan prosedur dan sistem yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
49

 

Nilai yang diberikan pelanggan, sangat kuat didasari oleh 

faktor kualitas jasa.
50

 Jasa bukan saja hadir sebagai produk 

utama,namunjuga dalam wujud layanan pelengkap dalam pembelian 

produk fisik kinitiap konsumen tidaklagisekedar sebuah produk fisik, 

                                                             
46 Donothea Wahyu Ariani, Pengendalian Kualitas Statistik Pendekatan Kuantitatif 

dalam Manajemen Kualitas (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), 31. 
47 Vincent Gaspersz, Manajemen Kualitas (Jakarta: Gramedia, 1997), 5. 
48 Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, Service, Quality, & Satisfaction (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2005), 115. 
49 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 17. 
50 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Komputer (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), 212. 
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tetapi juga segala aspek jasa atau layanan yang melekat pada produ 

ktersebut, mulai dari tahap pra-pembelian hinggapurna-beli. 

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan.
51

Kualitas pelayanan cenderung mempengaruhi keputusan 

pembelian karena pelayanan yang baik dan melebihi ekspetasi akan 

dipersepsikan sebagai kualitas pelayanan yang ideal.
52

Terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu jasa yang 

diharapkan dan jasa yang dirasakan.Kualitas harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. 

b. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Parasurahman lima dimensi kualitas pelayanan yang 

harus di penuhi, antara lain: 

1) Tangible (Bukti Langsung) 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik harus 

dapat diandalkan.Keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Kriteria 

tangible dari sebuah perusahaan penyedia jasa antara lain meliputi 

faktor-faktor:
53

 

                                                             
51 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 59. 
52 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 20. 
53 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Aplikasi (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 16. 
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a) Peralatan atau mesin yang digunakan dalam melakukan 

pelayanan cukup modern dan dapat diandalkan. 

b) Penampilan fisik dari bangunan yang menarik dan mampu 

mendukung proses pelayanan terhadap pelanggan. 

c) Pakaian yang dikenakan karyawan perusahaan penyedia jasa 

cukup rapi, pantas dan sopan untuk digunakan dalam 

memberikan pelayanan. 

d) Lokasi yang cukup mudah untuk dicapai oleh pelanggan dan 

letak peralatan yang mampu mendukung proses pelayanan. 

2) Reliability (Keandalan) 

Suatu kemampuaan untuk memberikan jasa yang dijanjikan 

dengan akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk pelanggan dan tanpa kesalahan. Kriteria 

reliabilitydari sebuah perusahaan penyedia jasa antara lain 

meliputi faktor-faktor: 

a) Kemampuan untuk menepati janji sesuai dengan pelayanan 

tertentu yang telah dijanjikan. 

b) Keinginan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

pelanggan dengan tulus dan sungguh-sungguh. 

c) Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang tepat dan 

akurat sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya. 



41 

 

 

d) Terdapat keinginan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan keiginan pelanggan. 

e) Kemampuan semaksimal mungkin menghindari kesalahan 

yang dapat terjadi di dalam memberikan pelayanan.
54

 

3) Responsiveness (Daya Tanggap) 

Suatu kebijaksanaan untuk memberikan layanan yang cepat 

kepada pelanggan, tidak membiarkan konsumen menunggu tanpa 

adanya suatu alasan yang jelas yang menyebabkan persepsi yang 

negatif dalam kualitas pelayanan.Pada peristiwa pelayanan gagal, 

kemempuan untuk segera mengatasi hal tersebut secara 

professional dapat memberikan persepsi yang positif terhadap 

kualitas pelayanan. Kriteria responsiveness dari sebuah 

perusahaan penyedia jasa antara lain meliputi faktor-faktor:
55

 

a) Kemampuan untuk memberikan penjelasan yang benar atas 

pelayanan yang diberikan dan pertanyaan yang dilontarkan 

oleh pelanggan. 

b) Kemampuan untuk melakukan pelayanan dengan cepat dan 

tanggap. 

c) Keinginan untuk dapat menolong pelanggan dengan 

permasalahannya. 

d) Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik secara 

kontinyu. 

                                                             
54 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Aplikasi, 14. 
55 Muhammad Adam, 14-15. 
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4) Assurance (Jaminan) 

Pengetahuan dan keramahan serta kemampuan melaksanakan 

tugas secara spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik 

sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan 

pelanggan.Kriteria assurancedari sebuah perusahaan penyedia 

jasa antara lain meliputi faktor-faktor: 

a) Kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa 

percaya diri pada pelanggannya. 

b) Kemampuan untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap 

pekerjaannya. 

c) Kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan sopan 

santun dan ramah. 

d) Kemampuan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan dan 

menjawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan benar 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. 

5) Empathy (Empati) 

Memberikan perhatian yang bersifat individual atau pribadi 

kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan 

nasabah. Kriteria empathy dari sebuah perusahaan penyedia jasa 

antara lain meliputi faktor-faktor:
56

 

a) Kesediaan untuk memberikan perhatian secara individual atau 

perorangan kepada pelanggannya. 

                                                             
56Ibid., 16. 
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b) Perusahaan memiliki jam kerja yang sesuai atau cocok dengan 

semua pelanggannya. 

c) Kesediaan dari perusahaan untuk memberikan penjelasan atau 

perhatian secara pribadi kepada pelanggan mengenai 

pelayanan yang diberikan. 

d) Kemampuan untuk menarik minat pelanggan menggunakan 

jasa pelayanannya. 

e) Kesediaan untuk mendengarkan keluhan-keluhan atau 

keinginan-keinginan yang spesifik mengenai pelayanan yang 

diberikan. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Promosi Dengan Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan 

Syariah 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Menurut Rewoldt, bagian yang tajam dari instrumen 

pemasaran adalah pesan yang dikomunikasikan kepada calon pembeli 

melalui berbagai unsur promosi dan dibuat untuk menggerakkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran.
57

 

                                                             
57 Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2012), 

154. 
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Menurut hasil penelitian Asti Dwi Putri, Promosi berpengaruh 

terhadap keputusan menabung,
58

 apabila tema promosi semakin 

menarik, jenis media yang digunakan bervariasi, dan frekuensi 

penayangan sering dilakukan, maka konsumen akan tertarik melakukan 

pembelian. 

b. Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Keputusan Menggunakan Jasa 

Perbankan Syariah 

Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada 

penambahan pelayanan terutama dalam menambah nilai serta 

meningkatkan kualitasnya.Pelayanan merupakan suatu tindakan yang 

harus dilakukan dengan baik di dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan nasabah setiap waktu. Apabila pelayanan baik, maka nasabah 

akan setia terhadap bank dan akan kembali menggunakan jasa tersebut.  

Menurut Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti, 

kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan menabung. 

Dapat dikatakan bahwa jika kualitas pelayanan meningkat, keputusan 

nasabah menabung akan meningkat pula.
59

 

 

 

                                                             
58 Asti Dwi Putri, Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Menabung pada Produk  Tabungan BSM PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang 

Patal Palembang (skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2016) 
59Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti, Pengaruh Promosi, Lokasi dan 

Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Mandiri Surabaya, (jurnal STIE 

Perbanas Surabaya 2015). 
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c. Hubungan Promosi dan Kualitas Pelayanan dengan Keputusan 

Menggunakan Jasa Perbankan Syariah 

Promosi menjadi salah satu kegiatan untuk mengkonsumsikan, 

memberi pengetahuan dan keyakinan orang tentang suatu produk agar 

ia mengetahui dan mengikuti kehebatan produk tersebut, juga mengikat 

pikiran dan perasaannya dalam suatu wujud loyalitas suatu 

produk.
60

Dengan adanya promosi ini, bertujuan agar masyarakat dapat 

memahami dengan baik atas produk jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan sehingga masyarakat tersebut dapat mengambil keputusan 

untuk menggunakan jasa perbankan syariah. 

Selain kegiatan promosi untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan nasabah, perbankan juga harus meningkatkan kualitas 

pelayanan.Karena konsumen dapat memutuskan untuk melakukan 

pembelian terhadap suatu produk atau jasa, salah satunya berdasarkan 

kualitas jasa yang baik. 

Menurut II Mandasari, promosi dan kualitas pelayanan dapat 

mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung.
61

 Promosi dan 

kualitas pelayanan yang sudah ada harus dipertahankan bahkan 

ditingkatkan agar dapat meningkatkan dan menciptakan keputusan 

nasabah untuk menabung serta menjaga komunikasi dengan nasabah 

                                                             
60Didih Suryadi, Promosi Efektif (Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan) 

(Yogyakarta: Oryza, 2001), 8. 
61 II Mandasari, Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Nasabah untuk Menabung pada BRI Syariah Cabang Cirebon, (skripsi IAIN SYEKH NURJATI 

Cirebon 2015) 
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yang mengedepankan kualitas pelayanan, karena pelayanan yang 

berkualitas akan membentuk citra positif sebuah perusahaan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam 

rangka penyusunan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu antara lain: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Raihanah 

Daulay 

(2010) 

“Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

dan bagi hasil 

terhadap 

keputusan 

menabung 

pada bank 

Mandiri 

syariah dikota 

Medan”.
62

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

ada pengaruh 

yang 

signifikan 

kualitas 

pelayanan 

dan bagi hasil 

secara 

bersama 

terhadap 

keputusan 

menabung 

nasabah.  

Untuk 

mengetahui 

variabel 

kualitas 

pelayanan 

Peneliti 

tidak 

mengguna-

kan variabel 

bagi hasil 

2. Chusnul 

Chotimah 

(2014) 

“Pengaruh 

Produk, 

Pelayanan, 

Promosi dan 

Lokasi 

Terhadap 

Masyarakat 

Memilih 

Bank Syariah 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Variabel 

pelayanan 

dan lokasi 

berpengaruh 

terhadap 

masyarakat 

memilih bank 

syariah. 

Sedangkan 

produk dan 

promosi tidak 

berpengaruh 

Untuk 

mengetahui 

variabel 

promosi dan 

kualitas 

pelayanan 

Peneliti 

tidak 

mengguna-

kan variabel 

produk dan 

lokasi 

                                                             
62 Raihanah Daulay, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan 

Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di kota Medan, (jurnal,Manajemen& Bisnis Vol 

10. 01 April 2010 ISSN 1693-7619). 
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Di 

Surakarta”.
63

 

terhadap 

masyarakat 

memilih bank 

syariah 

3. Isnaine 

Maulida 

(2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Promosi dan 

Pelayanan 

terhadap 

Minat 

Nasabah 

Menabung 

pada BMT 

Taruna 

Sejahtera 

Cabang 

Tuntang”.
64

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Variabel 

promosi 

berpengaruh 

terhadap 

minat 

nasabah. 

Selain itu 

variabel 

pelayanan 

juga 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

minat 

nasabah. 

Untuk 

mengetahui 

variabel 

promosi dan 

kualitas 

pelayanan 

Peneliti 

tidak 

mengguna-

kan variabel 

minat 

4. Khanif 

Rahmanto 

(2016) 

“Pengaruh 

Tingkat 

Religiusitas, 

Kualitas 

Pelayanan 

dan Promosi 

Terhadap 

Minat 

Masyarakat 

Desa Sraten 

Kab. 

Semarang 

Untuk 

Menabung Di 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Variabel 

religiusitas, 

kualitas 

pelayanan, 

dan promosi 

secara 

bersama-

sama 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung. 

Untuk 

mengetahui 

variabel 

promosi dan 

kualitas 

pelayanan 

Peneliti 

tidak 

mengguna-

kan variabel 

minat 

                                                             
63 Chusnul Chotimah, Pengaruh Produksi, Pelayanan, Promosi dan Lokasi terhadap 

Masyarakat Memilih Bank Syariah di Surakarta, (skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2014). 
64 Isnaine Maulida, Analisis Pengaruh Promosi dan Pelayanan terhadap Minat Nasabah 

Menabung pada BMT Taruna Sejahtera Cabang Tuntang, (skripsi IAIN Salatiga2016). 
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Bank 

Syariah”.
65

 

5. Asti Dwi 

Putri (2016) 

“Pengaruh 

Promosi dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Menabung 

pada Produk 

Tabungan 

BSM PT. 

Bank Syariah 

Mandiri 

Kantor 

Cabang 

Simpang 

Patal 

Palembang”.
66

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Secara 

simultan 

promosi dan 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung. 

Untuk 

mengetahui 

variabel 

promosi dan 

kualitas 

pelayanan 

Lokasi yang 

digunakan 

peneliti 

tidak di PT. 

Bank 

Syariah 

Mandiri 

Kantor 

Cabang 

Simpang 

Patal 

Palembang 

Sumber: Raihanah Daulay (2010), Chusnul Chotimah (2014), Isnaine Maulida (2016), 

Khanif Rahmanto (2016), Asti Dwi Putri (2016). 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti melanjutkan kajian tentang 

promosi, kualitas pelayanan, dan keputusan menggunakan jasa perbankan 

syariah yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu.Pada penelitian ini teori-

teori yang digunakan berbeda dengan teori sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Raihanah Daulay menggunakan teori dari Lupiyoadi, 

sedangkan Chusnul Chotimah dan Isnaine Maulida menggunakan teori dari 

Fandy Tjiptono, sedangkan Khanif Rahmanto menggunakan teori dari Philip 

Kotler, dan Asti Dwi Putri menggunakan teori dari Kasmir. 

                                                             
65 Khanif Rahmanto, Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan, dan Promosi 

Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang untuk Menabung di Bank Syariah, 

(skripsi, IAIN Surakarta 2016). 
66 Asti Dwi Putri, Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Menabung pada Produk Tabungan BSM PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang 

Patal Palembang (skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016). 
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C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan alur yang akan peneliti lakukan 

sebagai dasar penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kerangka 

berfikir yakni dari keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

akanpromosi dan kualitas pelayanan dari setiap nasabah. 

Promosimenjadisalah satu hal penting dalam upaya menarik minat 

nasabah.Dengan melakukan promosi atas produk-produk yang ditawarkan  

bank  kepada nasabahmaka pengetahuan/informasiyang akan diperoleh 

nasabah terkait produk-produk bank tersebut menjadi lebih luas. 

Hal penting lain yang harus diperhatikan bank adalah mengenai 

kualitas pelayanan bank. Nasabah akan lebih senang terhadap bank yang peka 

terhadap kebutuhan nasabahnya. Kepekaan bank terhadap nasabah 

ditunjukkan dengan kualitas pelayanan yang baik kepada nasabah.Semakin 

baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank akan meningkatkan tingkat 

pengambilan keputusan nasabah untuk menabungdibank tersebut. 

Dengan menjamurnya bisnis perbankan menyebabkan bank syariah  

menggunakan strategi agar jasa perbankan syariah dapat diminati oleh banyak 

nasabah. Yaitu dengan strategi memberikan promosi dan kualitas pelayanan 

untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Untuk mengetahui bagaimana 

keterkaitan antara masing-masing variabel dapat dilihat pada pola berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

    : Variabel independen dan variabel dependen 

    : Pengaruh secara parsial 

    : Pengaruh secara simultan 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016) hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
67

Dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan.Hipotesis dirumuskan 

atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah 

yang dirumuskan. 

                                                             
 67 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 64. 

Promosi (X1) 

Keputusan 

Menggunakan Jasa 

Perbankan Syariah (Y) 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 
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Hipotesis dinyatakan berdasarkan rumusan masalah pada penelitian 

yang diajukan.Agar hipotesisnya dapat teruji berdasarkan data yang 

dikumpulkan, maka persyaratan yang digunakan kalimatnya harus jelas, tidak 

menimbulkan banyak penafsiran dan spesifik supaya dapat diukur.Pada 

pengujian statistik, peneliti selalu bekerja dengan dua hipotesis yaitu hipotesis 

nol dan hipotesis alternatif.Hipotesis nol atau nihil (H0) inilah yang 

sebenarnya diuji secara statistika dan merupakan pernyataan tentang 

parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti, H0sementara waktu 

dipertahankan benar-benar hingga pengujian statistik mendapatkan bukti yang 

menentang (tolak H0) atau mendukungnya (gagal tolak H0).Sedangkan 

hipotesis alternatif atau kerja (Ha atau H1) hanya mengekspesikan keyakinan 

peneliti tentang ukuran populasi. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hasil kajian empiris di 

atas, maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

Menurut Indriyo Gitosudarmo promosi merupakan kegiatan yang 

ditujukan untuk memengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal 

akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.
68

 Ada 

empat dimensi yang harus dipenuhi dalam promosi, antara lain: iklan, 

promosi penjualan, publisitas, dan personal selling. 

                                                             
68Danang Sunyoto, 155. 
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Penelitian yang dilakukan oleh II Mandasari (2015) menunjukkan 

bahwa, promosi tidak berpengaruh terhadap  keputusan menabung di bank 

syariah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Asti Dwi Putri 

(2016) menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menabung di bank syariah. Jadi, hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

H0 : Promositidak berpengaruh positif dan signifikanterhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

H1 : Promosi berpengaruh positifdan signifikan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah 

2. Kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan 

syariah 

Dalam buku Fandy Tjiptono yang berjudul Manajemen Jasa 

menjelaskan bahwa peran kualitas pelayanan sangat penting, dimana 

kualitas pelayanan yang diterima konsumen menjadi penilaian atas 

pelanggan. Kualitas pelayanan cenderung mempengaruhi keputusan 

pembelian karena pelayanan yang baik dan melebihi ekspetasi akan 

dipersepsikan sebagai kualitas pelayanan yang ideal. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maisur, Muhammad Arfan 

dan M. Shabri, menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan menabung pada bank syariah.
69

Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Sudartik (2009) menunjukkan bahwa 

                                                             
69 Maisur, Muhammad Arfan dan M. Shabri, Pengaruh Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, 

Religuilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah 

di Banda Aceh (jurnal Universitas Syiah Kuala Vol. 4, No.2, Mei 2015) 
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kualitas pelayanan nerpengaruh positif terhadap keputusan 

menabung.
70

Jadi, hipotesis pada penelitian ini adalah: 

H0 : Kualitaspelayanan t idak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menggunakanjasa perbankan syariah 

H2 : Kualitaspelayananberpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menggunakanjasa perbankan syariah 

3. Promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah 

Dalam usaha mendapatkan nasabah, promosi sangat 

diperlukan.Kelancaran kegiatan promosi dipengaruhi oleh adanya tujuan 

yang jelas dari kegiatan promosi yang dilakukan.Promosi berkaitan dengan 

aktivitas mempengaruhi tingkah laku pembeli, karena melalui promosi 

nasabah dapat mengetahui tentang sifat dan karakteristik produk yang 

ditawarkan oleh bank.Di samping promosi, kualitas pelayanan juga 

memiliki hubungan yang erat dengan keputusan nasabah menyimpan 

dananya di bank.
71

 

Menurut penelitian Olivia Firda Yuanita (2017) menunjukkan 

bahwa promosi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung.
72

Sedangkan menurut Liza Novia 

                                                             
70Sudartik, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Periklanan terhadap Keputusan Nasabah 

dalam Menabung pada PT BPR Semarang Margatama Gunadana (skripsi UNESA 2009). 
71Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti, Pengaruh Promosi, Lokasi dan 

Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Mandiri Surabaya, (jurnal STIE 

Perbanas Surabaya 2015). 
72  Olivia Firda Yuanita, Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi terhadap 

Keputusan Nasabah Penabung (Studi pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji, 

Lamongan, Jawa Timur) (skripsi IAIN Surakarta 2017) 
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Sari, dkk menunjukkan bahwa promosi dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung.
73

Jadi, hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

H0 : Promosi dan kualitas pelayanan secara bersama-sama tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadapkeputusan 

menggunakanjasa perbankansyariah secarabersama-sama. 

H3 : Promosi dan Kualitas pelayanan secara bersama-sama 

positifdan signifikanterhadapkeputusan menggunakanjasa 

perbankansyariah secarabersama-sama. 

 

  

                                                             
73 Liza Novia Sari, Elfianto Yusuf, dan Yuni Candra, Pengaruh Promosi dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah Menabung pada Tabungan Simanis PT. BPR Raga Dana 

Sejahtera Padang (jurnal 2013) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan padaBank Muamalat KCP Ponorogo Jl. Soekarno 

Hatta Kav 35 dan 37, Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo.Obyek penelitian ini dilakukan pada nasabah Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif digunakan karena data dalam penelitian ini berupa 

angka-angka dan dalam analisisnya menggunakan statistik.
74

 Penelitian 

kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa 

angka.Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu 

informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut.
75

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian korelasional atau 

asosiatif.Penelitian korelasional atau asosiatif dilakukan untuk mencari 

hubungan atau pengaruh, antara satu atau lebih variabel independen dengan 

satu atau lebih variabel dependen.
76

 

                                                             
74 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 7. 
75Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 20. 
76 Suryani dan Hendryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2015), 119.  
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dikarenakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas 

(Independent Variable) dan satu variabel terikat (Dependent 

Variable).Variabel bebas tersebut adalah Promosi (X1) dan Kualitas 

Pelayanan (X2).Variabel terikat adalah Keputusan Menggunakan Jasa 

Perbankan Syariah (Y). 

a. Definisi Operasional Variabel 

1) Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, baik itu secara positif maupun negatif.
77

Variabel bebas 

dalam penelitian ini meliputi: 

a) Promosi 

Menurut Fajar Laksana (2008:133), promosi adalah suatu 

komunikasi yang tepat dan bertujuan untuk merubah sikap dan 

tingkah laku pembeli. Dimensi promosi adalah sebagai berikut: 

(1) Periklanan 

(2) Promosi penjualan 

                                                             
77 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 39. 
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(3) Publisitas 

(4) Penjualan perorangan 

b) Kualitas Pelayanan 

Menurut Pasasuraman terdapat 5 dimensi Service Quality, antara 

lain:
78

 

(1) Tangible (Bukti Langsung) 

(2) Reliability (Kehandalan) 

(3) Responsiveness (Daya Tanggap) 

(4) Assurance (Jaminan) 

(5) Emphaty (Empati) 

2) Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat atau dependen variabel menurut Sugiyono (2016) 

adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas.
79

  

Kotler dan Keller menyebutkan bahwa dalam proses keputusan ada 

beberapa indikator berupa: 

a) Pengenalan masalah 

b) Pencarian informasi 

c) Evaluasi alternatif 

d) Keputusan pembelian 

e) Perilaku pasca pembelian 

 

 

                                                             
78 Ratminto dan Atik, Manajemen Pelayanan, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 175. 
79Sugiyono, 39. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.Populasi juga 

memiliki arti wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
80

Karakteristik disini ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang 

ingin diketahui atau diamati pada suatu penelitian dan keadaannya 

senantiasa berubah-ubah.Dalam penelitian, istilah karakteristik biasa juga 

disebut sebagai variabel atau peubah.Dalam penelitian ini yang dijadikan 

populasi adalah nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo yang berjumlah 

5.089. 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya 

pada penelitian dengan jumlah populasi besar.
81

Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili). 

                                                             
80Ibid.,80.  
81 Andhita Dessy Wulandari, AplikasiStatistika Parametrik (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2017), 9. 
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Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling insidental.Sampling insidental yaitu teknik 

penentuansampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.
82

Dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan adalah sebagian dari populasi nasabah Bank 

MuamalatKCP Ponorogo.Diambil dengan menggunakan metode Slovin.
83

 

𝑛 =
𝑁

1 +𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi yaitu nasabah Bank MuamalatKCP Ponorogo 

e  = Persen kelonggaran 10% atau 0,01 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah nasabah Bank Muamalat 

KCP Ponorogo tahun 2019 sebanyak 5.089. Maka jumlah sampel yang 

diambil dari penelitian ini adalah: 

𝑛 =
5.089

1+5.089(0,01)2
  = 98,07 (dibulatkan menjadi 100) 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan yaitu menggunakan data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan 

                                                             
82Sugiyono, 85. 

 83 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

156.  
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cara meneliti hubungan anatara variabel. Variabel-variabel ini diukur 

(biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari 

angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.Data 

kuantitatif dalam penelitian ini berupa jumlah nasabah serta jumlah 

responden yang dihitung dengan perhitungan statistik dari kuesioner. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

pihak pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner.
84

Untuk memperoleh data 

dalam wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fadil 

Wafa selaku Branch Collection Back End Bank Muamalat KCP 

Ponorogo.Di samping wawancara, peneliti memperoleh data dari 

nasabah dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah disediakan oleh 

peneliti sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner tersebut menggunakan 

skala likert. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Untuk memperoleh data ini, peneliti menggali 

dari sejumlah buku, brosur, dokumen-dokumen sejarah bank, visi misi, 

                                                             
84Sugiyono, 137. 
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struktur organisasi Bank Muamalat KCP Ponorogo dan contoh 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan kuesioner secara personal.Teknik ini memberikan 

tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan 

dan peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai tujuan survei dan 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden serta tanggapan atas 

kuesioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah diisi oleh 

responden.Kuesioner secara personal digunakan untuk mendapatkan data 

tentang dimensi-dimensi yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan 

skala Likert.Skala Likert menurut Sugiyono adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.
85

Dengan skala Likert, variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif.Dalam penelitian ini, 

instrumen penelitian dibuat dalam bentuk checklist yang setiap itemnya 

                                                             
85Ibid., 93. 
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mengandung bobot/nilai yang diperoleh berdasarkan tanggapan responden 

yang bersangkutan.(kalimat keterangan untuk merujuk ke Tabel 3.1). 

Tabel 3.1 

Kisi – kisi Instrumen 

 

No Variabel 

Penelitian 

Indikator No. Item 

Instrumen 

1 (Y) 

Keputusan 

Menggunakan Jasa 

Perbankan Syariah 

(Vinna Sri Yuniarti, 

2015) 

a. Pengenalan Masalah 

b. Pencarian Informasi 

c. Evaluasi Alternatif 

d. Keputusan Pembelian 

e. Perilaku Pasca 

Pembelian 

 

19, 20 

21, 22 

23, 24 

25, 26 

27, 28 

2 (X1) 

Promosi 

(Danang Sunyoto, 

2012) 

a. Periklanan 

b. Promosi Penjualan 

c. Publisitas 

d. Penjualan Perorangan 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

7, 8 

3 (X2) 

Kualitas Pelayanan 

(Muhammad Adam, 

2015) 

a. Bukti Langsung 

b. Kehandalan 

c. Daya Tanggap 

d. Jaminan 

e. Empati 

9, 10 

11, 12 

13, 14 

15, 16 

17, 18 

 

Tabel 3.2 

 Bobot Jawaban Instrumen
86

 

 

Jawaban Arti Bobot 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

KS Kurang Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian.Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari 
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hasil penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut.
87

 Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor item pertanyaan dengan skor total 

menggunakan metode korelasi product moment. Untuk memperoleh 

hasilnya, peneliti menggunakan bantuan computer SPSS versi 

21.Dengan langkah sebagai berikut: 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variable view 

3) Klik data viewpada kolom responden dan masukkan jawaban 

responden sesuai dengan kolom 

4) Klik Analyze → correlate → bivariate 

5) Pindahkan semua item ke kotak Variables yang ada di sebelah 

kanan, lalu klik pearson → two tailed → flag significant correlation 

6) Klik ok untuk memproses data 

Pada penelitian ini, uji validitas diberikan kepada 30 responden 

pada tanggal 18 Juni 2019, yang dilakukan di Bank Muamalat KCP 
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64 

 

 

Ponorogo dengan item soal sebanyak 28 butir.Angket tersebut 

digunakan untuk menguji validitas promosi yang berjumlah 8 item, 

kualitas pelayanan berjumlah 10 item dan keputusan yang berjumlah 10 

item.Dapat dilihat di lampiran 1. 

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisien korelasi (rhitung) positif dan lebih besar atau sama dengan rtabel, 

maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung negatif 

atau lebih kecill dari rtabel, maka item tersebut dikatakan tidak valid 

(drop). Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kriteria validitas (tidak valid), maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket. 

Nilai rtabel diperoleh dengan melihat pada table nilai r product 

moment dengan taraf signifikan α = 5%, dalam penelitian ini n adalah 

jumlah sampel sebanyak 30 responden, sehingga diperoleh nilai rtabel 

ialah 0,361. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau kontruk.Butir pertanyaan 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten.
88

 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan 

instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik tertentu. Adapun untuk menganalisis reliabilitas instrumen 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS versi 21, 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variable view 

3) Klik data Viewpada kolom responden dan masukkan jawaban 

responden sesuai kolom 

4) Klik Analyze → Scale → Reliability Analysis 

5) Dari Reliability Analysis masukkan skor jawaban ke items → model 

klik alpha  

6) Klik statistic, dari discriptives → klik item → klik scale → klik 

continue → ok 

Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.
89

 

2. Uji Asumsi klasik 
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Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dalam analisis 

regresi.Melalui uji asumsi klasik ini berguna untuk melengkapi uji stastitik 

yang telah dilakukan yaitu uji F, t dan determinasi.Uji asumsi klasik dari 

penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas,uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas, danuji linearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal.
90

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengamsumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada beberapa cara salah 

satunya dengan analisis grafik. Dasar pengambilan keputusan: 

 
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

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

garis diagonalatau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Selain menggunakan grafik normal probability plot, deteksi 

normalitas juga dapat dilihat dengan uji Kolmogorov Smirnov. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi di bawah 0,05 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 

0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji 
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Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 

0,05berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yanglain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresiyang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat 

grafikplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID.  

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESIDdan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

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

di studentized. 

c. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut 

menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.
91

Cara mengetahui 
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ada atau tidaknya autokorelasi, maka bisa dilakukan dengan uji Run 

Test dengan bantuan SPSS 21. 

Untuk menentukan apakah data ada autokorelasi atau tidak, uji 

Run Test memiliki nilai probabilitas Asymp.Sig. (2-tailed) uji hasil 

SPSS 21.0 menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami 

autokorelasi.
92

 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
93

Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen.Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan 

tolerance (TOL). Regresi bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai 

VIF < 10 dan nilai TOL > 0,10. 

e. Uji Linearitas 

Uji Linearitas adalah uji kelinearan garis regresi.Uji ini 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan cara mencari 

model regresi dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y). Suatu variabel dapat dikatakan memiliki hubungan linear apabila 

P-Value atau nilai sig. > 0,05 dan sebaliknya jika nila sig. < 0,05 maka 
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tidak ada hubungan linear. Sehingga jika data tersebut linear, maka 

dapat dilanjutkan ke uji regresi. 

3. Analisis Regresi 

a. Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel 

bebas (independent) dan satu variabel terikat (dependent). Rumus 

regresi linier sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y  = variabel terikat 

X  = variabel bebas 

a + b = konstanta 

b. Regresi Linier Berganda 

Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau 

lebih variabel independen.
94

 Model persamaan regresi linier berganda 

dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b1X1 + e 

Y  = Keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

a  = Nilai konstan 

X1  = Promosi 

X2  = Kualitas pelayanan 

b1  = Koefisien regresi X1 
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b2  = Koefisien regresi X2 

e  = Standar error 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji secara parsial dan uji 

secara simultan, berikut uji hipotesis dalam penelitian ini: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel 

independen (promosi dan kualitas pelayanan) mempengaruhi variabel 

dependen (keputusan menggunakan jasa perbankan syariah) secara 

individu. 

Metode penghitungan menurut Prastisto (2009:116) adalah 

sebagai berikut: 

Taraf yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05 dan nilai t tabel 

memiliki derajat kebebasan (df) n-k-1 

n = jumlah sampel dalam hal ini = 100 

k = jumlah variabel yang digunakan = 2 

sehingga derajat bebasnya = 100 - 2 - 1 = 97 

Uji t dilakukan satu arah (1 tailed) sehingga didapatkan nilai ttabel 

dengan df 97 adalah 1,98472. Hipotesis yang digunakan:
95

 

H0 : Variabel independen tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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H1 : Variabel independen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Apabila thitung< ttabel maka, H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

2) Apabila thitung<ttabelmaka, H0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

b. Uji Simultan (Uji F)  

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

semua variabel X (independen) secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi variabel Y (dependen). 

1) Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara 

bersama-sama (X) terhadap variabel dependen (Y). 

2) Apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama (X) 

terhadap variabel dependen (Y). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen 

(X).
96
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Ciri-ciri R
2
 adalah: 

1) Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 

1, jadi nilai R
2
 terletak antara 0<R

2
<1. 

2) Nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan yang sempurna antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

3) Nilai 1 menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

4) Menghitung koefisien determinasi (R
2
) untuk menilai besarnya 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.  

Berikut ini adalah tabel nilai r beserta artiannyadalam tingkat 

hubungan antar variabel: 

Tabel 3.3 

Interpretasi Nilai r
97

 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah  

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799  Kuat 

0,80 - 1,00  Sangat Kuat  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga 

Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 

18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam 

Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, 

Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan 

kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di 

Indonesia.
98

 

Relisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai 

dengan penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 

November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin 

Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 Tanggal 21 Maret 

1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 

34.  

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen 

dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp. 84 miliar. 

Kemudian dalam acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan 

                                                             
98Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2018, 48. 

73 



74 

 

 

masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan diperoleh tambahan dari 

masyarakat senilai Rp. 116 miliar sebagai wujud dukungan mereka. 

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan RI Nomor 1223/KMK.013/1991 tanggal 5 November 

1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan RI 

Nomor 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.Bank Muamalat mulai 

beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 syawal 1412 H. pada 

27 Oktober 1994. Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari bank 

Indonesia sabagai bank devisa. 

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa Negara lain di 

Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap 

perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada 

segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terkena imbas dampak 

tersebut.Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) bank 

Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian 

sebesar Rp. 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 

miliar atau sepertiga dari modal awal.
99

 

Kondisi tersebut telah mengantarkan bank Muamalat memasuki 

era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang 

berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang 
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saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.
100

 

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya 

dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba.Hal tersebut 

tidak terlepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan 

dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta 

kepatuhan pelaksanaan perbankan syariah secara murni. 

Pada tahun 2009 Bank Muamalat mulai berproses transformasi 

salah satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya 

di Kuala Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-

satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Dan 

pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat 

meluncurkan logo baru (rebranding) dengan tujuan menjadi bank syariah 

yang Islamic, Modern, dan Professional. 

Proses transformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa 

hasil yang positif dan signifikan terlihat dari asset Bank Muamalat yang 

tumbuh dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 54,6 triliun di 

tahun 2013.  

Dan untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan bank 

syariah pertama di Indonesia maka Bank Muamalat Indonesia mulai 

memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang Devisa dan 

Muamalat Center, salah satunya adalah Bank Muamalat Kantor Cabang 
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Pembantu Ponorogo. BerdirinyaBank Muamalat KCP Ponorogo melalui 

proses pengajuan proposal ke Bank Indonesia (BI). Dalam proses 

pemberian izin itu, Bank Indonesia mempertimbangkan format pihak 

yang mengajukan dan juga melihat kemampuan bank dalam melayani 

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan Bank Indonesia 

menganggap layak untuk dididrikannya Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo, pada tanggal 29 Desember 2009 diresmikan Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

2. Letak Geografis 

Bank Muamalat KCP Ponorogo berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 

kav 35 & 37 Ponorogo.Secara geografis. Lokasi Bank Muamalat KCP 

Ponorogo cukup strategis dan sangat tepat karena berada di wilayah 

jantung kota Ponorogo. Dengan tempat yang sangat strategis ini dapat 

mempermudah jangkauan masyarakat kota maupun desa untuk bisa 

memanfaatkan produk dan jasa dari Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

3. Visi dan Misi 

Bank Muamalat KCP Ponorogo mempunyai visi dan misi yang 

sama dengan Bank Muamalat pusat, yaitu:
101

 

a. Visi 

“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with 

Strong Regional Presence”. 

                                                             
101Ibid., 64. 



77 

 

 

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk dalam 10 Besar 

Bank di Indonesia dengan Eksistensi yang Diakui Tingkat Regional. 

b. Misi 

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia 

yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, 

untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. 

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Ponorogo 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi BankMuamalat KCP Ponorogo 

Jabatan Nama 

Sub Branch Manager  Sugiono  

Sub Branch Operation Supervisor Anang Priambowo 

Branch Collection Fadhil Wafa 

RM SME Remidial  Nindya Ratnasari 

Relationship Manager Funding Desi Ika Liyanawati 

Chrisna Faradilla 

Customer Service Apriliya 

Teller   Erly Nuryana 

Security Sukis Rianto 

Cleaning Service  Widi Panut Pranoto 

 

5. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia 

a. Adapun produk-produk Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai 

berikut:
102

 

1) Produk penghimpunan dana (Fund Collection Products)  

a) Tabungan iB Hijrah 
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Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat 

digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses 

yang mudah, serta manfaat yang luas.Tabungan iB Hijrah 

dilengkapi dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu kartu 

Shar-e Reguler, Shar-e Gold, dan Shar-e Ihram. 

b) Tabungan iB Hijrah Valas 

Tabungan dalam denominasi valuta aing US Dollar 

(USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani 

kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam. 

c) Tabungan iB Hijrah Haji 

Tabungan haji dan umrah dalam mata uang rupiah dan 

valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi nasabah muslim 

Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji dan 

umrah.
103

 

d) Tabungan iB Hijrah Rencana 

Tabungan Hijrah Rencana merupakan tabungan 

berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin 

bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir 

kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa 

dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan Hijrah Rencana 

solusi bagi perencanaan keuangan guna memenuhi rencana dan 

impian dimasa depan. 
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e) TabunganKu iB 

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat 

terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat. 

f) Tabungan iB Hijrah Prima 

Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan yang 

didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil 

maksimal dan kebebasan bertransaksi. 

g) Tabungan iB Hijrah Bisnis 

Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan 

yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis non-

individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan 

bertansaksi yang didukung oleh fasilitas Cash Management 

System. 

h) Deposito iB Hijrah 

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US 

Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang 

optimal bagi nasabah.Deposito mudharabah diperuntukkan 

bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas 

badan.
104

 

i) Giro iB Attijary 

Giro iB Hijrah Attijary merupakan produk giro dengan 

akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan 
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dalam bertransaksi dan sarana untuk memenuhi kebutuhan 

bisnis nasabah perorangan maupun nonperorangan yang 

didukung oleh fasilitas cash management. 

j) Giro iB Hijrah Ultima 

Giro iBHijrah Ultima yaitu produk giro berbasis akad 

mudharabah yang berlaku perorangan maupun non- 

perorangan serta memberikan kemudahan bertransaksi dengan 

imbal bagi hasil optimal. 

k) Dana Pensiun Muamalat 

DPLK Muamalat dapat diikuti oleh nasabah yang 

berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dengan dua 

pilihan usia pension dan iuran pension yang terjangkau, yaitu 

minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat 

didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat 

Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain.
105

 

2) Produk Penyaluran Dana (Financing Products) 

Dana yang dihimpun oleh Bank sebagian besar disalurkan 

dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun 

untuk keperluan konsumtif. Produk yang disalurkan oleh Bank 

Muamalat adalah sebagai berikut:
106
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a) KPR iB Muamalat 

KPR iB Muamalat adalah pembiayaan yang akan 

membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen 

baru maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat digunakan 

untuk pengalihan take over KPR dari bank lain, pembangunan, 

dan renovasi tempat tinggal. Diperuntukkan bagi perorangan 

(WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau 

maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk 

wiraswasta atau professional pada saat jatuh tempo 

pembiayaan. 

b) iB Muamalat Multiguna 

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil 

dan emas) serta sewa jasa yang diperbolehkan secara syariah 

sepertu umrah, wisata dan lainnya. 

c) iB Muamalat Koperasi Karyawan 

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan 

untuk disalurkan kepada para anggotanya (karyawan BUMN/ 

PNS/Swasta) dengan tujuan pembelian barang 

halal.Diperuntukkan bagi para anggota koperasi karyawan dan 

diajukan secara berkelompok. 
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d) iB Muamalat Pensiun 

pembiayaan yang diberikan kepada para pension 

PNS/TNI/ Polri/BUMN/BUMD/Swasta untuk pembelian 

barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal dan 

kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan 

pendidikan anak, umrah, wisata, dan lainnya) dengan 

ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan 

melalui Bank Muamalat Indonesia. 

e) Pembiayaan Autoloan (Via Multifinance) 

Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan 

tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) 

melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan 

Bank Muamalat Indonesia. 

f) iB Modal Kerja Reguler 

Pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan bagi 

Nasabah Perorangan atau Badan Usaha untuk memenuhi 

kebutuhan Modal Kerja Asset Lancar.
107

 

g) iB Modal Kerja Proyek 

Pembiayaan produktif yang diperuntukkan bagi 

nasabah untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Proyek atas 

pembangunan, pemeliharaan, atau pengadaan. 
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h) iB Modal Kerja Kontruksi Developer 

Pembiayaan modal kerja khusus bagi Developer guna 

pembangunan property  residensial/non residensial, sarana dan 

prasarana perumahan. 

i) iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah 

Pembiayaan yang diberikan bagi Lembaga Keuangan 

Syariah (seperti BPRS, Modal Ventura, KopSyah.) untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan 

kembali ke enduser dengan pola executing. 

j) iB Investasi Reguler 

Pembiayaan yang disediakan dalam rangka pemenuhan 

pembelian asset tetap, pembelian mesin produksi, atau 

investasi lainnya selain properti dalam rangka peremajaan, 

perluasan, peningkatan kapasitas usaha, dan/atau pendirian unit 

usaha baru.
108

 

k) iB Properti Bisnis 

Pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk 

memenuhi kebutuhan akan pembelian Properti Bisnis sebagai 

investasi ataupun untuk peremajaan/renovasi dan 

pembangunan properti bisnis sebagai investasi ataupun untuk 

peremajaan/ renovasi dan pembangunan properti bisnis atau 

diatas lahan milik nasabah. 
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l) iB Muamalat Usaha Mikro 

Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi 

yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk 

perorangan maupun badan usaha non hukum. 

m) iB Rekening Koran Muamalat 

Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang 

bersifat fluktuatif dengan perputaran transaksi yang cepat 

dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan 

melalui Cek atau Bilyet Giro. 

b. Layanan 

Adapun layanan Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai 

berikut:
109

 

1) Perbankan Internasional (Remittance) 

a) Kas Kilat 

Kas Kilat adalah layanan yang diberikan Bank kepada 

nasabah serta masyarakat lainnya, untuk menerima kiriman 

uang, baik tunai maupun non-tunai khususnya WNI yang 

bermukim di luar negeri. 

b) Incoming Muamalat Remittance iB 

IncomingMuamalat Remittance iB adalah kiriman uang 

masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada 
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penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke 

rekening penerima yang merupakan nasabah Bank. 

c) Outgoing Muamalat Remittance iB 

OutgoingMuamalat Remittance iB adalah kiriman uang 

keluar dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada 

penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke 

rekening penerima pada bank lain, baik di dalam maupun di 

luar negeri, sesuai dengan instruksi pengirim melalui Bank.
110

 

2) Trade Finance 

a) Ekspor 

(1) Advising L/C 

Layanan yang diberikan Bank untuk meneruskan/ 

menyampaikan L/C kepada Beneficiary(orang yang 

disebut dalam surat) yang tercancum dalam L/C baik 

secara langsung maupun melalui second Advising Bank. 

(2) Outward Bills 

Layanan yang diberikan Bank untuk menangani 

dokumen L/C Ekspor berupa: pengujian dokumen L/C 

Ekospor, pengiriman dokumen kepada Issuing Bank atau 

pihak yang ditunjuk, penerimaan pembayaran hasil ekspor 

dan kegiatan lainnya yang masih terkait dengan 

penanganan dokumen L/C ekspor. 
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(3) Negotiation 

Dana talangan yang diberikan oleh bank kepada 

beneficiary atas presentasi dokumen L/C Ekspor.Negosiasi 

dapat dilakukan baik menggunakan fasilitas ataupun tanpa 

fasilitas nasabah. 

(4) L/C Transfer 

Layanan yang diberikan oleh bank untuk 

menerbitkan L/C Transfer berdasarkan L/C yang diterima 

oleh bank dari Issuing Bank.
111

 

b) Impor 

(1) Letter of Credit (L/C) 

Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan 

penerbitan L/C yaitu penerbitan pernyataan oleh bank atas 

permintaan nasabah untuk keuntungan pihak lain 

(Beneficiary), yang oleh karenanya bank mengikatkan diri 

untuk membayar kepadaBeneficiary apabila Beneficiary 

dapat memenuhi permintaan/persyaratan yang dinyatakan 

dalam L/C tersebut. Terdapat beberapa macam L/C 

berdasarkan jangka waktu pembayarannya yaitu:
112

 

(a) Sight L/C 

L/C yang mewajibkan Issuing Bank untuk 

melaksanakan pembayaran kepada Beneficiary, segera 
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setelah dokumen-dokumen yang disediakan 

Beneficiary telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dinyatakan dalam L/C. 

(b) Usance L/C 

L/C dimana pada saat dokumen-dokumen 

yang disediakan Beneficiary telah memenuhi syarat-

syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C, Issuing 

Bankberkewajiban untuk memberikan akseptasi draft 

yang menyatakan bahwa Issuing Bank dalam jangka 

waktu tertentu di masa yang akan datang. 

(c) Usance Payable at Sight (UPAS) L/C 

L/C yang mewajibkanIssuing Bank untuk 

melaksanakan pembayaran kepada Beneficiary segera 

setelah dokumen-dokumen yang disediakan 

Beneficiary telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dinyatakan dalam L/C. Di sisi lain, 

Applicant Bank dalam jangka waktu tertentu yang 

akan datang yang sudah disepakati. 

(2) Surat Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) 

Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan 

untuk eksportir dan importer, dapat juga digunakan         

untuk mendukung perdagangan dalam negeri.Yang 

membedakannya adalah acuan best practice yang 
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digunakan, dimana transaksi ekspor/impor menggunakan 

standar internasional yang diatur dalam UPC DC (Uniform 

Custom Practice on Documentary Collection), sementara 

untuk transaksi dalam negeri mengikuti Peraturan Bank 

Indonesia. Oleh karena itu, SKBDN lazim juga disebut 

sebagai L/C local.
113

 

(3) Bank Garansi 

Bank Garansi adalah penerbitan pernyataan oleh 

Bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk 

menjamin kewajiban nasabah karena ketidakmampuan 

nasabah untuk menjalankan kewajibannya dengan baik 

(wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan 

berdasarkan suatu perjanjian yang telah dibuat antara 

nasabah dengan pihak yang menerima jaminan. Bank 

Garansi yang dapat diterbitkan oleh Bank Muamalat 

Indonesia antara lain:
114

 

(a) Bid Bond (Jaminan Penawaran) 

(b) Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) 

(c) Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) 

(d) Retention Bond (Jaminan Pemeliharaan) 

(e) Payment Bond (Jaminan Pembayaran) 

(f) Custom Bond 
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(g) Shipping Guarantee 

(h) Counter Guarantee 

(4) Klaim Bank Garansi 

Klaim Bank Garansi adalah layanan yang diberikan 

oleh Bank atas permintaan beneficiary untuk melakukan 

penagihan kepada issuing bank ketika applicant tidak 

dapat menjalankan kewajibannya dengan baik 

(wanprestasi) kepada pihak beneficiary. 

(5) Standby L/C 

Standby L/C merupakan suatu bentuk penjaminan 

dari Bank Penerbit Standby L/C kepada Beneficiary 

terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi/default atas 

diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon Standby L/C). 

(6) Deposito Plus 

DepositoPlusadalah pemasaran deposito yang 

dikombinasikan dengan SKBDN. Melalui program ini, 

nasabah yang menempatkan deposito di Bank, akan 

dimungkinkan untuk memiliki kendaraan secara langsung. 

(7) LC Murabahah 

LC Murabahah adalah fasilitas pembiayaan modal 

kerja yang diberikan oleh debitur importer untuk 

pembayaran atau pelunasan L/C atau SKBDN baik Sight 
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(atas unjuk) maupun Usance (berjangka) yang diterbitkan 

melalui Bank Muamalat Indonesia. 

(8) Buyer Financing 

Buyer Financingadalah pembiayaan jangka pendek 

yang diberikan oleh Bank dalam rangka menjaga 

kemampuan Nasabah dalam pembelian bahan baku/barang 

dagangan secara tepat waktu kepada supplier/penjual 

sehingga nasabah di mata supplier/penjual terjaga.
115

 

(9) AR Financing 

AR Financingadalah suatu produk pembiayaan 

jangka pendek dengan pemberian dana talangan untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja berdasarkan piutang 

usaha perusahaan dari transaksi perdagangan atau 

penjualan barang dan jasa. 

(10) Value Chain Financing 

Value Chain Financing adalah pembiayaan kepada 

nasabah melalui skema pembiayaan vendor maupun 

distributor. 

3) Layanan 24 Jam
116

 

a) ATM Muamalat 

ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk 

memudahkan melakukan info saldo, cetak 5 transaksi terakhir, 
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pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian 

tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, 

pembayaran uang sekolah dan pembayaran ZIS. 

b) Muamalat Mobile 

Muamalat Mobileadalah aplikasi yang meliputi lokasi 

ATM/Cabang, Info Produk, Call Center 1500 016,Bahasa, 

Kiblat, Jadwal Sholat dan Aplikasi haji dan umroh.Mobile 

Banking Muamalat menawarkan kemudahan dalam 

bertransaksi secara real time, aman dan praktis menggunakan 

perangkat Smartphone Nasabah melalui koneksi internet 

(Android, IOS, Blackberry, dan Windows Phone) dengan fitur 

yang bisa diakses adalah pemindahbukuan, transfer antar bank, 

cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian serta IO Transaksi 

terakhir dan Mutasi Rekening. Untuk dapat menggunakan 

layanan Mobile Banking, nasabah hanya perlu mengunduh 

aplikasi Mobile Banking Muamalat dari application store 

dengan kata kunci “Muamalat Mobile” dan melakukan 

registrasi dan aktivasi di ATM/Cabang terdekat. 

c) Internet Banking Muamalat 

Layanan ini bertujuan untuk memudahkan Nasabah 

Ritel (Individu) dalam melakukan transaksi finansial seperti 

pemindahbukuan, transfer antar bank, pembayaran tagihan dan 

pembelian pulsa serta transaksi non finansial seperti cek saldo, 
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5 transaksi terakhir dan cek mutasi. Melalui fitur transaksi 

Debit Online di Internet Banking Muamalat, nasabah dapat 

berbelanja di mitra merchant-merchant Bank Muamalat 

Indonesia secara lebih mudah, praktis dan aman.
117

 

d) Cash Management System 

Layanan ini lebih berkonsentrasi pada nasabah 

korporat. Dalam layanan ini, Bank Muamalat Indonesia 

menyelenggarakan penerimaan/koleksi pemasukan dana 

(collection) serta mengelola likuiditas perusahaan. 

e) SalaMuamalat 

SalaMuamalat merupakan layanan Phone Banking 24 

jam melalui telepon 1500016/(021) 1500016 (jika dihubungi 

melalui telepon seluler) yang memberikan kemudahan kepada 

Nasabah setiap saat dan di manapun nasabah berada untuk 

memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi 

transaksi, transfer antar rekening Bank Muamalat Indonesia 

hingga maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta 

pembayaran ZIS.
118

 

f) Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) 

Pembayaran ZIS memudahkan nasabah untuk 

membayar baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat 

Indonesia maupun lembaga-lembaga ZIS lainnya yang 
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bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia melalui phone 

banking dan ATM Muamalat di seluruh Indonesia. 

 

B. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner 

secara langsung kepada responden, yaitu dengan cara menemui langsung 

responden untuk selanjutnya meminta responden mengisi kuesioner.
119

Hal ini 

dilakukan agar lebih efektif untuk menjelaskan secara langsung kepada 

responden terkait pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan, supaya 

responden benar-benar memahami setiap butir pernyataan pada 

kuesioner.Obyek penelitian ini adalah nasabah pada Bank Muamalat KCP 

Ponorogo dengan sampel sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik sampling incidental, yaitu pemilihan responden pada 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo tanpa adanya perjanjian terlebih 

dahulu dengan responden asal responden tersebut cocok sebagai sumber data. 

Penelitian dilakukan pada 17 Juni 2019 sampai 20 Juni 2019. Dari penelitian 

yang telah dilakukan diperoleh deskripsi data sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data Responden 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data terkait jenis kelamin responden yang menjawab kuesioner 

dalam penelitian ini pada nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo 
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dikelompokkan menjadi dua.Yang dijelaskan dalam Gambar 4.1 

sebagai berikut: 

 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Gambar 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan keterangan Gambarl 4.1, dapat diketahui tentang 

jenis kelamin responden nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo yang 

diambil sebagai responden menunjukkan bahwa hampir terjadi 

keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu sebanyak 48 orang 

laki-laki dan 52 orang perempuan. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Responden 

Usia responden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi lima kategori. Yang dijelaskan 

pada Gambar 4.2sebagai berikut: 
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Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Gambar 4.2 

Usia Responden 

Berdasarkan Gambar 4.2dapat diambil kesimpulan bahwa usia 

responden nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo yang paling banyak 

pada usia 31-40 tahun sebesar 35%, disusul usia 21-30 tahun sebesar 

31%, disusul usia 41-50 sebesar 18%, kemudian usia >51 tahun sebesar 

9% dan yang terakhir usia <20 tahun sebesar 7%.  

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan Responden 

Pekerjaan responden yang menjawab pernyataan kuesioner 

dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi empat kategori. Yang 

dijelaskan pada Gambar 4.3 sebagai berikut: 
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Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Gambar 4.3 

Pekerjaan Responden 

Berdasarkan Gambar 4.3dapat diambil kesimpulan bahwa 

pekerjaan responden nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo yang 

paling banyak adalah pegawai swasta yaitu sebesar 35%, disusul 

pegawai negeri sipil sebesar 24%, disusul wiraswasta sebesar 21%, dan 

yang terakhir pelajar/mahasiswa sebesar 21%.  

2. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 21.Berikut ini adalah hasil uji instrumen menggunakan 

metode validitas dan reliabilitas yang dilakukan kepada 30 responden 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

a. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu kuesioner.Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan 
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apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur.
120

Perhitungan validitas dengan membandingkan rhitung dengan 

rtabel.rhitungyang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,361 karena 

jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah 30 dengan tingkat 

kesalahan 5%. Apabila rhitung  > rtabel (rhitung > 0,361), maka item 

pertanyaan dikatakan valid.
121

 Sedangkan apabila nilai rhitung  < rtabel 

maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. Pengolahan data 

menggunakan IBM SPSS versi 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze 

→ correlate → Bivariate → ok. 

Hasil pengujian validitas instrumen dijelaskan pada Tabel 4.2, 

Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Promosi 

Item rhitung   rtabel Keterangan 

1 0,450 0,361 Valid 

2 0,699 0,361 Valid 

3 0,704 0,361 Valid 

4 0,822 0,361 Valid 

5 0,762 0,361 Valid 

6 0,582 0,361 Valid 

7 0,474 0,361 Valid 

8 0,569 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Dari Tabel 4.2yang terdiri dari 8 item pertanyaan diketahui 

bahwa nilai rhitung untuk item 1 sebesar 0,450, item 2 sebesar 0,699, item 

3 sebesar 0,704, item 4 sebesar 0,822, item 5 sebesar 0,762, item 6 

sebesar 0,582, item 7 sebesar 0,474, dan item 8 sebesar 0,569. Hasil 

                                                             
120 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta: 2009), 113.  
121 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
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tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah valid karena 

nilai rhitung > rtabel(0,361) dan dapat digunakan sebagai kuesioner 

penelitian variabel promosi. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kualitas Pelayanan 

Item rhitung   rtabel Keterangan 

1 0,605 0,361 Valid 

2 0,402 0,361 Valid 

3 0,749 0,361 Valid 

4 0,807 0,361 Valid 

5 0,831 0,361 Valid 

6 0,721 0,361 Valid 

7 0,706 0,361 Valid 

8 0,826 0,361 Valid 

9 0,878 0,361 Valid 

10 0,746 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Dari Tabel 4.3diketahui bahwa nilai rhitung untuk item 1 sebesar 

0,605, item 2 sebesar 0,402, item 3 sebesar 0,749, item 4 sebesar 0,807, 

item 5 sebesar 0,831, item 6 sebesar 0,721, item 7 sebesar 0,706, item 8 

sebesar 0,826, item 9 sebesar 0,878, dan item 10 sebesar 0,746. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah valid karena 

nilai rhitung >rtabel(0,361).  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Keputusan 

Item rhitung   rtabel Keterangan 

1 0,650 0,361 Valid 

2 0,926 0,361 Valid 

3 0,673 0,361 Valid 

4 0,698 0,361 Valid 

5 0,866 0,361 Valid 

6 0,685 0,361 Valid 

7 0,568 0,361 Valid 

8 0,868 0,361 Valid 

9 0,542 0,361 Valid 

10 0,707 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai rhitung untuk item 1 sebesar 

0,650, item 2 sebesar 0,926, item 3 sebesar 0,673, item 4 sebesar 0,698, 

item 5 sebesar 0,866, item 6 sebesar 0,685, item 7 sebesar 0,568, item 8 

sebesar 0,868, item 9 sebesar 0,542, dan item 10 sebesar 0,707. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah valid karena 

nilai rhitung >rtabel(0,361).  

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau kontruk.Suatu kuesioner dapat 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari 

pengujian instrument tersebut menunjukkan hasil yang tetap.
122

 

Reliabilitas diukur dengan uji statistik cronbach alpha >0,60. Tabel 4.5 

menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

                                                             
122Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 109. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Penelitian Cronbach Alpha Keterangan 

1. Promosi (X1) 0,798 Reliabel 

2. Kualitas Pelayanan (X2) 0,904 Reliabel 

3. Keputusan (Y) 0,896 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Dari Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha untuk 

masing-masing variabel X1, X2, dan Y berturut-turut adalah 0,798, 

0,904, dan 0,896 lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pengukur variabel dari kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.  

 

C. Analisis Data 

Berikut ini adalah hasil analisis data kuesioner pada nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai 

apakah di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah 

asumsi klasik.
123

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

pada model regresi linear agar model tersebut menjadi valid sebagai alat 

penduga. 

Menurut Ghozali, dalam model regresi ada beberapa asumsi yang 

harus dipenuhi agar hasil estimasi efisien, yaitu tidak terjadi 

penyimpangan dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan 

                                                             
123 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivatiate dengan Program IBM SPSS 25 

(Semarang: UNDIP, 2018), 107. 
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nyata.
124

 Dalam penelitian ini,uji asumsi klasik dilakukan dengan lima 

pengujian, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, 

dan uji multikolinearitas, dan uji linearitas. Hasil pengujian tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel 

yang dihasilkan dari model regresi memiliki distribusi normal atau 

tidak.
125

Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

berdistribusi normal.Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila 

signifikansi residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara 

normal.
126

Berikut ini adalah hasil uji normalitas yang dilakukan dengan 

metode Kolmogorov-Smirnov yang dianalisis menggunakan 

softwareSPSS21. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Normalitas  

 

Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

0,634 100 0,816 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 

4.6 diketahui bahwa, nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,816. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dari uji yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menilai sebaran data, dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi tersebut berdistribusi normal.Analisis data mensyaratkan data 

                                                             
124 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, 129.  
125 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian, 126. 
126Danang Sunyoto, Praktik SPSS, 127. 
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berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data, data 

outlier (tidak normal) harus dibuang karena menimbulkan bias dalam 

interprestasi dan mempengaruhi data lainnya.  

b. Uji Heterokedastisitas 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas. 

Jika nilai signifikansi semua variabel X lebih besar dari 0,05 (alpha 5%) 

maka tidak terjadi heterokedastisitas.
127

 Berikut ini adalah Tabel 4.10 

mengenai hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan 

softwareSPSS21:  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel t Sig. Keterangan  

Promosi (X1) -0,750 0,455 Tidak terjadi 

heterokedastisitas 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

-0,345 0,731 Tidak terjadi 

heterokedastisitas 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa, untuk variabel 

promosi nilai sig. sebesar 0,455> 0,05 dan variabel kualitas pelayanan 

diperoleh nilai sig. sebesar 0,731> 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang penggunaannya 

penting untuk menilai bisa tidaknya model regresi merepresentasikan 

kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian.Hal ini terkait dengan 

variance dan residual. 

                                                             
127Danang Sunyoto, 125. 
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c. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi.Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam 

suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Run 

Test.
128

 Berikut ini adalah tabel hasil uji autokorelasimenggunakan 

softwareSPSS21. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Unstandardized Residual Run Test 

Statistik N Signifikansi 

-1,407 100 0,159 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,159 lebih besar dari > 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi pada model 

regresi tersebut. Sehingga model regresi dapat digunakan dalam 

penelitian. 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen).Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada 

harus terbebas dari gangguan multikolinearitas. Uji ini dilakukan 

dengan melihat nilai Tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor), hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

                                                             
128 Imam Ghozali, 121. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 (Promosi) 0,973 1,028 Non multikolinearitas 

X2 (Kualitas Pelayanan) 0,973 1,028 Non multikolinearitas 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance 

untuk variabel Promosi (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 

0,973> 0,10. Sementara, nilai VIF untuk variabel Promosi (X1) dan 

Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 1,028< 10,00. Maka mengacu pada 

dasar pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas karena kriteria VIF dan tolerance telah terpenuhi. 

e. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model 

yang digunakan sudah benar atau tidak.
129

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Linearitas Promosi (X1) 

Variabel F Sig. Keterangan 

Promosi (X1) 1,351 0,201 Terdapat hubungan linear 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikan untuk variabel promosi adalah 0,201 > 0,05. Maka hal ini 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel promosi 

dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

 

                                                             
129Ibid., 167.  
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas Kualitas Pelayanan (X2) 

Variabel F Sig. Keterangan 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

0,759 0,700 Terdapat hubungan linear 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikan untuk variabel promosi adalah 0,700 > 0,05. Maka hal ini 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel kualitas 

pelayanan dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

2. Uji Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh 

antara promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

dan pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan 

syariah. 

Tabel 4.12 

Model Summary Variabel Promosi (X1) 

Variabel R R Square 

Promosi (X1) 0,830 0,690 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa: 

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi 

variabel, Tabel 4.12 menunjukkan hubungan yang positif antara 
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promosi dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

sebesar 0,830 atau 83%. 

2) Nilai R Square sebesar 0,690 menunjukkan bahwa promosi 

memiliki pengaruh sebesar 69% berpengaruh terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah dan 31% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Uji t Variabel Promosi (X1) 

Model Unstandardized Coefficients B t Sig. 

Constant -5,948 -1,865 0,065 

Promosi (X1) 1,456 14,756 0,000 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.13 dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

Y = -5,948 + 1,456 X 

Hasil persamaan regresi tersebut memberikan pengertian 

bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar -5,948 diartikan bahwa jika tidak 

dipengaruhi oleh variabel promosi maka besarnya keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah adalah -5,984. 

2) Koefisien regresi sebesar 1,456 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel promosi akan meningkatkan keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah sebesar 1,456. 

Berdasarkan Tabel 4.13diketahui bahwa: 

1) Pengujian hipotesa pertama 
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H0: Promosi tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah  

H1 : Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah 

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu 

diuji menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan 

adanya pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel,pada taraf sig. 

0,05 (5%) dengan kriteria apabila thitung> ttabelmaka H1 diterima, 

sedangkan jika thitung< ttabelmaka H1 ditolak. Nilai thitungdapat 

dilihat dari Tabel 4.13 sebesar 14,756. Adapun nilai ttabeldapat di 

cari menggunakan rumus: 

ttabel = t (α/2;n-k-1) 

 = t (0,05/2;100-2-1) 

 = t (0,025;97) 

 = 1,98472 

Dilihat dari hasil pengujian terlihat variabel promosi 

mempunyaithitung> ttabel(14,756>1,98472) dan nilai signifikansi 

0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H0 

ditolak dan H1 diterima.Artinya, promosi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

sehingga hipotesis pertama dapat diterima. 
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b. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah 

Tabel 4.14 

Model Summary Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

Variabel R R Square 

Promosi (X1) 0,816 0,666 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa: 

1) Nilai R sebesar 0,816 atau 81,6% yang mengartikan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki hubungan positif terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah.  

2) Nilai R square sebesar 0,666 menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh sebesar 66,6% berpengaruh terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah dan 33,4% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Uji t Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

Model Unstandardized Coefficients B t Sig. 

Constant -1,955 -0,634 0,528 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

1,196 13,967 0,000 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.15 dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

Y = -1,955 + 1,196 X 

Hasil persamaan regresi tersebut memberikan pengertian 

bahwa: 
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1) Nilai konstanta sebesar -1,955 diartikan bahwa jika tidak 

dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan maka besarnya 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah adalah -1,955. 

2) Koefisien regresi sebesar 1,196 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel kualitas pelayanan akan meningkatkan 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah sebesar 1,196. 

Berdasarkan Tabel 4.15diketahui bahwa: 

a) Pengujian hipotesa kedua 

H0  :Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah  

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap   

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu 

diuji menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan 

adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan 

terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel,pada 

taraf sig. 0,05 (5%) dengan kriteria apabila thitung> ttabelmaka H1 

diterima, sedangkan jika thitung< ttabelmaka H2 ditolak. Nilai 

thitungdapat dilihat dari Tabel 4.15 sebesar 13.967. 

Dilihat dari hasil pengujian terlihat variabel kualitas 

pelayanan mempunyai thitung> ttabel(13,967>1,98472) dan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai 
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kriteria, maka H0 ditolak dan H2 diterima.Artinya, kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah sehingga hipotesis kedua 

dapat diterima. 

3. Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel terikat. 

Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan software SPSS 21: 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1340.952 2 670.476 108.595 .000
b
 

Residual 598.888 97 6.174   

Total 1939.840 99    

a. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X2), Promosi (X1) 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

a. Pengujian hipotesa ketiga 

H0  : Promosi dan kualitas pelayanan secara simultan 

(bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah. 

H3:    Promosi dan kualitas pelayanansecara simultan (bersama-

sama) perpengaruh terhadap keputusan menggunakan 

jasa perbankan syariah  
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Untuk melihat pengaruh variabel – variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan cara 

membandingkan nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H3 diterima. 

Artinya variabel dependen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel independen dan membandingkan nilai sig. dengan 

nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig. lebih kecil dari nilai 

derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Nilai Fhitung dapat dilihat dari Tabel 4.16 sebesar 108,595. 

Sedangkan nilai Ftabel dapat dicari menggunakan rumus: 

Ftabel = F (α) (2; n-2) 

  = F (0,05) (2; 100-2) 

  = F (0,05) (2; 98) 

  = 3,09 

Dilihat dari hasil pengujian terlihat nilai Fhitung > Ftabel 

(108,595> 3,09) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan nilai kriteria, maka H0 ditolak dan H3 diterima.Artinya, 

promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh simultan keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah, sehingga hipotesis ketiga dapat 

diterima. 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) menunjukkan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). 
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Berikut ini adalah tabel hasil analisis uji koefisien determinasi dengan 

menggunakan software SPSS 21: 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

R R Square 

0,831 0,691 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa: 

a. R = 0,831 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah. 

b. R Squaresebesar 0,691 berarti 69,1% faktor yang mempengaruhi 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah dijelaskan oleh faktor 

promosi dan kualitas pelayanan sedangkan sisanya 30,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan analisis data yang telah dipaparkan di atas, maka 

pembahasan atau interpretasi tentang hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Uji Hipotesis 1 (Pengaruh Promosi terhadap Keputusan menggunakan 

Jasa Perbankan Syariah) 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah, yang berarti H1 diterima dan H0 
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ditolak. Dilihat dari hasil uji t yang mempunyai thitung > ttabel (14,756 

>1,98472) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara 

promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah secara 

parsial serta nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil 

pengujian juga didapat nilai R Square sebesar 0,690 menunjukkan bahwa 

promosi memiliki pengaruh sebesar 69% berpengaruh terhadap 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah dan 31% dipengaruhi 

faktor lain. 

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Kurniati (2017) yaitu promosi berpengaruh positif 

terhadap keputusan menjadi nasabah produk tabungan pada BRI Syariah 

Cabang Mataram.
130

 Dan sama halnya dengan penelitian Arif Nurwanto 

(2015) dimana promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menjadi nasabah di Bank BPD DIY Syariah.
131

 

Menurut Basu Swastha, promosi adalah arus informasi atau 

persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan atau mempengaruhi 

seseorang kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran.
132

Pada penelitian ini teori tersebut adalah terbukti, yakni 

promosi berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah, sehingga promosi pada Bank Muamalat KCP 

                                                             
130 Kurniati, Pengaruh Promosi terhadap Keputusan menjadi Nasabah Produk Tabungan 

di BRI Syariah Cabang Mataram (skripsi: UIN Mataram, 2017)  
131 Arif Nurwanto, Pengaruh Citra Lembaga dan Promosi terhadap Keputusan menjadi 

Nasabah di Bank BPD DIY Syariah (skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
132 Basu Swastha  dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Modern (Yogyakarta: Liberty 

Offset Yogyakarta, 2007), 222.  
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Ponorogo perlu ditingkatkan berdasarkan iklan, promosi penjualan, 

publikasi, dan penjualan perorangan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin efektif 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin meningkat pula 

keputusan menggunakan jasa perbankan sayariah. 

2. Uji Hipotesis 2 (Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

menggunakan Jasa Perbankan Syariah) 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel kualitas pelayan (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah, yang berarti H2 diterima dan H0 

ditolak.Dilihat dari hasil pengujian terlihat variabel kualitas pelayanan 

mempunyai thitung> ttabel(13.967>1,98472) ini membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah secara parsial serta nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.Dari hasil pengujian juga didapat 

nilai R Square sebesar 0,666 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh sebesar 66,6%  terhadap keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah dan 33,4% dipengaruhi faktor lain. 

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh II Mandasari (2015) dengan hasil penelitian bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan 

terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BRI Syariah Cabang 
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Cirebon.
133

 Dan sama halnya dengan penelitian Sudartik (2009) dimana 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

dalam menabung pada PT BPR Semarang Margatama Gunadana.
134

 

Menurut Rambat Lupiyoadi, kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pada penelitian ini teori 

tersebut adalah terbukti, yakni kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, sehingga 

kualitas pelayanan pada Bank Muamalat KCP Ponorogo perlu 

ditingkatkan berdasarkan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati dari petugas bank. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila kualitas 

pelayanan tersebut lebih ditingkatkan, maka akan berpengaruh terhadap 

peningkatan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

3. Uji Hipotesis 3 (Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan menggunakan Jasa Perbankan Syariah) 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y 

yang berarti H3 diterima dan H0 ditolak. Yang ditandai dengan nilai Fhitung 

> Ftabel (108,595> 3,09). Dan nilai R dalam regresi berganda besarnya 

korelasi 0,831 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel 

                                                             
133 II Mandasari, Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan untuk 

Menabung pada BRI Syariah Cabang Cirebon (skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015) 
134 Sudartik, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Periklanan terhadap Keputusan Nasabah 

dalam Menabung pada PT BPR Semarang Margatama Gunadana (skripsi: Universitas Negeri 

Semarang, 2009) 
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promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah sebesar 83,1%. Nilai R Square sebesar 0,691 berarti 

peran atau kontribusi variabel promosi dan kualitas pelayanan 

menjelaskan variabel keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

sebesar 69,1%. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh bukti empiris dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asti Dwi Putri (2016) dengan 

hasil penelitian bahwa secara simultan variabel promosi dan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung.
135

 Dan 

sama halnya dengan penelitian Rizky Syakinah J. Hoda dan Abdul 

Wahid Mahsuni (2018) dimana promosi dan kualitas pelayanan secara 

simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan Bank 

Syariah.
136
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Patal Palembang (skripsi: UIN Raden Fatal Palembang, 2016) 
136Rizky Syakinah J. Hoda dan Abdul Wahid Mahsuni, Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Nasabah Menggunakan Jasa Bank Syariah (jurnal: Universitas Islam Malang, 

2018) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menjelaskan analisis pengaruh promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah (studi 

pada nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. Dari rumusan masalah yang 

telah dijelaskan penulis diawal dan hasil pengujian data yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel promosi 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan 

jasa perbankan syariah (Y). Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dari 

uji t dengan nilai thitung > ttabel (14,756 > 1,98472) dan nilai signifikan 0,000 

lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan persentase 

pengaruh promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

sebesar 69% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. 

2. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas 

pelayanan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah (Y). Hal tersebut dapat diketahui 

dengan melihat dari uji t dengan nilai thitung > ttabel (13,967 > 1,98472) dan 

nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H2 diterima. 

Sedangkan persentase pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 
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menggunakan jasa perbankan syariah sebesar 66,6% dan sisanya dijelaskan 

oleh faktor lain. 

3. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-

sama, variabel promosi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 

(Y). Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dari uji F dengan nilai 

Fhitung > Ftabel (108,595 > 3,09) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 

0,05 maka H0 ditolak dan H3 diterima. Sedangkan persentase pengaruh 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa 

perbankan syariah sebesar 69,1% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran untuk 

beberapa pihak terkait yang mungkin dapat berguna, beberapa saran tersebut 

sebagai berikut: 

1. Pihak Bank Muamalat KCP Ponorogo: 

a. Diharapkan dapat terus meningkatkan promosi tentang produk-produk 

bank syariah dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami orang 

awam, menjadi sponsor sebuah event, dan menjalin kerja sama dengan 

perguruan tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

nasabah. 
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b.  Diharapkan dapat terus menerapkan standar kualitas pelayanan dengan 

lebih tanggap dalam melayani nasabah, disarankan menambah jumlah 

customer service agar nasabah tidak harus lama antri  

2. Bagi akademik dapat memberikan referensi dan tambahan literatur 

kepustakaan yang dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, khususnya untuk 

jenis penelitian yang membahas mengenai promosi, kualitas pelayanan, dan 

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 

3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadi sumber pedoman 

atau rujukan pada peneliti yang akan datang dan diharapkan dapat 

menambah variabel-variabel yang lain yang berhubungan dengan keputusan 

menggunakan jasa perbankan syariah. Sehingga penelitian yang 

berhubungan dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah dapat 

berkembang luas. 
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