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ABSTRAK 

Hasanah, Nurul. 2019.Pengaruh Motivasi dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah 
Menabung di BRI Syariah KCP Magetan. Skripsi. Jurusan Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 
Ridho Rokamah, S.Ag., MSI. 

 
Kata Kunci: Kekuatan, Pertimbangan, dan Pilihan Alternatif. 

Agar mampu bersaing dengan bank lain, sebuah perusahaan perbankan harus 
bisa meyakinkan kepada nasabahnya bahwa produk yang ditawarkan mampu menarik 

nasabah untuk memutuskan menabung di bank tersebut. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi keputusan diantaranya motivasi, karena dengan adanya motivasi 
timbul dorongan dalam dirinya sendiri maupun dari orang lain. Selain itu lokasi juga 

mempengaruhi nasabah ketika hendak melakukan untuk memutuskan di BRI Syariah 
KCP Magetan. Lokasi BRI Syariah KCP Magetan berdekatan dengan lokasi pesaing 

yang lain sehingga menyebabkan pemilihan dan penentuan lokasi tersebut kurang 
tepat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan lokasi 

terhadap keputusan nasabahmenabung di BRI Syariah KCP Magetan. Rumusan 
masalah dari skripsi ini adalah: (1) Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabungdi BRI Syariah KCP Magetan(2) Apakah lokasi 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 
Magetan(3) Apakah motivasi dan lokasi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang  

bersifat objektif mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta 
menggunakan metode pengujian statistik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian 
asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat.Metode pengumpulan data yang 
dilakukan melalui kuisioner/angket yang disebar kepada nasabah di BRI Syariah KCP 

Magetan. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden, data yang diperoleh 
kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS 21 dan analisis dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini meliputi uji validitas dan 

reliabilitas, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis meliputi uji asumsi klasik, 
uji t, uji f, dan koefisien determinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan nasabah menabung BRI Syariah KCP Magetan. Hal ini 
ditunjukkan  dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, (2) Lokasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabahmenabung BRI Syariah KCP Magetan. Hal ini 
ditunjukkan  dengan nilai sig sebesar 0,512 > 0,05, (3) Motivasi dan Lokasi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung BRI Syariah 
KCP Magetan. Hal ini ditunjukkan  dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.1 Dalam 

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit 

usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), 

dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).2 

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa latin banco yang artinya 

bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata banco merujuk pada meja, 

counter atau tempat penukaran uang (money changer). Dengan demikian, 

fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang 

dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang 

dan jasa.3 Di zaman era globalisasi perkembangan lembaga keuangan yang 

                                                                 
1Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: 

Salemba Empat, 2016), 48. 
2 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 33. 
3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 62. 
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berbasis syariah menjadi pesat, hal ini juga sejalan dengan berkembangnya 

lembaga keuangan yaitu perbankan syariah yang sekarang mengalami 

perkembangan dengan pesat yang sejalan adanya kesadaran akan 

masyarakat muslim akan riba bahwa dilarang secara tegas dalam Al-

Qur’an.4 Perkembangan dari perbankan syariah tentunya juga akan 

semakin membuat masyarakat memiliki suatu pilihan untuk menentukan 

keputusannya dalam menyimpan dananya di BRI Syariah. 

Keputusan adalah pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan 

harus memilih pilihan alternatif.5 Pengambilan keputusan konsumen 

adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah 

satu diantaranya. Hasil dari pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang 

disajikan secara kognitif sebagai keinginan perilaku.6  

Dalam dunia perbankan keputusan nasabah merupakan faktor 

utama untuk memutuskan menabung di bank syariah atau lembaga 

keuangan lainnya. Selanjutnya menurut Vinna, faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah meliputi motivasi, persepsi, sikap dan 

keyakinan, peran dan status, lingkungan dan lokasi.7  

 

                                                                 
4 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta: UII 

Press, 2002), 1. 
5 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 214. 
6 Etta Mamang Sangaji dan sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian  (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 121. 
7 Vinna Sri Yuniarti, 215. 
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Sementara Usman Effendi menyatakan bahwa motivasi adalah 

dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang 

timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi konsumen 

mewakili dorongan untuk memuaskan kebutuhan, baik yang bersifat 

fisiologis maupun psikologis melalui pembelian dan penggunaan suatu 

produk.8 Motivasi juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan 

pengambilan keputusan suatu produk/jasa.  

Menurut Dirgahunarso mendefinisikan bahwa motivasi adalah 

upaya untuk memenuhi kebutuhan pada seseorang yang dapat dipakai 

sebagai alat untuk menggirahkan seseorang untuk giat melakukan 

kewajibannya tanpa harus diperintah atau diawasi.9 Menurut Etta mamang 

Sangaji, Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya 

yang tinggi kearah tujuan tujuan yang hendak dicapai, yang dikondisikan 

oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. 

Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

kearah tujuan tujuan yang hendak dicapai, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.10   

Menurut Russel W. Belk lokasi adalah sebagai pengaruh yang 

timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang 

lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek.11 Dalam hal ini 

terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah bank 

                                                                 
8 Vinna Sri Yuniarti, 79. 
9 Usman Effendi, 254. 
10 Etta Mamang Sangaji dan sopiah, 154-155. 
11 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2015), 38. 
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memperhatikan lokasi yang digunakan dalam menjalankan usahanya.12 

Lokasi adalah tempat dimana diperjualbelikannya produk perbankan dan 

pusat pengendalian perbankan.13 Penentuan lokasi bank merupakan suatu 

kebijakan yang diambil harus dengan hati-hati. Lokasi perlu diseleksi 

karena suatu keberhasilan usaha sangat tergantung pada pemilihan lokasi 

yang tepat. Lokasi BRI Syariah KCP Magetan yang beralamatkan di JL. 

MT Haryono Permai, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Jawa Timur. Menjadi 

lokasi kantor cabang pembantu dari BRI syariah yang berada di kabupaten 

Magetan.  

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika 

semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula keputusan nasabah 

yang akan menabung. Dan jika lokasi semakin baik maka keputusan 

nasabah  juga baik. Namun berdasarkan pengamatan dan wawancara yang 

penulis lakukan terhadap beberapa nasabah di BRI Syariah KCP Magetan 

penulis mengemukakan beberapa ketidaksesuaian. 

Menurut hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang bernama 

Ibu Widya mengatakan bahwa di BRI Syariah KCP Magetan selalu 

berupaya memberikan motivasi kepada para nasabah seperti memberikan 

gambaran mengenai kebutuhan dimasa yang akan datang agar nasabah 

memiliki motivasi untuk menabung, akan tetapi beliau masih ragu-ragu 

untuk memutuskan menabung di BRI Syariah KCP Magetan karena tidak 

adanya hadiah jika menabung dibawah lima ratus ribu rupiah seperti 

                                                                 
12 Rambat Lupiyadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2001),  61. 
13 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 163. 
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halnya kalau di BRI konvensional mendapat bolpoin, setrika, atau 

dispenser, selain itu di BRI Syariah bonusnya sedikit dibandingkan dengan 

bank konvensional.14 

Selanjutnya hasil wawancara dengan nasabah bank BRI Syariah 

KCP Magetan, Bapak Sukardi mengatakan bahwa lokasi yang ada di BRI 

Syariah KCP Magetan berdekatan dengan bank lain sehingga pemilihan 

dan penentuan lokasi yang kurang tepat, ruangan yang tidak begitu luas, 

selain itu lokasi bank jauh dari dari tempat tinggalnya, dan sulit untuk 

dijangkau karena bank syariah hanya ada di pusat kota. Akan tetapi, pak 

sukardi tetap memilih dan menggunakan bank BRI Syariah karena ia 

membutuhkannya dan ingin menghindari riba.15 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di BRI Syariah KCP Magetan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah  

menabung di BRI Syariah KCP Magetan? 

2. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Magetan? 

3. Apakah motivasi dan lokasi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan?  

 

                                                                 
14 Widya, Wawancara, 18 Juni 2019. 
15 Sukardi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap keputusan menabung di 

BRI Syariah KCP Magetan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 

3. Untuk mengetahui motivasi dan lokasi secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

para pembaca maupun sebagai salah satu rujukan/referensi atau 

pertimbangan untuk penelitian yang lebih lanjut yang berhubungan 

dengan perbankan syariah khususnya keputusan dalam menabung 

dengan prinsip syariah dan penambah wawasan keilmuan. 

2. Manfaat Terapan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja 

bank tersebut. Bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan. Bagi 

nasabah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih bank yang 

akan digunakan. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah memahami pembahasan skripsi ini maka penulis 

membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 
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yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi kajian teori tentang motivasi, lokasi, keputusan, 

peneliti terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk 

melakukan penelitian. 

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode pengolahan dan  analisis data. 

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan yang meliputi hasil 

pengujian instrument, hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis 

dan pembahasan.  

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITI TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang 

memaksa mereka untuk bertindak yang timbul sebagai akibat 

kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi konsumen mewakili 

dorongan untuk memuaskan kebutuhan, baik yang bersifat 

fisiologis maupun psikologis melalui pembelian dan penggunaan 

suatu produk.1 Faktor pendorong dari seseorang untuk melakukan 

suatu aktifitas pada umumnya adalah kebutuhan dan keinginan. 

Jadi motivasi memiliki arti yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 

Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang 

artinya dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang terdapat 

dalam diri organisasi yang menyebabkan organisasi bertindak atau 

berbuat.2 Kata ini sering diserap dalam bahasa inggris yaitu 

motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau 

hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan 

dorongan. 

                                                                 
1 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 79. 
2 Ibid., 80. 
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Menurut Dirgahunarso yang dikutip oleh Usman effendi 

dalam buku Psikologi Konsumen mendefinisikan bahwa motivasi 

adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan pada seseorang yang 

dapat dipakai sebagai alat untuk menggairahkan seseorang untuk 

giat melakukan kewajibannya tanpa harus diperintah atau diawasi. 

Salah satu faktor psikologis penting yang secara fundamental 

mempengaruhi keputusan pembelian bagi konsumen adalah 

motivasi.3 

Berikut ini Etta Mamang Sangaji dan sopiah akan 

mengemukakan beberapa pengertian motivasi menurut para ahli:4 

1) Robbins  

Motivasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, 

yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi 

sesuatu kebutuhan individual. 

2) Sopiah  

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan 

seorang anggota mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan 

dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga, dan waktunya 

untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam 

                                                                 
3 Usman Efendi, Psikologi Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 254. 
4 Etta Mamang Sangaji dan sopiah,Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian  (Yogyakarta: Andi Offset, 2013),154-155. 
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rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

3) Setiadi 

Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi kearah tujuan tujuan yang hendak dicapai, 

yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi 

suatu kebutuhan individual. 

4) Sunarto 

Motivasi adalah keadaan yang diaktivasi atau digerakkan 

dimana seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan.5 

b. Teori Motivasi 

Beberapa teori motivasi menurut Usman effendi dalam 

bukunya Psikologi konsumen yaitu sebagai berikut:6 

1) Teori hierarki kebutuhan 

Teori ini dikemukakan oleh Abraham H Maslow yang 

mengatakan bahwa manusia memiliki lima kebutuhan 

berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu: 

a) Kebutuhan fisiologi yaitu kebutuhan dasar tubuh manusia 

untuk mempertahankan hidup seperti makanan, air, udara, 

rumah, dan pakaian.  

                                                                 
5 Ibid., 155. 
6 Usman Efendi, 261-262. 
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b) Kebutuhan rasa aman yaitu kebutuhan yang diperlukan 

individu untuk melindungi diri, tidak hanya dalam arti fisik 

tetapi mental, psikologikal dan intelektual. 

c) Kebutuhan sosial yaitu manusia membutuhkan rasa cinta dari 

orang lain, kasih sayang dari orang lain, rasa memiliki, serta 

diterima oleh orang yang ada disekelilingnya.  

d) Kebutuhan prestise atau penghargaan yaitu kebutuhan untuk 

berprestasi sehingga mencapai derajat kehidupan yang lebih 

tinggi. 

e) Kebutuhan aktualialisasi diri yaitu keinginan dari individu 

untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai 

dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, baik 

potensi psikologis maupun fisiologis. Kebutuhan aktualisasi 

diri juga menggambarkan keinginan seseorang untuk 

mengetahui memahami dan membentuk suatu sistem nilai 

untuk mempengaruhi orang lain.7 

Dari kelima kebutuhan tersebut manusia berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya mulai dari tingkat yang paling dasar 

sebelum memenuhi kebutuhan yang paling tinggi. Jika kebutuhan 

dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan lain juga akan muncul. 

Dari kelima kebutuhan tersebut kebutuhan yang diprioritaskan 

                                                                 
7 Ibid., 261-262. 
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terlebih dahulu sehingga kebutuhan yang dirasa kurang harus 

segera terpenuhi. 

2) Teori motivasi berprestasi 

Teori ini dikemukakan oleh David Mc Clelland yang 

menyatakan bahwa ada tiga kebutuhan dasar yang memotivasi 

seorang individu untuk berperilaku, diantaranya: 

a) Kebutuhan untuk sukses atau pencapaian (need for 

achievement) yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai 

standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. 

b) Kebutuhan kekuatan (need for power) yaitu kebutuhan untuk 

membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga 

mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 

c) Kebutuhan berafiliasi atau hubungan (need for affiliation) 

yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antarpersonal 

yang ramah dan akrab.8 

3) Teori model dan faktor 

Teori ini dikemukakan oleh Hezberg yang menyatakan 

bahwa menurut teori ini, terdapat dua model faktor dari motivasi 

yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Yang 

dimaksud dengan faktor motivasional adalah hal-hal pendorong 

berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bahwa 

bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud 

                                                                 
8 Stephen P. Robbins dan Timoty A. Judge, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba 

Empat, 2009), 230. 
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faktor pemeliharaan yaitu faktor tersebut sifatnya ekstrinsik 

yang artinya bersumber dari luar diri seseorang.9 

c. Dinamika Proses Motivasi 

Motivasi bisa muncul jika seseorang merasakan adanya 

kebutuhan terhadap suatu hal atau barang, dan berharap akan 

memperoleh manfaat tertentu dari barang atau hal tersebut.  

Agar pemberian motivasi berjalan dengan lancar, proses 

motivasi yang jelas harus ada. Menurut setiadi dalam bukunya  

perilaku konsumen pendekatan praktis disertai himpunan jurnal 

penelitian, berikut ini adalah proses motivasi terdiri dari:10 

1. Tujuan 

Perusahaan harus bisa menentukan terlebih dahulu tujuan 

yang ingin dicapai, baru kemudian memotivasi konsumen ke 

arah itu. Begitu juga dari sudut konsumen. Konsumen memiliki 

kebutuhan, misalnya rasa lapar. Maka produsen atau penjual 

memotivasi konsumen untuk membeli produknya. 

2. Pemahaman kepentingan 

Perusahaan harus bisa memahami keinginan konsumen, 

tidak hanya melihatnya dari kepentingan perusahaan semata. 

Tugas produsen atau penjual adalah memenuhi kebutuhan atau 

keinginan konsumen. 

 

                                                                 
9 Usman Effendi, 256.  
10 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 155. 
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3. Komunikasi efektif 

Komunikasi efektif berarti melakukan komunikasi dengan 

baik terhadap konsumen agar konsumen dapat mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan dan apa yang bisa mereka dapatkan. 

Promosi dengan berbagai bentuknya, periklanan, penjualan 

perseorangan, promosi penjualan, dan publisitas, adalah wujud 

komunikasi produsen, penjual dengan konsumen. 

4. Integrasi tujuan 

Proses motivasi diperlukan untuk menyatukan tujuan 

perusahaan dan tujuan kepentingan konsumen. Tujuan 

perusahaan adalah pencarian laba serta perluasan pasar, 

sedangkan tujuan individu konsumen adalah pemenuhan 

kebutuhan dan kepuasan. Kedua kepentingan di atas disatukan 

dan untuk itu, penting adanya penyesuaian motivasi. Dengan 

begitu, terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Produsen 

menjadi pemberi solusi bagi permasalahan konsumen, yaitu 

dengan adanya bermacam macam kebutuhan dan keinginan. 

5. Fasilitas 

Perusahaan harus memberi fasilitas agar konsumen mudah 

mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan.11 

 

                                                                 
11 Ibid., 157. 
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d. Metode dan Bentuk Pemberian Motivasi 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan 

motivasi kepada konsumen. Setiadi dalam bukunya perilaku 

konsumen pendekatan praktis disertai himpunan jurnal penelitian 

menyatakan bahwa: 

1. Metode pemberian motivasi 

Metode atau cara yang digunakan perusahaan dalam 

pemberian motivasi terdiri atas: 

a. Metode langsung (direct motivation), yaitu motivasi yang 

diberikan secara langsung kepada setiap konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Metode ini bersifat 

khusus, seperti bonus, tunjangan, penghargaan terhadap 

pelanggan, dan sebagainya. 

b. Metode tidak langsung (indirect motivation), yaitu motivasi 

yang diberikan hanya berupa fasilitas fasilitas yang 

mendukung serta menunjang gairah konsumen untuk 

melakukan pembelian, seperti pelayanan yang memuaskan 

dan kualitas barang yang ditingkatkan.12 

2. Bentuk pemberian motivasi 

Beberapa bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan 

dapat berupa intensif positif atau intensif negatif 

                                                                 
12 Ibid., 164. 
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a. Motivasi positif (intensif positif) adalah motivasi yang 

diberikan oleh produsen yang tidak hanya berupa sejumlah 

uang, tetapi juga bisa memotivasi (merangsang konsumen), 

misalnya pemberian hadiah, diskon, dan pelayanan. 

b. Motivasi negatif(intensif negative) adalah motivasi yang 

dikaitkan dengan pemberian ganjaran pada sejumlah 

pembelian tertentu. 

Kedua bentuk motivasi di atas sering digunakan oleh suatu 

perusahaan. Penggunaan intensif positif atau intensif negative 

harus tepat dan seimbang agar dapat meningkatkan motivasi 

konsumen. Keduanya terkadang digunakan secara bersamaan, 

tergantung pada kebijakan perusahaan.13 

2. Lokasi  

a) Pengertian Lokasi 

Lokasi adalah tempat dimana diperjualbelikannya produk 

perbankan dan pusat pengendalian perbankan. Dalam praktiknya 

ada beberapa macam lokasi kantor bank yaitu lokasi kantor pusat, 

cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin-

mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).14 Dalam penelitian ini 

yang dimaksud lokasi adalah letak BRISyariah KCP Magetan.  

Penentuan lokasi bank merupakan kebijakan yang harus 

diambil dengan hati hati. Kantor bank harus dibangun di tempat 

                                                                 
13 Ibid., 164. 
14 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 163. 
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yang strategis, yang dekat dengan nasabah berada, mudah 

pencapaiannya (aksebilitas), dekat dengan penyedia tenaga kerja, 

dan dekat dengan BI. Penentuan lokasi pada hakikatnya adalah 

untuk mendekatkan diri dengan nasabah, baik nasabah sumber 

dana maupun nasabah kredit.15 

Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh 

perusahaan mengenai dimana operasi dan stafnya akan 

ditempatkan. Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan 

tingkat interaksi yang terlibat. Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi 

yang mempengaruhi lokasi menurut Muhammad Adam yaitu: 

1. Pelanggan mendatangi penyedia jasa 

Penyedia jasa yang menginginkan pertumbuhan dapat 

mempertimbangkan menawarkan jasa mereka di lebih dan satu 

lokasi. 

2. Penyedia jasa mendatangi pelanggan 

Letak lokasi tidak menjadi begitu penting meskipun perlu 

dipertimbangkan pula kedekatan terhadap pelanggan untuk 

menjaga kualitas jasa yang akan diterima.  

 

 

 

                                                                 
15 Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank  Edisi ke-1 (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), 126 -127. 
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3. Penyedia jasa dan pelanggan melakukan interaksi melalui 

perantara 

Letak lokasi dapat diabaikan meskipun beberapa media 

perantara memerlukan interaksi fisik antara mereka dengan 

pelanggan.16 

Dalam pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis 

karena untuk menentukan tercapainya suatu tujuan. Lokasi dimulai 

dengan memilih ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik 

dan sebagainya.17 Apabila lokasi sudah ditentukan maka perlu 

disertai dengan perencanaan ruangan, tata ruang serta perpakiran 

dan keamanan.  

b) Pertimbangan Penentuan Lokasi 

Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan 

penentuan lokasi suatu bank diantaranya: 

1) Dekat dengan kawasan pabrik atau industri 

Hal ini yang akan menjadi pertimbangan apabila segmen yang 

akan dijadikan target pasar bagi bank adalah pabrik atau 

karyawan. 

2) Dekat dengan perkantoran 

Pilihan ini bisa diambil jika target pasar yang akan diraih oleh 

bank adalah salah satunya kantor serta karyawan kantor tersebut. 

 

                                                                 
16 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Aplikasi (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 31.  
17 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2002), 60. 
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3) Dekat dengan pasar 

Keputusan pembukaan kantor cabang atau kas di wilayah yang 

dekat dengan pasar dapat dilakukan apabila target pasar yang 

ingin diraih yaitu para pedagang pasar. 

4) Dekat dengan perumahan atau masyarakat 

Apabila suatu perbankan memilih untuk dekat dengan 

perumahan adalah pada perbankan yang fokus kepada sektor 

ritel. 

5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi 

Jumlah pesaing yang telah membuka kantor perwakilan di suatu 

wilayah harus turut pula menjadi pertimbangan.18 

Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan lokasi 

meliputi faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Akses, yaitu lokasi yang mudah dijangkau transportasi umum. 

2. Visibilitas, yaitu lokasi dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

3. Tempat parkir yang luas dan aman. 

4. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang luas untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

5. Lingkungan, yaitu daerah yang mendukung jasa yang 

ditawarkan.19 

Menurut wahjono, penentuan lokasi bank harus dibangun di 

tempat yang strategis, yang dekat dengan nasabah berada, mudah 

                                                                 
18 M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank (Bandung: Alfabeta, 2010), 133-134. 
19 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta :Andi Offset 2000), 41-43. 
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tercapainya. Penentuan lokasi hakikatnya adalah untuk 

mendekatkan diri dengan nasabah, baik nasabah sumber dana 

maupun nasabah pembiayaan, namun selain itu terdapat beberapa 

tujuan penentuan lokasi bank yaitu:20 

1. Memudahkan pelayanan nasabah dengan mendekati dan 

memudahkan pencapaiannya (aksebilitas). 

2. Kemudahan pemasangan dan ketersambungan dengan jejaring 

teknologi. 

3. Lokasi memungkinkan bank menata kantor dan tata letak in/out 

door dengan leluasa sehingga mendukung kesediaan parkir, 

ruang layanan, ruang tunggu dan sarana layanan lainnya 

sehingga mampu membuat kenyamanan dan kepuasan nasabah 

dalam memanfaatkan produk atau jasa. 

4. Tata letak ruangan memungkinkan antrean yang efektif 

sekaligus efisien 

5. Memudahkan tenaga kerja datang ke lokasi bank. 

Dalam memilih lokasi tergantung dari keperluan lokasi 

tersebut. Terdapat enam lokasi yang dipertimbangkan sesuai 

keperluan perusahaan, yaitu: 

1. Lokasi untuk kantor pusat 

2. Lokasi untuk kantor wilayah 

3. Lokasi untuk kantor cabang utama 

                                                                 
20 Sentot Imam Wahjono, 127-128. 
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4. Lokasi untuk kantor cabang pembantu 

5. Kantor kas 

6. Mesin mesin ATM21 

Secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu 

lokasi sebagai berikut: 

1) Jenis usaha yang dijalankan 

2) Dekat dengan pasar 

3) Dekat dengan bahan baku 

4) Tersedia sarana dan prasarana (transportasi, listrik, dan air) 

5) Di kawasan industri 

6) Kemudahan untuk ekspansi 

7) Adat istiadat/budaya/sikap masyarakat 

8) Hukum yang berlaku 

Secara khusus terdapat dua faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan lokasi suatu bank, yaitu: 

1. Faktor utama (primer) 

Pertimbangan dalam faktor primer dalam penentuan lokasi 

bank adalah: 

a. Dekat dengan pasar  

b. Dekat dengan perumahan 

c. Tersedia tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang 

diinginkan 

                                                                 
21 M. Nur Rianto, 134-136. 
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d. Terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, atau 

kereta api atau pelabuhan laut atau pelabuhan udara 

e. Tersedia sarana dan prasarana seperti listrik, telepon, dan 

sarana lainnya 

f. Sikap masyarakat22 

2. Faktor sekunder 

Pertimbangan dalam faktor sekunder dalam penentuan 

lokasi bank adalah: 

a. Biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah 

atau pembangunan gedung 

b. Prospek perkembangan harga tanah, gedung, atau kemajuan 

di lokasi tersebut 

c. Kemungkinan untuk perluasan lokasi 

d. Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan 

atau perumahan 

e. Masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat 

Untuk menentukan lokasi kantor pusat pertimbangan yang 

umum dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Dekat dengan pemerintah 

2. Di ibukota negara atau provinsi 

 

 

                                                                 
22 Ibid., 136. 
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Pertimbangan untuk kantor wilayah sebagai berikut: 

1. Luas jangkauan wilayah 

2. Kemudahan akses ke berbagai penjuru 

3. Tersedia sarana dan prasarana yang lengkap 

4. Terletak di ibukota provinsi 

5. Dan pertimbangan lainnya.23 

c) Pertimbangan Penentuan Lay Out  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk lay out gedung adalah: 

1) Bentuk gedung yang memberikan kesan elegan dan baik 

Bank syariah juga harus mampu menata serta menampilkan tata 

ruang yang berbeda dengan bank konvensional. Tata ruang 

yang baik juga akan memberikan kesan baik. Hal ini dilakukan 

agar bank syariah mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat, baik kelompok masyarakat menengah bawah 

maupun masyarakat menengah atas. 

2) Lokasi parkir yang luas dan aman 

Apabila ketersediaan lahan parkir yang memadai harus 

dipertimbangkan terutama baik kantor cabang utama maupun 

kantor cabang pembantu. Lahan parkir yang sempit itu perlu 

dhindari agar nasabah tidak banyak yang pergi.  

 

 

                                                                 
23 Ibid., 136-137. 
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3) Keamanan disekitar gedung juga harus dipertimbangkan 

Faktor keamanan dilingkungan sekitar juga harus 

dipertimbangkan karena kondisi yang sekarang cukup rawan. 

Yang menjadi kendala bank adalah nasabah enggan untuk 

bertansaksi pada lokasi gedung yang sepi atau rawan kejahatan. 

4) Tersedia tempat ibadah 

Ketersediaan tempat sarana ibadah yang nyaman adalah suatu 

keharusan karena salah satu karakteristik utama bank syariah 

adalah aspek syariah dimana himbauan untuk menghentikan 

berbagai kegiatan pada waktu shalat untuk kemudian jika dapat 

shalat berjamaah antara pihak bank dan nasabah. 

5) Tersedia toilet yang bersih dan nyaman 

Salah satu fasilitas ini merupakan hal yang kecil namun cukup 

signifikan. Bank harus mampu menyediakan fasilitas toilet 

yang bersih dan nyaman, sebab dalam islam kebersihan adalah 

sebagian dari iman.24 

3. Keputusan Nasabah 

1. Pengertian Keputusan Nasabah 

Keputusan adalah pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan 

pilihan harus memilih pilihan alternatif.25 

                                                                 
24 Ibid., 137-138.  
25 Vinna Sri Yuniarti, 214. 
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Menurut setiadi yang dikutip dari Etta Mamang Sangaji dan 

Sopiah mendefinisikan bahwa inti dari pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, 

dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari pengintegrasian ini 

adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai 

keinginan perilaku.26 

Menurut Usman Effendi mengungkapkan bahwa keputusan 

adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif. Definisi ini 

mengandung tiga pengertian yaitu atas dasar logika atau 

pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu 

yang terbaik dan ada tujuan yang ingin dicapai, dan kepuasan itu  

makin mendekati pada tujuan tersebut.27 

Menurut James F. Angel yang dikutip Usman Effendi 

mengatakan bahwa keputusan merupakan hasil atau kelanjutan 

yang dilakukan individu ketika dihadapkan pada situasi dan 

alternatif tertentu untuk berperilaku dalam memenuhi 

kebutuhannya. Pengambilan keputusan berkaitan dengan suatu 

seleksi yang dilakukan oleh individu untuk menentukan pilihan 

dari berbagai pilihan alternatif yang tersedia atas sebuah produk 

yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan.28 

 

                                                                 
26 Etta Mamang Sangaji dan sopiah,121. 
27 Usman Effendi, 247. 
28 Ibid., 248. 
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2. Tahapan Proses Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan diawali oleh adanya 

kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan 

ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan 

evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari 

persepsi konsumen.29 

Menurut kotler dalam buku manajemen pemasaran bank 

proses keputusan pembelian terdapat lima tahap sebagai berikut: 

 

 

 

 

Pada tabel diatas terdapat anggapan bahwa para konsumen 

melakukan lima tahap dalam pengambilan keputusan yaitu: 

1) Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal suatu 

masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan 

antara keadaan yang nyata dengan keadaan yang diinginkan. 

Keadaan ini bisa timbul dari stimulus internal atau eksternal.  

2) Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang tergerak oleh stimulus akan berusaha 

untuk mencari lebih banyak informasi.  

                                                                 
29 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2016), 102.  
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Sumber informasi konsumen terdiri dari empat kelompok yaitu: 

a) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga 

b) Sumber komersial: wiraniaga, iklan, penyalur, pajangan 

c) Sumber publik: media massa, lembaga konsumen 

d) Sumber pengalaman: pemakaian pribadi, pemeriksaan 

pribadi.30 

3) Evaluasi alternatif 

Tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen menggunakan informasi untuk melakukan penilaian 

serta mengevaluasi produk alternatif secara sadar dan rasional 

dalam satu susunan pilihan. 

4) Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama 

sikap atau pendirian orang lain. Kedua adalah faktor situasi yang 

tidak diantisipasi.Keputusan tersebut mungkin dapat berupa 

tidak memilih salah satu alternatif yang tersedia. Meski begitu, 

dalam kebanyakan kasus, problemlah yang merangsang 

seseorang untuk memulai proses pengambilan keputusan, 

kecuali apabila problem tersebut telah menghilang, hal mana 

saja dapat terjadi pada setiap tahapan proses yang ada, maka 

orang yang mengambil prose situ kembali atau ia terpaksa hidup 

dengan problem tersebut.  

                                                                 
30 Ibid., 110-111. 
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5) Perilaku setelah pembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu 

tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Sikap puas atau 

tidak puas hanya terjadi setelah produk yang dibeli 

dikonsumsi.Perasaan tidak pasti tentang konsumsi setelah 

pembelian dapat Dianalisis dengan bantuan teori tentang 

disonansi kognitif. Tindakan evaluasi setelah pembelian tentang 

alternartif-alternatif yang ada, guna mendukung pilihan kita, 

merupakan sebuah proses psikologikal guna mengurangi 

perasaan disonansi.31 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli 

Menurut Vinna faktor yang mempengaruhi keputusan 

membeli yaitu sebagai berikut:32 

1) Faktor budaya 

a. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

paling mendasar yang terdiri dari nilai, persepsi, dan 

preferensi. 

b. Subbudaya, tiap-tiap budaya terdiri atas subbudaya yang 

lebih kecil, yang memberikan lebih banyak ciri dan 

sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Banyak 

subbudaya membentuk segmen pasar penting dan program 

pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

                                                                 
31 Ibid., 112-113. 
32 Vinna Sri Yuniarti, 215. 
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c. Kelas sosial yaitu pembagian masyarakat yang relatif 

homogeni dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan 

yang anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang 

serupa kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, 

tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan 

tempat tinggal.  

2) Faktor sosial  

a. Kelompok acuan terdiri atas semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku individu. 

b. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi obyek 

penelitian yang luas. Bagi seorang individu, keluarga 

merupakan kelompok acuan primer yang paling 

berpengaruh. 

c. Peran status, kedudukan seseorang dalam kelompok dapat 

ditentukan berdasarkan peran status. Peran meliputi kegiatan 

yang diharapkan akan dilakukan seseorang. Tiap-tiap peran 

menghasilkan status. orang-orang memilih produk yang 

dapat mengomunikasikan peran status mereka di 

masyarakat.33 

 

                                                                 
33 Ibid., 215. 
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3) Faktor pribadi 

a. Usia dan dan tahap siklus hidup, orang membeli barang dan 

jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Selera orang 

terhadap produk berkaitan dengan usia. Konsumsi juga 

dibentuk oleh siklus hidup keluarga (mulai bujangan, 

mencari pasangan hidup, menikah lalu memiliki anak). 

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi, perilaku seseorang juga 

mempengaruhi pola konsumsi. Pilihan produk juga sangat 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang yaitu 

penghasilan yang dapat dibelanjakan. 

c. Gaya hidup, orang-orang yang berasal dari subbudaya, kelas 

sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup 

yang berbeda.  

d. Kepribadian dan konsep diri, setiap orang memilki 

kepribadian berbeda yang mempengaruhi perilaku 

pembelian. Kepribadian dijelaskan dengan menggunakan 

ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, 

kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan beradaptasi.34 

4) Faktor situasi 

a. Lingkungan fisik, adalah sifat nyata yang merupakan situasi 

konsumen. Ciri ini mencakup lokasi geografis, dekor, suara, 

aroma, penyinaran, cuaca, dan konfigurasi yang terlihat dari 

                                                                 
34 Ibid., 216. 
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barang dagangan atau bahan lain yang mengelilingi objek 

stimulus. 

b. Lingkungan sosial, adalah ada atau tidak adanya orang lain 

di dalam situasi bersangkutan.  

c. Waktu, adalah sifat sementara dari situasi seperti moment 

tertentu ketika perilaku terjadi, misalnya hari, bulan, tahun, 

musim. Waktu mungkin pula diukur sehubungan dengan 

semacam kejadian masa lalu atau masa datang untuk peserta 

situasi, misalnya waktu sejak pembelian terkahir, waktu 

hingga hari pembayaran.35 

5) Faktor psikologi 

a. Motivasi. Proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan, 

keinginan, ataupun harapan yang tidak terpenuhi. Dalam 

motivasi inilah sangat dimungkinkan terjadi perbedaan 

antara konsumen yang satu dan yang lain meskipun mereka 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama.36 

b. Persepsi. Bagaimana seseorang yang termotivasi bertindak 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. 

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang 

individu, untuk memilih, mengorganisasikan, dan 

menginterpretasi masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran yang memiliki arti. Pemahaman terhadap persepsi 

                                                                 
35 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS, 2015), 38. 
36 Vinna Sri Yuniarti, 216. 
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dan proses yang berkaitan sangat penting bagi pemasar 

dalam upaya membentuk persepsi yang tepat. Terbentuknya 

persepsi dan penilaian yang tepat. Berdasarkan persepsi 

inilah konsumen tertarik dan membeli.  

c. Pembelajaran. Dalam membeli konsumen juga akan memilih 

produk yang diingat dalam benaknya. Ingatan konsumen 

terhadap merek produk umumnya adalah produk yang sering 

didengar dan dilihat.  

d. Keyakinan dan sikap. Melalui bertindak belajar, orang 

mendapatkan keyakinan dan sikap. Keduanya 

mempengaruhi pembeli. Keyakinan dapat membentuk citra 

produk dan merek. Konsumen yang suka tau bersikap positif 

terhadap produk cenderung memiliki keinginan yang kuat 

untuk memilih dan membeli produk yang disukainya. 

Sebaliknya, nika konsumen bersikap negatif terhadap suatu 

produk akan memperhitungkan produk tersebut sebagai 

pilihan pembelian, bahkan tidak jarang akan menyampaikan 

ketidaksukaannya kepada teman, kerabat, atau tetangga.37 

 

 

 

 

                                                                 
37 Ibid., 217. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Kesimpulan Perbedaan  

1. Rizqa 

Ramadhaning 

Tyas (2012) 

Pengaruh 

Lokasi dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Untuk 

Menabung di 

BMT Sumber 

Mulia tuntang 

1. Lokasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

1. Penelitian 

Rizqa 

Ramadhaning 

Tyas meneliti 

lokasi dan 

kualitas 

pelayanan 

secara umum, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis lebih 

menfokuskan 

pada motivasi 

dan lokasi. 

2. Mei Diana 

(2017) 

Pengaruh 

Pengetahuan, 

Lokasi, 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Bagi Hasil 

Terhadap 

Keputusan 

Anggota 

Menabung di 

Bina Umat 

Sejahtera. 

1. Variabel 

pengetahuan, 

kualitas 

pelayanan, dan 

bagi hasil 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2. Variabel 

lokasi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

1. Penelitian Mei 

Diana 

menggunakan 

empat variabel 

bebas terdiri 

dari 

pengetahuan 

(X1), lokasi 

(X2), kualitas 

pelayanan 

(X3), dan bagi 

hasil (X4), 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis 

menggunakan 
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nasabah 

menabung.  

dua variabel 

bebas yaitu 

motivasi (X1) 

dan lokasi 

(X2). 

2. Lokasi 

penelitian Mei 

Diana di Bina 

Umat 

Sejahtera 

sedangkan 

lokasi 

penelitian 

penulis di bank 

BRI Syariah.  

3.  Sari Erlianti 

(2017) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Nasabah 

Menabung di 

PT BPRS 

Bangka 

Belitung 

Sungailiat. 

1. Variabel bagi 

hasil, produk, 

pelayanan, 

lokasi, dan 

promosi 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung  

1. Penelitian Sari 

Erlianti 

meneliti bagi 

hasil, produk, 

pelayanan, 

lokasi, dan 

promosi 

secara umum 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis 

menfokuskan 

pada motivasi 

dan lokasi. 

4. Olivia Firda 

Yuanita 

(2017) 

Pengaruh 

Produk, 

Kualitas Jasa, 

Promosi dan 

Lokasi 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Menabung 

(Studi Pada 

1. Variabel 

lokasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2. Penelitian 

Olivia Firda 

Yuanita hanya 

meneliti 

variabel 

Produk, 

Kualitas Jasa, 

Promosi dan 

Lokasi 

Terhadap 
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BMT Mandiri 

Sejahtera 

Cabang Pasar 

Kranji, 

Lamongan, 

Jawa Timur 

Keputusan 

Nasabah 

Menabung  

3. Lokasi Olivia 

Firda Yuanita 

di BMT 

Mandiri 

Sejahtera 

sedangkan 

penelitian 

sedangkan 

lokasi 

penelitian 

penulis di 

bank BRI 

Syariah. 

5. Idak (2018) Pengaruh 

Motivasi, 

Persepsi dan 

Sikap Nasabah 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Menabung di 

PT. Bank 

Rakyat 

Indonesia 

(Persero), Tbk. 

Unit Baraka 

Kabupaten 

Enkerang 

1. Berdasarkan 

hasil uji  

secara parsial 

(uji t) 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

motivasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

2. Berdasarkan 

hasil uji  

secara parsial 

(uji t) 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

persepsi 

berpengaruh 

signifikan 

1. Penelitian 

Idak meneliti 

motivasi, 

persepsi dan 

sikap nasabah 

secara umum, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

lebih 

menfokuskan 

pada motivasi 

dan lokasi. 
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terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

3. Berdasarkan 

hasil uji  

secara 

simultan (uji 

F) 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

motivasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

menabung. 

 

Dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti 

diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqa Ramadhaning Tyas (2012)  

dengan judul “Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Nasabah Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia tuntang”, 

yang membahas pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles serta 

lokasi BMT terhadap keputusan nasabah untuk menabung. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian bahwa lokasi dan kualitas pelayanan berpengaruh secara 
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signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT 

Sumber Mulia Tuntang.38 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Susianti Mei Diana (2017) dengan judul 

“Pengaruh Pengetahuan, Lokasi, Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil 

Terhadap Keputusan Anggota Menabung di Bina Umat Sejahtera”, 

yang membahas pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan dan bagi 

hasil memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung, sedangkan 

variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung di 

BMT Bina Umat Sejahtera.39 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Erlianti (2017) dengan judul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di 

PT BPRS Bangka Belitung Sungailiat”, yang membahas pengaruh bagi 

hasil, produk, pelayanan, lokasi dan promosi. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

bahwa faktor bagi hasil, produk, pelayanan, lokasi dan promosi 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di di PT BPRS 

Bangka Belitung Sungailiat.40 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia Firda Yuanita (2017) dengan 

judul “ Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi Terhadap 

                                                                 
38 Rizqa Ramadhaning Tyas, “Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Nasabah Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang”, Skripsi ( Salatiga: STAIN 

Salatiga, 2012). 
39 Susianti Mei Diana, “Pengaruh Pengetahuan, Lokasi, Kualitas Pelayanan dan Bagi 

Hasil Terhadap Keputusan Menabung di BMT Bina Umat Sejahtera”, Skripsi (Surakarta: IAIN 

Surakarta, 2017) 
40 Sari Erlianti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di PT 

BPRS Bangka Belitung Cabang Sungailiat”, Skripsi: (Bangka Belitung: Universitas Bangka 

Belitung, 2017) 
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Keputusan Nasabah Menabung (Studi Pada BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Pasar Kranji, Lamongan, Jawa Timur)”, yang membahas 

pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

bahwa hasilnya variabel lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BMT mandiri Sejahtera 

Cabang Pasar Kranji.41 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Idak (2018) dengan judul “Pengaruh 

Motivasi, Persepsi dan Sikap Nasabah Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Baraka 

Kabupaten Enkerang”, yang membahas pengaruh motivasi, persepsi 

dan sikap nasabah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa hasilnya bahwa secara 

simultan motivasi dan persepsi berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung. Secara parsial motivasi dan persepsi berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung. Variabel sikap nasabah sebagai 

variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di PT bank Dakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit 

Kabupaten Enkerang.42 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti melanjutkan kajian tentang 

motivasi, lokasi, dan keputusan nasabah yang telah diteliti oleh peneliti 

                                                                 
41 Olivia Firda Yuanita, “Pengaruh Produk, Kualitas Jasa, Promosi dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung (Studi Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji, 

Lamongan, Jawa Timur)”, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). 
42 Idak, “Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Nasabah Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung di PT Bank Rakyat Indonesia”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018). 
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terdahulu. Pada penelitian ini teori-teori yang digunakan berbeda 

dengan teori sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqa 

Ramadhaning Tyas menggunakan teori dari Fandy Tjiptono, sedangkan 

Susianti Mei Diana dan Olivia Firda Yuanita  menggunakan teori yang 

sama yaitu teori Lupiyadi dan Wahjono, sedangkan Sari Erlianti 

menggunakan teori dari Philip Kotler, dan Idak menggunakan teori 

Maslow sebagai dasarnya.  

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam deskripsi ini objek penelitian berupa motivasi dan lokasi 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 

Maka kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

Kerangka berfikir di atas menjelaskan terkait adanya pengaruh 

motivasi dan lokasi terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah 

KCP Magetan. Variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) yaitu 

keputusan nasabah menabung (Y), sedangkan variabel yang 

mempengaruhi (variabel bebas) adalah motivasi (X1) dan lokasi (X2). 

Keputusan Nasabah 

(Y) 

Motivasi (X1) 

Lokasi (X2) 

H1 

H3 

H2 



40 
 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi 

tingkat kebenarannya.43 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh motivasi terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KCP Magetan 

Ha : Tidak Ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Magetan 

H0 : Ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan 

2. Pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah 

KCP Magetan 

Ha : Tidak Ada pengaruh yang signifikan lokasi terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Magetan. 

H0 : Ada pengaruh yang signifikan lokasi terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 

3. Pengaruh motivasi dan lokasi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan 

 

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

2015), 64. 
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Ha : Tidak Ada pengaruh yang signifikan motivasi dan lokasi 

secara simultan terhadap keputusan nasabah menabung di 

BRI Syariah KCP Magetan 

H0 : Ada pengaruh yang signifikan motivasi dan lokasi secara 

simultan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KCP Magetan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan jenis 

Penelitian yang bersifat objektif mencakup pengumpulan dan analisis data 

kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Metode 

penelitian kuantitatif yaitu sebagai metode penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat positivisme, penelitian ini juga digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, untuk mengumpulkan datanya 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.1  

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel 

independen atau sering disebut variabel bebas dan variabel dependen atau 

variabel terikat. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi, 

menjelaskan atau menerangkan variabel lain, variabel ini menyebabkan 

perubahan variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen atau 

variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh 

variabel lain tetapi tidak mempengaruhi variabel lain yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel independen atau variabel bebas.2 Dalam penelitian 

ini variabel independennya adalah motivasi dan lokasi, sedangkan variabel 

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

2015), 8. 
2 Ibid., 39. 
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dependennya adalah keputusan nasabah menabung yang dilaksanakan di 

BRI Syariah KCP Magetan. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau 

menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun penyusunan 

instrument untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini 

menurut Sujarweni adalah sebagai berikut:4 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel  Indikator Butir Soal Sumber  

Motivasi (X1)  1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan 

keamanan 

3. Kebutuhan sosial  

4. Kebutuhan 

penghargaan 

5. Aktualisasi diri 

1-2 

2-3 

 

3-4 

4-5 

 

5-6 

 

Usman 

Effendi, 2016 

                                                                 
3 Ibid., 38. 
4  Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 80.  
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Lokasi (X2)  1. Akses  

2. Visibilitas  

3. Tempat parkir 

yang luas dan 

aman 

4. Ekspansi  

5. Lingkungan  

6-7 

7-8 

8-9 

 

 

9-10 

10-11 

Fandy 

Tjiptono, 

2000, dan 

Sentot 

Imam 

Wahjono, 

2010 

Keputusan 

Nasabah (Y) 

1. Pengenalan 

kebutuhan 

2. Pencarian 

informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan 

pembelian 

5. Perilaku setelah 

pembelian 

11-12 

 

12-13 

 

13-14 

14-15 

 

15-16 

Sudaryono, 

2016 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang atau subjek tetapi 

juga obyek dan benda benda alam sekitar lainnya. Populasi pada 

dasarnya adalah semua nilai baik pengukuran ataupun perhitungan 

yang sifatnya kualitatif atau kuantitatif, tetapi meliputi seluruh 
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karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.5 Dalam 

penelitian ini populasinya adalah nasabah yang menabung di BRI 

Syariah KCP Magetan yaitu sebanyak 10.270 nasabah. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang memiliki 

jumlah dan karakteristik. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).6 

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik insidental sampling. Insidental sampling adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data.7 

Untuk penentuan jumlah sampel, peneliti mengutip dari buku 

Wiratna Sujarweni dengan populasi (N) sebesar 10.270 dengan taraf 

kesalahan sebesar 10%.  

                                                                 
5 Ibid., 80. 
6 Ibid., 81. 
7 Ibid., 85. 



46 
 

 
 

Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut:8 

n = 
𝑁

1+Ne2
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Populasi 

e = Prosentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan  

 pengambilan sampel yang masih diinginkan 

maka besar sampel:  

Merujuk pada rumus di atas, maka penentuan jumlah sampel 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1 + Ne2
 

                        =  
10.270

1+10.270  (0,1)2
 

          = 
10.270

103,7
 

         = 99,0356 dibulatkan menjadi 100 

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel diatas, maka dalam 

penelitian ini dapat ditentukan jumlah sampel yang harus diambil 

adalah sebanyak 100 responden. 

 

 

 

                                                                 
8 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 82. 



47 
 

 
 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.9 Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau skor yang telah 

diolah dari jawaban-jawaban kuisioner atau angket yang telah diberikan 

kepada objek penelitian yaitu nasabah BRI Syariah KCP Magetan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer. Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam 

penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket 

angket (kuesioner) yang disebar langsung kepada nasabah BRI Syariah 

KCP Magetan. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.10 Angket dalam penelitian ini 

berisikan daftar pertanyaan mengenai motivasi, dan lokasi terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

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

Pustaka Felicha, 2016), 6. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 142. 



48 
 

 
 

mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.11 Untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode/teknik sebagai berikut: 

a. Angket (Kuesioner)   

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.12 Dalam penelitian ini, angket yang 

berupa pernyataan digunakan untuk memperoleh data tentang 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP magetan. 

Skala yang digunakan adalah adalah skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok tentang fenomena sosial.13 Dalam penelitian ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian.14 

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel.15 Artinya, indikator-indikator 

yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item 

instrumen yang berupa pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden, 

dan yang menjadi responden adalah nasabah di BRI Syariah KCP 

Magetan yang berjumlah 100 nasabah. Setiap jawaban dihubungkan 

                                                                 
11 Ibid.,137. 
12 Ibid., 142. 
13 Ibid., 93. 
14 Ibid., 93. 
15 Ibid., 93. 
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dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan 

dengan kata-kata sebagai berikut. 

Untuk pernyataan positif pensekorannya adalah: 

1. Sangat Setuju (SS) : 5 

2. Setuju (S) : 4 

3. Netral (N) : 3 

4. Tidak Setuju (TS) : 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

b. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila ketika peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.16 Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan melakukan wawancara dengan 

nasabah yang akan menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.17 Penulis akan melakukan 

pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS 21. Metode 

                                                                 
16 Ibid.,137. 
17 Ibid., 147. 
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analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, dimana data yang diperoleh dianalisis sehingga diperoleh 

berbagai gambaran yang menunjukkan keputusan nasabah menabung di 

bank syariah. Selain itu juga menggunakan analisis statistik karena data 

yang dihasilkan berupa angka. 

Untuk menguji analisis datanya sebagai berikut: 

1. Uji Instrumen Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya 

suatu instrument. Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuisioner tersebut.18 Untuk menguji validitas instrument dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis validitas konstruk sebab 

variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek 

yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur.  

Pengujiannya dilakukan secara statistik yang dapat dilakukan 

secara manual atau dukungan komputer, misalnya melalui bantuan 

program komputer SPSS.  

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan 

korelasi product moment dengan rumus:19 

𝑅𝑥𝑦 =
n(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑛.∑𝑥2– (∑𝑥)2
}{𝑛. ∑𝑌2 − (∑𝑌)2 

 

                                                                 
18 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis (Yogyakarta: CAPS, 2011), 72. 
19 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 79. 
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Keterangan: 

Rxy : koefisien validitas skor butir pernyataan 

x  : skor butir soal tertentu untuk setiap responden 

y  : skor total  

n  : banyaknya responden 

Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Maka, jika 

r hitung untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar r 

tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.20 Untuk 

mengetahui signifikansi dengan program SPSS 16.0 dapat dilihat 

tanda * yang berarti angka korelasi tersebut signifikansi pada level 

0,05 atau tanda ** yang berarti angka korelasi tersebut signifikansi 

pada level 0,001. 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan 

dikatakan reliable atau andal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten.21 Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

                                                                 
20 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
21 Danang Sunyoto, 68. 
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menggunakan alat pengukur yang sama pula.22 Rumus yang digunakan 

adalah rumus reliabilitas instrument, sebagai berikut: 

𝑟𝑖 = [
n

n − 1
] [1 −

∑ 2σ
n

t
] 

Keterangan:  

r1  : reliabilitas  

n  : jumlah item yang valid 

∑σn2 : jumlah varian butir skor tiap-tiap item 

σt2  : variabel total 

Kriteria reliabilitasnya adalah jika “rhitung > rtabel”23 

Dan untuk menentukan nilai varian setiap butir dapat diperoleh 

dengan rumus: 

𝑎𝑏2 =
∑Xi2 (∑xi) 2

n
𝑛 

 

ab2 : varian 

∑Xi2 : nilai skor yang dipilih 

n  : jumlah sampel  

Kriteria suatu instrument penelitian diakatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach, bila koefisien reliabilitas > 

0,60. 

 

                                                                 
22 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi den gan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 87. 
23 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, 79. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, 

data di tiap variabel berasal data populasi yang berdistribusi 

normal. Syarat mendapatkan model regresi yang baik adalah 

datanya harus berdistribusi normal atau paling tidak mendekati 

normal dengan taraf signifikansi = (α) atau 0,05.24 

Kriteria pengujian: 

1) Nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2) Nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini 

juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan 

keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel yang dihasilkan antara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.25 

Menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat digunakan 

dengan cara: 

                                                                 
24Andhita Dessy Wulansari, 38. 
25 Wiratna Sujarweni, 159. 
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1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (α). 

2) Nilai variance inflation faktor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 26 

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika α hitung < α dan 

VIF hitung > VIF. 

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika α hitung > α 

dan VIF hitung < VIF. 

Dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

1) Nilai Beta < 1 (tidak tejadi multikolinieritas)  

2) Nilai Standar Error < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

3) Nilai VIF < 10 (tidak tejadi multikolinieritas) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi kesamaan varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka hal tersebut 

disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut sebagai 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.27 Dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

                                                                 
26 Danang Sunyoto, 121. 
27 Ibid., 125.  
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a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point) yang ada 

membentuk sebuah pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar lalu menyempit) maka terdapat heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

varabel tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data time 

series autokorelasi sering terjadi. Tetapi untuk data yang 

sampelnya crossection jarang terjadi karena variabel pengganggu 

satu berbeda dengan yang lain.28 Salah satu ukuran dalam 

menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-

Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Hipotesis Nol Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi positif  Tolak  4 - dl < d < 4 

Tidak ada korelasi positif  No Decision 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif  Tidak Ditolak du < d < 4 – du 

 

 

 

                                                                 
28 Wiratna Sujarweni, 159. 
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3. Analisis Regresi  

a. Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model hubungan antara satu 

variabel dependen dengan variabel independen. Dalam hubungan 

ini variabel bersifat linier, dimana perubahan pada varabel X akan 

diikuti oleh perubahan pada varabel Y secara tetap. Maka, 

persamaan regresi linier sederhana adalah: 

Y = α + βX + e 

Dimana: 

Y : Variabel dependen 

α : Constanta 

β : Koefisien regresi pada variabel X 

e : Error 

b. Regresi Berganda 

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

motivasi, dan lokasi terhadap keputusan nasabah menabung. Selain itu 

juga analisis regresi ganda digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dengan model persamaan 

sebagai berikut:29 

Y=a+b1X1+b2X2+ε 

 

 

                                                                 
29 Ibid., 160.  
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Keterangan: 

Y = Keputusan  

X1 = Motivasi  

X2 = Lokasi  

b1 = Koefisien Motivasi 

b2 = koefisien Lokasi 

Ε = Error/residual 

A = Konstanta 

4. Koefisien Determinasi (R2): 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel tidak bebas yang disebabkan oleh 

variabel bebas.30 Dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

a) Jika R2 semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak 

bebas yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi. 

b) Jika R2 semakin kecil, maka prosentase perubahan variabel tidak 

bebas yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah. 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada pada 

sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan 

suatu pernyataan yang wajar oleh karenanya tidak ditolak, atau 

hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak.31 Jika 

hipotesis awal (hipotesis nihil) dari hasil uji dinyatakan diterima dan 

                                                                 
30 Ibid., 164.  
31 Suharyadi dan Purwanto, Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern (Jakarta: 

Salemba Empat, 2009), 82. 



58 
 

 
 

menolak hipotesis kedua (hipotesis alternatif). Berarti yang benar 

adalah pernyataan awal. Namun, sebaliknya hipotesis awal dinyatakan 

ditolak dan hipotesis kedua diterima, berarti pernyataan awal tidak 

benar dan yang benar adalah pernyataan kedua.32 Terdapat dua uji 

hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Uji t (parsial) 

Pengujian t atau uji parsial (individu) untuk mengetahui 

pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). 33 Uji ini dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 

1) Jika thitung  >  ttabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Bila thitung  <  ttabel  maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Selain itu pengujian juga dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai probability t-statistic dengan taraf nyata 

(=0,05), dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan Ha 

diterima.34 

b. Uji F (Simultan) 

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan secara simultan atau bersama-sama. Pengujian secara 

                                                                 
32 Danang Sunyoto, Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 2012), 1.  
33 Ibid,. 119. 
34 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 162. 
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simultan menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara 

Fhitung (F rasio) dengan Ftabel.35 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

a) Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

bahwa bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai 

signifikan F pada tingkat yang digunakan menggunakan tingkat 

sebesar 5% / 0,05. Analisis ini didasarkan pada perbandingan 

antara nilai probability F-statistik dengan nilai signifikansi atau 

taraf nyata 0,05, dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a) Jika nilai  F-statistik > taraf nyata (=0,05), maka H0 diterima, 

artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b) Jika nilai  F-statistik < taraf nyata (=0,05), maka H0 ditolak, 

artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.36 

                                                                 
35 Danang Sunyoto, Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 123. 
36 Ibid., 123-125. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah PT. Bank BRI Syariah  

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapat izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 

melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17  

November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha 

yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah 

menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.  

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan 

layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan 

prima (service excellence) dan menawarkan berbagai produk yang 

sesuai dengan prinsip syariah. 

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk ditengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang 

mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan 

tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank 

BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan 
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modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari 

warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,1 

Aktivitas PT bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 

tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha 

Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke 

dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif 

pada tanggal 1 januari 2009. Penandatangan dilakukan oleh Bapak 

Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia 

(persero), Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT 

Bank BRIsyariah Tbk. 

Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan 

pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah nawah, PT Bank BRI 

Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam produk dan layanan perbankan.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk 

merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Inonesia (Persero), Tbk., 

dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan 

                                                                 
1 Bank rakyat Indonesia Syariah, Profil Perusahaan, diakses pada 17 Maret 2019 dari 

https://www.brisyariah.co.id 

https://www.brisyariah.co.id/
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bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunana dana masyarakat 

dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.2 

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Magetan 

a. Visi: 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi: 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finasial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.3 

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Magetan 

Struktur organisasi yang ada di BRI Syariah KCP Magetan 

meliputi struktur kepengurusan dan organisasi. Untuk lebih jelasnya 

dapat di lihat dalam lampiran.4 

 

                                                                 
2 Bank rakyat Indonesia Syariah, Profil Perusahaan,https://www.brisyariah.co.id 
3 Bank rakyat Indonesia Syariah, Profil Perusahaan,https://www.brisyariah.co.id 
4 Lihat Transkip dokumentasi nomor 02/D/16-IV/2019 Dalam Lampiran Laporan Hasil 

Penelitian Ini. 

https://www.brisyariah.co.id/
https://www.brisyariah.co.id/
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B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji validitas 

Hasil analisis validitas ditunjukkan dengan membandingkan rhitung 

dengan rtabel. Sedangkan nilai rhitung dapat dilihat dalam corrected item 

total correlation pada program SPSS. Kemudian untuk mendapatkan 

rtabel dilakukan dengan melihat tabel product moment. Dalam penelitian 

ini jumlah responden sebanyak 30 responden, maka rtabel yang 

digunakan adalah 0,361. Untuk pengambilan keputusan jika rhitung > 

rtabel maka butir atau variabel yang diteliti adalah valid atau bisa juga 

menggunakan sig 5% atau 0,05. Ringkasan hasil tersebut terdapat pada 

tabel yang menggunakan program SPSS 21.0 

a) Variabel motivasi 

Berdasarkan hasil pengujian validitas untuk variabel motivasi 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

  Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Motivasi 

Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,363 0,361 Valid 

2 0,415 0,361 Valid 

3 0,646 0,361 Valid 

4 0,510 0,361 Valid 

5 0,482 0,361 Valid 

6 0,535 0,361 Valid 

7 0,552 0,361 Valid 

8 0,827 0,361 Valid 
Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat dilihat hasil perhitungan 

validitas item instrument terhadap 8 item soal variabel motivasi,  

b) Variabel lokasi 

Berdasarkan hasil pengujian validitas untuk variabel lokasi 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Lokasi 

Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,375 0,361 Valid 

2 0,423 0,361 Valid 

3 0,551 0,361 Valid 

4 0,575 0,361 Valid 

5 0,551 0,361 Valid 
Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat dilihat hasil perhitungan 

validitas item instrument terhadap 5  item soal variabel lokasi. 

c) Variabel keputusan menabung 

Berdasarkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

keputusan menabung dengan menggunakan bantuan program SPSS 

21.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Keputusan Nasabah 

Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,379 0,361 Valid 

2 0,554 0,361 Valid 

3 0,497 0,361 Valid 

4 0,456 0,361 Valid 

5 0,515 0,361 Valid 

6 0,497 0,361 Valid 
Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat dilihat hasil perhitungan 

validitas item instrument terhadap 6 item soal variabel keputusan 

nasabah. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas dari tiap-tiap di variabel motivasi, 

lokasi dan keputusan menabung maka selanjutnya dapat dilakukan 

pengujian reliabilitas. Hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada 

program SPSS dan ditunjukkan dengan besarnya nilai alpha (α). Jika 

cronbach’s alpha based on standardized items > 0,60, maka 

instrument tersebut dinyatakan reliable. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Batas Keterangan 

Motivasi 0,716 0,60 Reliabel 

Lokasi 0,728 0,60 Reliabel 

Keputusan 0,601 0,60 Reliabel 
Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil uji variabel penelitian motivasi, lokasi 

dan keputusan menabung di BRI Syariah KCP Magetan adalah reliabel 

karena mempunyai nlai alpha cronbach > 0,60, sehingga dapat 

digunakan untuk mengolah data selanjutnya. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

Analisis statistik deskriptif responden dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui distribusi responden jika dilihat berdasarkan jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lama menjadi nasabah. 

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 
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1. Responden menurut jenis kelamin 

Perbedaan jenis kelamin dapat menjadi pembeda bagi seorang 

dalam memutuskan untuk memilih suatu jasa maupun produk yang 

ada, khususnya dalam keputusan untuk menabung di BRI Syariah KCP 

Magetan. Karena pada umunya seseorang dalam memilih tergantung 

pada tingkat kenyamanannya, perasaan, dan keyakinannya yang 

berbeda antara laki-laki dan perempuan.  

Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 52 52.0 52.0 52.0 

Perempuan 48 48.0 48.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak dalam penelitian ini adalah laki-laki yaitu 52 orang (52,0%) 

sedangkan permpuan hanya 48 orang (48,0%). Hal ini menunjukkan 

bahwa laki-laki sebagai konsumen yang lebih dominan dalam 

menggunakan produk tabungan di BRI Syariah KCP Magetan. 

2. Responden menurut umur 

Perbedaan kondisi individu seperti umur seringkali dapat 

memberikan perbedaan perilaku seseorang. Adapun komposisi 

responden menurut umur dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Umur 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21-25 18 18.0 18.0 18.0 

26-30 41 41.0 41.0 59.0 

31-35 30 30.0 30.0 89.0 

36-40 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling banyak adalah berumur antara 26-30 tahun sebanyak 41 orang 

(41,0%), diikuti dengan umur responden 31-35 tahun sebanyak 30 

orang (30,0%), diikuti dengan umur responden 21-25 tahun sebanyak 

18 orang (18,0%). Hal ini menunjukkan kelompok umur 26-30 tahun 

merupakan konsumen dominan untuk menggunakan produk tabungan 

pada BRI Syariah KCP Magetan.  

3. Responden menurut tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap sesorang 

dalam memutuskan untuk menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 

Adapun komposisi responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat 

di bawah ini: 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Deskripsi Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD/MI 11 11.0 11.0 11.0 

SMP/MTs 27 27.0 27.0 38.0 

SMA/SMK/MA 23 23.0 23.0 61.0 

DIPLOMA 14 14.0 14.0 75.0 

SARJANA 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nasabah BRI 

Syariah KCP Magetan terbanyak adalah yang pendidikan terakhirnya 

adalah SMP sebanyak 27 orang (27,0%) Sedangkan yag paling sedikit 

adalah yang pendidikan terakhirnya SD/MI sebanyak 11 orang 

(11,0%). Hal ini berhubungan dengan mayoritas umur nasabah 

penabung diatas (26-30 tahun) belum terlalu mengutamakan 

pendidikan, pada saat mereka muda bekerja lebih penting untuk 

menghasilkan uang daripada bersekolah. 

4. Responden menurut jenis pekerjaan 

Dengan adanya perbedaan jenis pekerjaan seseorang juga 

berkaitan dengan rata-rata pengahasilan nasabah setiap harinya. 

Adapun komposisi responden menurut jenis pekerjaan dapat dilihat di 

bawah ini: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Deskripsi Pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mahasiswa 19 19.0 19.0 19.0 

pegawai negeri 10 10.0 10.0 29.0 

Wiraswasta 33 33.0 33.0 62.0 

lain-lain 38 38.0 38.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Data mengenai pekerjaan responden ini, peneliti 

mengelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu pegawai negeri, 

wiraswasta, mahasiswa, lain-lain yang kemudian dapat dilihat dari 

hasil tabel di atas bahwa yang menjadi kelompok dominan penabung 

di BRI Syariah KCP Magetan adalah yang memiliki pekerjaan sebagai 

wiraswasta sebanyak 33 orang (62,0%). 

5. Responden menurut lama menjadi nasabah  

Adapun data mengenai lama menjadi nasabah BRI Syariah KCP 

Magetan adalah: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Deskripsi Lama Menjadi Nasabah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 TAHUN 35 35.0 35.0 35.0 

1-2 TAHUN 50 50.0 50.0 85.0 

2-3TAHUN 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa lamanya responden menjadi 

nasabah BRI Syariah KCP Magetan, dimana dalam penelitan ini 

responden telah menjadi anggota <1 tahun sebanyak 35 orang. 

Responden yang menjadi nasabah selama 1-2 tahun sebanyak 50 orang 

dan 2-3 tahun sebanyak 15 orang.  

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data di 

tiap variabel berasal data populasi yang berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai asym.sig. 

pada hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample 

kolmogorov-smirnov test. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov Test  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 100 

Normal 

Parametersa 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.47668551 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .051 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .819 

Asymp. Sig. (2-tailed) .514 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Berdasarkan tabel one-sample kolmogorov-smirnov test diperoleh 

nilai sig = 0,514 > 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. 

b. Uji multikolinieritas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Adapun kriteria hasil 

analisis uji multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

1) Nilai beta < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

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

3) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas) 

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 14.704 2.869  5.125 .000   

MOTIVASI .326 .064 .463 5.087 .000 .964 1.038 

LOKASI .050 .097 .047 .512 .610 .964 1.038 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah     

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan tabel coefficient diperoleh nilai VIF pada kedua 

variabel independen kurang dari 10, hal ini berarti tidak terjadi 

multikolinieritas.  
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi, terjadi kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0: tidak terjadi heteroskedastisitas 

Ha: terjadi heteroskedastisitas 

Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.738 1.638  1.672 .098 

MOTIVASI -.074 .037 -.205 -2.030 .145 

LOKASI .050 .055 .091 .904 .368 

a. Dependent Variable: RES2     

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan tabel coefficient untuk motivasi diperoleh nilai sig = 

0,145 > 0,05, lokasi diperoleh nilai sig = 0,368 > 0,05. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan varabel 

tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk menentukan adanya 

autokorelasi atau tidak dapat diketahui dari tabel Durbin Watson. 
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Tabel 4.13 Hasil uji autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .474a .225 .209 1.49183 2.230 

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Motivasi  

b. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai Durbin-Watson 

sebesar 2,230. Dengan  kriteria du < d < 4 - du  nilai tersebut 

sebesar 1,715 < 2,230 < 2,285 berarti tidak ada autokorelasi . 

2. Analisis Regresi  

a. Analisis Regresi Sederhana 

1) Analisis Pengaruh motivasi terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Magetan 

Untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen, digunakan analisis 

regresi linier sederhana. Dan untuk mengetahui pengaruh 

secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen digunakan uji t. Hasil uji regresi linier sederhana 

serta uji t untuk variabel X1 (motivasi) terhadap variabel Y 

(keputusan) sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 Hasil uji analisis regresi sederhana X1 terhadap Y  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.601 2.263  6.893 .000 

motivasi .333 .063 .472 5.300 .000 

a. Dependent Variable: keputusan nasabah    

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 

Y = 15,601 + 0,333X  + e 

Penjelasan persamaan tersebut seagai berikut: 

(a) Diperoleh nilai konstan sebesar 15,601, menyatakan 

bahwa jika ada motivasi, maka keputusan nasabah adalah -

15,601. 

(b) Nilai koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,333. 

Artinya, apabila variabel indepeden dianggap konstan, 

maka motivasi akan naik sebesar 0,333. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh 

perhitungan thitung sebesar 5,300. Nilai thitung positif, artinya 

semakin meningkatnya motivasi maka keputusan nasabah 

semakin meningkat pula, dan sebaliknya jika motivasi rendah 

maka keputusan nasabah semakin menurun karena thitung > ttabel 
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(5,300 > 1,988) maka H0 ditolak dan Ha diterima atau koefisien 

regresi signifikan, motivasi ada hubungannya dengan 

keputusan nasabah.  

2) Analisis Pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Magetan 

Hasil uji regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel 

X2 (lokasi) terhadap keputusan nasabah (Y) sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana X2 terhadap Y 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.329 2.415  10.075 .000 

Lokasi .143 .107 .135 1.345 .182 

a. Dependent Variable: keputusan nasabah    

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut: 

Y = a – bX + e 

Y = 24,329 - 0,143X + e 

Penjelasan persamaan tersebut seagai berikut: 

a) Nilai koefisien regresi variabel lokasi sebesar 24,329. 

Artinya, apabila variabel independen dianggap konstan, 

maka lokasi akan meningkat sebesar 24,329. 
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b) Nilai koefisien regresi variabel lokasi sebesar 0,143 

Artinya, apabila variabel inepeden dianggap konstan, maka 

lokasi t akan meningkat sebesar 0,143. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh 

perhitungan thitung sebesar 1,345. Nilai thitung positif, artinya 

semakin meningkatnya lokasi maka keputusan nasabah 

semakin menurun, dan sebaliknya jika lokasi rendah maka 

keputusan nasabah semakin meningkat. Karena thitung < ttabel 

(1,345 < 1,988) maka Ha diterima dan H0 ditolak atau koefisien 

regresi signifikan, lokasi ada hubugannya dengan keputusan 

nasabah.  

Dengan berbagai proses yang telah dilakukan di atas maka 

kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara lokasi terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 

b. Analisis Regresi Berganda 

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

motivasi, dan lokasi terhadap keputusan nasabah menabung. Selain 

itu juga analisis regresi ganda digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.16 Hasil analisis regresi berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.704 2.869  5.125 .000 

MOTIVASI .326 .064 .463 5.087 .000 

LOKASI .050 .097 .047 .512 .610 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah   

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan tabel coefficient diperoleh model regresi ganda 

sebagai berikut. 

Y = 14,704 + 0,326X1 +0,050X2 + 𝜀 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) nilai konstanta bernilai positif sebesar 14,704, hal ini menunjukkan 

bahwa apabila variabel motivasi dan lokasi jika dianggap nilainya 

(0), maka tingkat keputusan nasabah atau anggota sebesar 14,704. 

b) koefisien regresi variabel motivasi (b1) bernilai positif sebesar 

0,326, hal ini berarti jika variabel motivasi ditingkatkan satu satuan 

dengan catatan variabel lokasi dianggap tetap, maka akan 

meningkatkan tingkat keputusan nasabah atau anggota menabung 

di BRI Syariah KCP Magetan sebesar 0,326. 

c) koefisien regresi variabel lokasi (b2) bernilai positif sebesar 0,050,  

hal ini berarti jika variabel lokasi ditingkatkan satu satuan dengan 

catatan variabel lokasi dianggap tetap, maka akan meningkatkan 
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tingkat keputusan nasabah atau anggota menabung di BRI Syariah 

KCP Magetan sebesar 0,050. 

a. Uji T (Parsial) 

Pengujian t atau uji parsial (individu) untuk mengetahui 

pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0 : X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

Ha : X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

H0 : X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

Ha : X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

Adapun pengambilan kesimpulan sebagai berikut: 

Jika nilai sig > 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika nilai sig < 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.704 2.869  5.125 .000 

MOTIVASI .326 .064 .463 5.087 .000 

LOKASI .050 .097 .047 .512 .610 

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah   

Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Dari hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1) Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh motivasi (X1) 

terhadap keputusan nasabah (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai T hitung 5,087 > T tabel 1,988, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh 

signifikan motivasi (X1) terhadap keputusan nasabah (Y). 

2) Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh lokasi (X2) terhadap 

keputusan nasabah (Y) adalah sebesar 0,610 > 0,05 dan nilai T 

hitung 0,512 > T tabel 1,988, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh 

signifikan lokasi (X2) terhadap keputusan nasabah (Y). 

b. Uji F (Simultan)  

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan secara simultan atau bersama-sama. Pengujian secara 

simultan menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara 

Fhitung (F rasio) dengan Ftabel. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 

motivasi terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KCP Magetan. 

Ha : Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara motivasi 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah 
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KCP Magetan. 

Adapun cara pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Jika nilai sig > 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika nilai sig < 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.18 Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62.631 2 31.315 14.071 .000a 

Residual 215.879 97 2.226   

Total 278.510 99    

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Motivasi 

b. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk 

pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 14,071 > F tabel 3,09, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terhadap pengaruh secara bersama-sama motivasi dan lokasi 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Magetan. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel tidak bebas yang disebabkan oleh 

variabel bebas. 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .474a .225 .209 1.49183 

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Motivasi 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R square 

sebesar 0,225 = 22,5%. Hal ini berarti bahwa motivasi dan lokasi 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan menabung 

sebesar 22,5% sedangkan sebesar 77,5% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. 

E. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan 

lokasi terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Magetan. 

1. Pengaruh motivasi terhadap keputusan nasabah  menabung di BRI 

Syariah KCP Magetan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi 

diperoleh nilai Thitung 5,087 = > Ttabel 1,988 dimana nilai signifikansinya 

0,000 < 0,05 Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mampu membuktikan hipotesis 

pertama bahwa “motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 
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Menurut Vinna Sri Yuniarti motivasi adalah dorongan dalam diri 

individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang timbul sebagai 

akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi konsumen mewakili 

dorongan untuk memuaskan kebutuhan, baik yang bersifat fisiologis 

maupun psikologis melalui pembelian dan penggunaan suatu produk. 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan kepentingan mengadakan 

pemenuhan atau pemuasan terhadap kebutuhan yang ada pada diri 

individu.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Idak (2018) dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan keputusan nasabah. 

Jadi, dari penjelasan tersebut secara teori dan hasil statistik 

menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan nasabah untuk menabung. 

2. Pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KCP Magetan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lokasi diperoleh 

nilai Thitung = 0,512 < Ttabel 1,988 dimana nilai signifikansinya 0,610 > 

0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mampu membuktikan hipotesis kedua 

bahwa “lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 
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Menurut Sentot Imam Wahjono Penentuan lokasi bank merupakan 

kebijakan yang harus diambil dengan hati hati. Kantor bank harus 

dibangun di tempat yang strategis, yang dekat dengan nasabah berada, 

mudah pencapaiannya (aksebilitas), dekat dengan penyedia tenaga 

kerja, dan dekat dengan BI. Penentuan lokasi pada hakikatnya adalah 

untuk mendekatkan diri dengan nasabah, baik nasabah sumber dana 

maupun nasabah kredit. 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa lokasi juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi nasabah memutuskan untuk menabung 

di bank tersebut atau tidak, karena semakin jauh lokasi bank maka biaya 

untuk menuju bank juga semakin besar.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Susianti Mei Diana (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lokasi dengan keputusan 

nasabah. Jadi, dari penjelasan tersebut secara teori dan hasil statistik 

menunjukkan bahwa lokasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan nasabah untuk menabung. 

3. Pengaruh motivasi dan lokasi secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Magetan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan 

lokasi secara simultan diperoleh nilai F hitung 14,071 > F tabel 3,09, 

dimana nilai signifikansinya  0,000 < 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak 



84 
 

dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi dan 

lokasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BRI Syariah 

KCP Magetan dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung di BRI Syariah KCP Magetan”, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Magetan sebesar 0,326. 

2. Variabel lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan sebesar 0,050.  

3. Variabel motivasi dan lokasi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Magetan 

dengan nilai Fhitung 14,071 > 3,09.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Bank 

Untuk meningkatkan keputusan menabung maka pihak bank 

sebaiknya mempertahankan motivasi yang ada seperti memberikan 

pengarahan kepada nasabah mengenai sikap, persepsi dan keyakinan 

agar nasabah tetap mau menabung di bank tersebut selain itu 

meningkatkan pelayanan sehingga kepuasan nasabah meningkat. 
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2. Bagi Peneliti 

Kepada peneliti yang akan datang, dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan wawancara secara mendalam terhadap 

responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi 

daripada angket yang jawabannya telah tersedia. 
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