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ABSTRAK 

Kurniawati, Rini. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 
Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan 
Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. Skripsi. Jurusan 
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Yunaita Rahmawati, 
M.Si., Ak. 

 
Kata Kunci : Keandalan, Kinerja, Kebutuhan 
 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi yang 
selanjutnya disebut sebagai BRI Syariah KCP Ngawi, beralamatkan di Jalan PB 
Sudirman Nomor 64, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa 
Timur. Pengambilan keputusan adalah proses pengintegrasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau 
lebih, dan memilih salah satu diantaranya. Pengambilan keputusan pembiayaan 
pada penelitian ini adalah pembelian. Bank dalam konsep jual beli diposisikan 
sebagai penjual dan  sebaliknya nasabah sebagai konsumen atau pembeli. 
Keputusan membeli dipengaruhi kualitas pelayanan dan kualitas produk. Adanya 
penelitian ini dilakukan karena nasabah merasa kualitas pelayanan dan kualitas 
produk dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi 
kurang maksimal, namun tetap mengambil keputusan pembiayaan murabahah 
karena mempunyai kerabat yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan BRI 
Syariah KCP Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 
murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi, pengaruh kualitas produk 
terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada 
Bank BRI Syariah KCP Ngawi, pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk 
secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 
pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian 
kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling yang 
berjumlah 91 responden dari populasi berjumlah 963 nasabah pembiayaan 
murabahah BRI syariah KCP Ngawi.Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap pengambilan 
keputusan nasabah dalam pembiayaan murbahah dengan nilai thitung >  ttabel yaitu 
12,657 > 1,987, terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap pengambilan 
keputusan nasabah dalam pembiayaan murbahah dengan nilai thitung > ttabel yaitu 
9,264 > 1,987, terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kualitas pelayanan 
dan kualitas produk terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 
murbahah dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 105,314 > 3,100. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Schiffman dan Kanuk keputusan didefinisikan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih.1 Menurut 

Peter dan Olson pengambilan keputusan konsumen adalah proses 

pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran. Lebih lengkap lagi 

menyebutkan bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu 

diantaranya.2 

Pengambilan keputusan pembiayaan pada penelitian ini adalah 

pembelian. Bank dalam konsep jual beli diposisikan sebagai penjual dan  

sebaliknya nasabah sebagai konsumen atau pembeli.3 Menurut Daryanto 

dan Ismanto Setyabudi konsumen adalah raja, keputusan membeli 

dipengaruhi kualitas pelayanan dan kualitas produk. Sebagai raja memiliki 

kuasa untuk melakukan apa saja.4  

                                                             
1 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai: 

Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 120. 

2 Ibid., 332. 

3Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), Buku Standar 

Produk Perbankan Syariah, 2016,Bab I Butir 1.5. 

4 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2014), 31. 
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Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan 

untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan dalam 

praktiknya jika yang diberikan oleh bank memuaskan, terdapat 

keuntungan yang diperoleh yaitu nasabah akan loyal dan kepuasan 

nasabah lama akan menular ke nasabah baru dengan berbagai cara 

sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah. 5  Pelayanan prima 

bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dari konsumen untuk segera 

membeli barang atau jasa. 6  Menurut Kotler salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan adalah pelayanan 

atau service yang ditawarkan bank terhadap konsumennya. Sehingga jika 

semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin besar kemungkinan 

seseorang untuk mengambil keputusan menjadi nasabah di bank syariah 

tersebut.7  

Kualitas produk sebagai salah satu faktor dari promosi, dapat pula 

mempengaruhi dalam melakukan keputusan pengambilan pembiayaan. 

Salah satu tujuan dari pelaksanaan kualitas produk adalah untuk 

mempengaruhi nasabah dalam menentukan pilihan dalam menggunakan 

produk sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan pengambilan 

                                                             
5 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 263. 

6 Ibid., 1. 

7  Bagja Sumantri, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan Terhadap 

Minat dan Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah”, dalam Jurnal Economica Vol. 10 No. 2 

(Oktober, 2014), 145. 
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keputusan pembelian.8 Bauran pemasaran yang terdiri dari harga, promosi, 

tempat, dan produk yang didalamnya termasuk kualitas produk berfungsi 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian.9 Menurut Sutisna, salah satu 

tujuan dari pelaksanaan kualitas produk adalah untuk mempengaruhi 

konsumen dalam menentukan pilihannya untuk menggunakan produk 

buatannya sehingga memudahkan konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Pemahaman perilaku konsumen tentang kualitas 

produk dapat dijadikan dasar terhadap proses keputusan pembelian 

konsumen.10  Sehingga jika semakin tinggi kualitas produk pembiayaan 

bank syariah maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk 

mengambil keputusan menjadi nasabah bank syariah.11 

Kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry 

adalah “Service quality is the extent of discrepancy between customers 

expectations or desires and their perception”. 12  Artinya kualitas 

pelayanan adalah kesenjangan ketidaksesuaian antara harapan atau 

                                                             
8 Djunaedi, “Pengaruh Corporate Social Responsbility (CSR), dan Kualitas Produk 

terhadap Citra Bank dan Keputusan Menabung di BNI Syariah Kota Kediri”, dalam Jurnal Ilmu 

Ekonomi & Manajemen Vol. 3 No.2 (September 2016), 106-107. 

9 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob 

Sabran (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 24. 

10  Djunaedi, “Pengaruh Corporate Social Responsbility (CSR), dan Kualitas Produk 

terhadap Citra Bank dan Keputusan Menabung di BNI Syariah Kota Kediri”, 111. 

11  Bagja Sumantri, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan Terhadap 

Minat dan Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah”, 145. 

12  Zeithaml, A. Valerie, A. Parasuraman dan Leonard L. Berry, Delivering Quality 

Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations (New York: The Free Press, 1990), 

19. 
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keinginan konsumen dengan persepsi konsumen. Dimensi yang digunakan 

untuk mengevaluasi kaulitas pelayanan yakni keandalan (reliability), bukti 

langsung (tangibles), daya tangkap (responsiveness), jaminan (assurance), 

empati (emphaty).13 

Menurut Kotler and Armstrong, kualitas produk adalah “the ability 

of a product to perform its functions, it includes the product’s overall 

durability, reliability, precision, easy of operation and repair, and other 

valued attributes” yang artinya kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga 

atribut produk lainnya.14 Menurut Garvin dalam Fandy Tjiptono kualitas 

produk yakni sebagai suatu hal yang dapat ditentukan oleh delapan 

dimensi yang terdiri dari kinerja (performance), ciri-ciri atau 

keistimewaan tambahan (features), keandalan (reliability), kesesuaian 

dengan spesifikasi (conformance to specifications), daya tahan 

(durability), serviceability, estetika, kualitas yang dipersepsikan 

(perceived quality).15 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi adalah salah 

satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dengan 

akad murabahah. Bank ini berlokasikan di Jalan PB. Sudirman Nomor 64, 

                                                             
13 Zulian Yamit, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 

11. 

14  Djunaedi, “Pengaruh Corporate Social Responsbility (CSR), dan Kualitas Produk 

terhadap Citra Bank dan Keputusan Menabung di BNI Syariah Kota Kediri”, 110. 

15 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi III (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 25-26. 
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Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi (Jrubong). Ada 

banyak produk dari pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah namun 

pada kenyataannya dalam pembiayaan bank lebih senang dan lebih 

mengunggulkan produk dengan akad murabahah karena memberikan 

kepastian tingkat pengembalian dan kepastian tingkat keuntungan.16 Sama 

halnya dengan yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Ngawi yang mana 

pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan murabahah. 

Pembiayaan murabahah yakni suatu bentuk jual beli dengan adanya 

komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah 

dengan keuntungan yang telah disepakati.17 

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan murabahah 

BRI Syariah KCP Ngawi menjelaskan bahwa dalam segi pelayanan bank 

kurang memberikan respon cepat dan tanggap terhadap nasabah yang telah 

selesai melakukan pembiayaan murabahah, sarana dan prasarana serta 

gedung bank masih belum memberikan kenyamanan secara maksimal, 

mengenai kualitas produk pada pembiayaan murabahah BRI Syariah KCP 

Ngawi dalam pelaksanaan dan persyaratan dirasa masih rumit karena 

nasabah masih terbiasa mengambil pembiayaan di bank konvensional. 

Nasabah tetap melakukan pembiayaan murabahah karena adanya kerabat 

                                                             
16  Trimulato, “Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah 

Dengan Bagi Hasil Yang Pasti”, dalam JurnalAkuntansi dan Bisnis Vol.15, No.2 (Agustus, 2015), 

75-76. 

17 Anshoriyah Rohman, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dalam Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Kepuasan Nasabah”, dalam Jurnal Ekonomi SyariahVol. 2, No. 1 (Maret, 2017), 28. 
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yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan BRI Syariah KCP 

Ngawi.18 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan antara 

teori tentang pengambilan keputusan dengan hasil wawancara, sehingga 

terjadi kesenjangan antara teori dengan fakta. Hal tersebut membuat 

peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut, sehingga mengambil judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Pengambilan 

Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi? 

3. Apakah kualitas pelayanan dan kualitas produk sescara bersama-

sama berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi? 

 

 

                                                             
18 “Sutiyono, Wawancara, Ngawi,  4 Oktober 2018” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk 

terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak akademisi,penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi mahasiswa IAIN 

Ponorogo untuk penelitian di masa yang akan datang dan 

menambahkan khasanah pustaka mengenai konsep kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan pengambilan keputusan nasabah. 

2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber 

informasi untuk pengembangan Bank BRI Syariah KCP Ngawi ke 

depan dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan 

strategi yang lebih baik lagi. 
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3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan 

wawasan dan pengetahuan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang 

bersangkutan dengan materi yaitu kualitas pelayanan, 

kualitas produk dan pengambilan keputusan dalam 

pembiayaan murabahahyang nantinya akan membantu 

menganalisa hasil-hasil penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, variabel 

penelitian, definisi operasional, variabel penelitian dan 

definisi operasional, lokasi penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan dan analisis data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan 

hasil pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas), hasil 

pengujian deksripsi, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh 

uraian mulai dari bab terdahulu. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengambilan Keputusan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah 

a. Pengertian  Pengambilan Keputusan Nasabah 

Menurut Schiffman dan Kanuk keputusan didefinisikan 

sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau 

lebih. 1  Menurut Peter dan Olson pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan 

pada sasaran. Lebih lengkap lagi menyebutkan bahwa inti dari 

pengambilan keputusan adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya.2 

Pengambilan keputusan pembiayaan pada penelitian ini 

adalah pembelian. Bank dalam konsep jual beli diposisikan 

sebagai penjual dan  sebaliknya nasabah sebagai konsumen atau 

pembeli.3 Keputusan membeli dipengaruhi kualitas pelayanan dan 

                                                             
1 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai: 

Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2013), 120. 

2 Ibid., 332. 

3 Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), Buku Standar 

Produk Perbankan Syariah, Bab I Butir 1.5. 



 

 

kualitas produk. 4 Pelayanan prima sendiri bertujuan untuk 

mempengaruhi keputusan dari konsumen untuk segera membeli 

barang atau jasa. 5  Pelayanan dalam praktiknya jika yang 

diberikan oleh bank memuaskan, terdapat keuntungan yang 

diperoleh yaitu nasabah akan loyal dan kepuasan nasabah lama 

akan menular ke nasabah baru dengan berbagai cara sehingga 

mampu meningkatkan jumlah nasabah. 6  Begitu pula dengan 

faktor kualitas produk sebagai salah satu promosi, dapat pula 

mempengaruhi dalam melakukan keputusan pengambilan 

pembiayaan. Salah satu tujuan dari pelaksanaan kualitas produk 

adalah untuk mempengaruhi nasabah dalam menentukan pilihan 

dalam menggunakan produk sehingga memudahkan nasabah 

untuk melakukan pengambilan keputusan pembelian.7 

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang 

konsumen menurut Solomon sebenarnya merupakan proses 

pengulangan strategi (repertoire of strategies) dan juga 

pengevaluasian strategi yang digunakan sehingga ketika kelak 

seorang konsumen bisa menggunakan strategi yang tepat dalam 

                                                             
4  Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2014), 31. 

5 Ibid., 1. 

6 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 263. 

7  Djunaedi, “Pengaruh Corporate Social Responsbility (CSR), dan Kualitas Produk 

terhadap Citra Bank dan Keputusan Menabung di BNI Syariah Kota Kediri”, dalam Jurnal Ilmu 

Ekonomi & Manajemen Vol. 3 No.2, 106-107. 



 

 

mengambil keputusan tentang pembelian produk. Proses ini 

disebut sebagai proses konstruktif (constructive processing). Hal 

ini dilakukan oleh seorang konsumen sehingga ia bisa 

membedakan mana kebutuhan yang harus dibeli dengan 

pertimbangan matang, mana kebutuhan yang bisa langsung dibeli 

tanpa banyak pertimbangan.8 

b. Jenis Pengambilan Keputusan 

Perilaku pembeli bersifat kompleks, mengurangi 

ketidakcocokan, kebiasaan dan variasi, berikut diantaranya: 

1) Perilaku pembelian kompleks. 

Perilaku pembelian kompleks yaitu perilaku pembelian 

konsumen dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan 

konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan yang 

dianggap signifikan antar merek. Pemasar produk yang 

memerlukan keterlibatan tinggi harus memahami 

pengumpulan informasi dan perilaku evaluasi yang dilakukan 

konsumen dengan keterlibatan tinggi. Para pemasar perlu 

membantu konsumen untuk mempelajari atribut produk dan 

kepentingan relatif atribut tersebut.9 

 

                                                             
8 Bima Kurnia Putra dan Fatin Fadhila Hasib, “Proses Pengambilan Keputusan Nasabah 

Bank Syariah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Nasabah 

Bank Muammalat KCI Darmo Surabaya)”, dalam JESTT Vol. 1 No.2 (Februari, 2014), 148. 

9 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1, terj. 

Bob Sabran, 177. 



 

 

2) Perilaku pembelian pengurangan disonansi. 

Perilaku pembelian pengurangan  disonansi yaitu 

perilaku konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter 

keterlibatan tinggi tetapi hanya sedikit anggapan perbedaan 

antar merek. Setelah pembelian, konsumen mungkin 

mengalami disonansi pasca pembelian atau ketidaknyamanan 

pasca penjualan ketika konsumen mengetahui kerugian 

tertentu dari merek yang dibeli atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli.Cara 

menghadapinya dengan memberikan bukti dan dukungan 

untuk membantu konsumen merasa nyaman dengan pilihan 

merek tersebut.10 

3) Perilaku kebiasaan. 

Perilaku pembelian kebiasaan yaitu perilaku pembelian 

konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter 

keterlibatan konsumen rendah dan anggapan perbedaan 

merek sedikit. Konsumen tidak secara ekstensif mencari 

informasi tentang merek, mengevalusai karakteristik merek, 

dan mempertimbangkan keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat 

terhadap sebuah merek dan memilih merek karena terbiasa 

dengan merek tersebut. Proses pembelian melibatkan 

                                                             
10 Ibid., 178. 



 

 

keyakinan merek yang dibentuk oleh pembelajaran pasif, 

diikuti oleh perilaku pembelian, yang mungkin diikuti oleh 

evaluasi atau mungkin tidak.11 

4) Perilaku pembelian mencari keragaman. 

Perilaku mencari keberagaman yaitu perilaku 

pembelian konsumen yang mempunyai karakter keterlibatan 

konsumen yang rendah tetapi dengan anggapan perbedaan 

merek yang signifikan. Konsumen sering melakukan banyak 

pertukaran merek. Penukaran merek terjadi untuk mencari 

keragaman dan bukan karena ketidakpuasan.12 

c. Tahapan Pengambilan Keputusan 

Dalam konsep jual-beli posisi bank adalah sebagai penjual 

dan sebaliknya posisi nasabah adalah sebagai pembeli. Dalam 

melakukan pembelian dari sebelum membeli sampai sesudah 

pembelian terdapat proses tahapan yang harus dilewati konsumen 

yakni dalam model lima tahap proses membeli. Model lima tahap 

proses pengambilan keputusan oleh konsumen menurut Philip 

Kotler dan Gary Armstrong yakni sebagai berikut: 

1) Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan 

kebutuhan, pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal 
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misalnya seseorang merasa lapar, haus pada tingkat yang 

cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga 

dapat dipicu rangsangan eksternal misalnya suatu iklan atau 

diskusi dengan teman dapat membuat seseorang untuk 

membeli produk yang diiklankan tersebut.13 

2) Pencarian informasi 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen 

ingin mencari informasi lebih banyak, konsumen mungkin 

hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencairan 

informasi secara aktif.  

Konsumen yang tertarik mungkin lebih banyak mencari 

informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu 

kuat dan produk memuaskan konsumen mungkin akan 

membelinya, jika tidak konsumen bisa menyimpan 

kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian 

informasi akan hal itu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

berbagai sumber yakni sumber pribadi (keluarga, teman, 

tetangga, rekan), sumber komersial (iklan, wiraniaga, situs 

Web, penyalur, kemasan, tampilan), sumber publik (media 

massa, organisasi pemeringkat konsumen, pencarian 
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internet), dan sumber pengalaman (penanganan, pemeriksaan, 

pemakaian produk).14 

3) Evaluasi alternatif 

Evaluasi alternatif yaitu bagaimana konsumen 

memproses informasi untuk sampai pada pilihan merek. 

Maksudnya tahap proses keputusan pembeli di mana 

konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi 

merek alternatif dalam sekelompok pilihan. Konsumen tidak 

menggunakan proses evaluasi yang sederhana dan tunggal 

dalam semua situasi pembelian.  

Pemasar disini harus mempelajari pembeli untuk 

menemukan bagaimana cara mereka sebenarnya dalam 

mengevaluasi pilihan merek, sehingga pemasar dapat 

mengambil langkah untuk mempengaruhi keputusan 

pembeli.15 

4) Keputusan pembelian 

Keputusan membeli tentang merek mana yang 

dibeli.Keputusan pembelian konsumen adalah membeli 

merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada 

antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor 
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pertama adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah 

faktor situasional yang tidak diharapkan.16 

5) Perilaku pasca pembelian 

Tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen 

mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Jika produk tidak 

memenuhi ekspektasi konsumen kecewa, jika produk 

memenuhi ekspektasi konsumen puas, jika produk melebihi 

ekspektasi konsumen sangat puas.17 

Kepuasan itu penting guna sebagai kunci membangun 

hubungan yang menguntungkan dengan konsumen, untuk 

mempertahankan dan menumbuhkan konsumen serta 

mengumpulkan nilai seumur hidup pelanggan. Pelanggan 

yang puas akan membeli produk lagi, menceritakan hal-hal 

yang menyenangkan kepada orang lain, tidak terlalu 

memperhatikan merek dan iklan pesaing, dan membeli 

produk lain, begitupun sebaliknya. Banyak pemasar 

melangkah jauh hanya untuk memenuhi harapan pelanggan.18 

d. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio pembiayaan 

merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas 
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penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit.19 Ba’i al-murabahah adalah prinsip jual 

beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok ditambah nilai 

keuntungan yang disepakati. Penyerahan barang dalam 

murabahah dilakukan pada saat transaksi sementara 

pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh maupun dicicil.20 

Pembiayaan murabahah adalah suatu akad pembiayaan dengan 

prinsip jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli 

barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati keduanya. 21 

Adapun  rukun murabahah dan syarat murabahah: 

1) Rukun murabahah22 

a) Pihak yang berakad yakni adanya penjual dan pembeli. 

b) Objek yang diakadkan yakni barang yang 

diperjualbelikan dan harga. 

c) Sighat/akad yakni serah (ijab) dan terima (qabul). 

2) Syarat murabahah23 

a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 
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Insani, 2001), 160. 
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2003), 39. 

21 Agung Eko Purwana, Perbankan Syariah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2009), 65. 
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Bina Usaha di Kabupaten Semarang”, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 (April 2017), 83. 
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b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan. 

c) Kontrak harus bebasa dari riba. 

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 

cacat atas barang sesudah pembelian. 

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 

secara utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak 

dipenuhi, pembeli memiliki pilhan: 

a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan 

akan barang yang dijual. 

c) Membatalkan kontrak. 

2. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas menurut Deming adalah apapun yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan konsumen.24  Pelayanan adalah usaha 

melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah 

kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada 
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konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat 

dimiliki.25 

Kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan 

Berry adalah “Service quality is the extent of discrepancy between 

customers expectations or desires and their perception”. 26 

Artinya kualitas pelayanan adalah kesenjangan ketidaksesuaian 

antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi 

konsumen. 

Salah satu kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan 

dalam riset pemasaran adalah modal servqual (service quality). 

Service quality adalah perbandingan antara kenyataan dan 

harapan pelanggan/nasabah, jika kenyataan yang diterima lebih 

dari yang dharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan bermutu 

begitupun sebaliknya. Pelayanan dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok, yaitu:27 

1) Core service, adalah pelayanan yang ditawarkan kepada 

pelanggan yang merupakan produk utamanya. 

2) Facilitating service, adalah fasilitas pelayanan tambahan 

kepada pelanggan yang bersifat wajib. 
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26 Zeithaml, A. Valerie, A Parasuraman dan Leonard l. Berry, Delivering Quality Service: 

Balancing Customer Percetions and Expectations (New York: The Free Press, 1990), 19. 

27 M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 213. 



 

 

3) Supporting service, adalah pelayanan tambahan (pendukung) 

untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan 

dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaing. 

Kualitas pelayanan bukan hanya ditentukan dengan ukuran 

dari pihak yang melayani, namun pihak yang dilayani menjadi 

ukuran lebih banyak karena merekalah yang dapat mengukur 

kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam 

pemenuhan kepuasan. Kualitas pelayanan terdiri dari:28 

1) Kualitas layanan internal 

Kualitas layanan internal berhubungan dengan interaksi 

jajaran pegawai perusahaan dengan berbagai fasilitas yang 

tersedia, faktor penentunya antara lain adalah: 

a) Pola manajemen umum perusahaan. 

b) Penyediaan fasilitas pendukung. 

c) Pengembangan sumber daya manusia. 

d) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja 

e) Pola intensif. 

2) Kualitas layanan eksternal 

Kualitas layanan ini berhubungan dengan pelanggan 

eksternal, yang mana faktor-faktornya yakni: 

a) Berhubungan dengan penyediaan jasa. 

b) Berhubungan dengan penyediaan barang. 
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Agar mampu bersaing, bertahan hidup, dan berkembang 

maka pihak perbankan dituntut untuk memberikan pelayanan jasa 

yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginan nasabah. Dengan memiliki produk perbankan yang 

tidak memenuhi kualitas pelayanan, mengakibatkan sebuah bank 

dengan mudah untuk ditinggalkan oleh nasabahnya, dan pada 

akhirnya nasabah tersebut akan beralih ke bank lain. Bisnis 

perbankan merupakan bisnis jasa yang berdasarkan pada azas 

kepercayaan sehingga kualitas pelayanan menjadi faktor yang 

sangat menentukan keberhasilan suatu usaha bank. Kualitas 

pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian nasabah terhadap 

tingkat layanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat 

layanan yang diharapkan (expected service).29 

b. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman telah 

melakukan berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa, dan 

berhasil mengidentifikasi lima dimensi karakteristik yang 

digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas 

pelayanan. Kelima dimensi karakteristik kualitas pelayanan 

tersebut adalah:30 
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1) Reliability (keandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan 

pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan 

yang telah dijanjikan. 

Ada beberapa faktor yang termasuk di dalam kriteria-

kriteria penilaian kualitas tersebut antara lain meliputi faktor-

faktor:31 

a) Keinginan perusahaan penyedia jasa untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan dengan 

tulus dan sungguh-sungguh. 

b) Keamampuan perusahaan penyedia jasa untuk 

memberikan pelayanan yang tepat dan akurat sehingga 

langsung dapat dirasakan manfaatnya. 

2) Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

Ada beberapa faktor yang termasuk di dalam kriteria-

kriteria penilaian kualitas tersebut antara lain meliputi faktor-

faktor:32 

a) Penampilan fisik dari bangunan yang menarik dan 

mampu mendukung proses pelayanan terhadap 

pelanggan. 
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b) Pakaian yang dikenakan karyawan perusahaan penyedia 

jasa cukup rapi, pantas dan sopan untuk digunakan dalam 

memberikan pelayanan. 

3) Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan para staf 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. 

Ada beberapa faktor yang termasuk di dalam kriteria-

kriteria penilaian kualitas tersebut antara lain meliputi faktor-

faktor:33 

a) Kemampuan perusahaan penyedia jasa untuk 

memberikan penjelasan yang benar atas pelayanan yang 

diberikan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh 

pelanggan. 

b) Kemampuan perusahaan penyedia jasa untuk melakukan 

pelayanan dengan cepat dan tanggap. 

4) Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, 

bebas dari bahaya, resiko ataupun keragua-raguan.  

Ada beberapa faktor yang termasuk di dalam kriteria-

kriteria penilaian kualitas tersebut antara lain meliputi faktor-

faktor:34 
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a) Kemampuan perusahaan penyedia jasa untuk 

memberikan pelayanan dengan sopan santun dan ramah. 

b) Kemampuan yang dimiliki perusahaan penyedia jasa 

untuk memberikan pelayanan dan menjawab pertanyaan 

pelanggan dengan baik dan benar berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki perusahaan. 

5) Emphaty, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus 

terhadap kebutuhan pelanggan. 

Ada beberapa faktor yang termasuk di dalam kriteria-

kriteria penilaian tersebut, antara lain meliputi faktor-faktor:35 

a) Kesediaan perusahaan penyedia jasa untuk memberikan 

penjelasan atau perhatian secara pribadi kepada 

pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan. 

b) Kesediaan perusahaan penyedia jasa untuk 

mendengarkan keluhan-keluhan atau keinginan-

keinginan yang spesifik mengenai pelayanan yang 

diberikan. 

3. Kualitas Produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas didefinisikan sebagai karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 
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kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. 36 Produk 

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar agar dapat menarik perhatian, akusisi, penggunaan, 

atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan.37 Produk konsumen menurut Kotler dan Armstrong, 

meliputi:38 

1) Convenience product adalah produk-produk yang 

pembeliannya sering, harus ada segera, dan usaha konsumen 

membanding-bandingkan produk sebelum memperoleh 

produk yang sesuai rendah. Biasanya, produk demikian 

kualitas produknya murah dan tersedia luas, ada yg dibeli 

secara teratur dan tanpa terencana. 

2) Shopping product adalah barang yang laku pembeliannya, 

pembeli membanding-bandingkan karakteristik produk 

dengan produk lain dalam hal kualitas produk, kualitas, 

desain dan gaya, sebelum mengambil keputusan.  

3) Speciality product adalah produk konsumen dengan 

karakteristik unik atau identifikasi merek yang dicari oleh 

kelompok pembeli tertentu, sehingga mereka mau 

mengeluarkan usaha khusus untuk memperolehnya. kualitas 
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produk tidak menjadi masalah bagi pembeli, semkin langka 

suatu produk semakin tinggi nilainya. 

4) Unsought product merupakan barang-barang yang belum 

dikenal oleh pembeli atau sudah dikenal tetapi tidak pernah 

memikirkan untuk membelinya walupun memiliki 

kemampuan untuk membeli. 

Menurut Kotler and Armstrong, kualitas produk adalah “the 

ability of a product to perform its functions, it includes the 

product’s overall durability, reliability, precision, ease of 

operation and repair, and other valued attributes” yang artinya 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal 

itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut 

produk lainnya.39 

Bauran pemasaran yang terdiri dari harga, promosi, tempat, 

dan produk yang didalamnya termasuk kualitas produk berfungsi 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian. 40  Menurut Sutisna, 

salah satu tujuan dari pelaksanaan kualitas produk adalah untuk 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihannya untuk 

menggunakan produk buatannya sehingga memudahkan 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Pemahaman 
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perilaku konsumen tentang kualitas produk dapat dijadikan dasar 

terhadap proses keputusan pembelian konsumen.41 

b. Dimensi Kualitas Produk 

Adapun dimensi atau faktor-faktor atau dimensi yang dapat 

dijadikan acuan untuk menilai kualitas produk yang ditawarkan, 

menurut Garvin antara lain meliputi:42 

1) Performance atau kinerja yaitu berkaitan dengan karakteristik 

operasi pokok dari produk inti yang dibeli, misalnya 

kecepatan, kemudahan, kenyamanan dan lainnya. 

2) Durability atau daya tahan yakni berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. Ukuran ketahanan suatu produk 

meliputi segi ekonomis maupun teknis. Secara teknis, 

ketahanan suatu produk didefinisikan sebagai sejumlah 

kegunaan yang diperoleh seseorang sebelum mengalami 

penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan diartikan 

sebagai usia ekonomis suatuproduk dilihat dari jumlah 

kegunaan yang diperoleh sebelum terjadi kerusakan dan 

keputusan untuk mengganti produk.43 
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3) Conformance to specifications atau kesesuaian dengan 

spesifikasi yakni sejauh mana produk memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya seperti keamanan. 

4) Features atau ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu 

karakteristik sekunder atau pelengkap. Keragaman produk 

biasanya diukur secara subjektif oleh masing-masing individu 

(dalam hal ini konsumen) yang menunjukkan adanya 

perbedaan kualitas suatu produk.44 

5) Reliabilty atau keandalan, yaitu kemungkinan kecil akan 

mengalami kerusakan atau gagal pakai. Dimensi ini berkaitan 

dengan timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami 

keadaan tidak berfungsi pada suatu periode. Keandalan suatu 

produk yang menandakan tingkat kualitas sangat berarti bagi 

konsumen dalam memilih produk.45 

6) Aesthetics atau estetika yakni daya tarik produk terhadap 

panca indra, misalnya bentuk yang menarik dan sebagainya. 

Estetika suatu produk dilihat dari bagaimana suatu produk 

terdengar oleh konsumen, bagaimana penampilan luar suatu 

produk.46 

7) Perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan yaitu citra 

dan reputasi produk serta tanggungjawab perusahaan 
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terhadapnya. Biasanya karena kurangnya pengetahuan 

pembeli akan atribut ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka 

pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama 

merek, iklan, dan reputasi perusahaan. 

8) Serviceability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah diperbaiki, serta penanganan keluhan yang 

memuaskan. Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya 

sebelum penjualan, tetapi selama proses penjualan hingga 

purna jual. Dimensi menunjukkan bahwa konsumen tidak 

hanya memerhatikan adanya penurunan kualitas produk 

tetapi juga waktu sebelum produk disimpan, penjadwalan 

pelayanan, proses komunikasi dengan staf, frekuensi 

pelayanan perbaikan akan kerusakan produk, dan pelayanan 

lainnya.47 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

diantaranya: 

Skripsi Saidah Mushoffa Rohmah tahun 2017 yang berjudul 

Pengaruh Pengetahuan, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembiayaan Murabahah Pada Anggota BMT Buana Mulur 

Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 
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pembiayaan murabahah berpengaruh sebesar 32,5% terhadap keputusan 

pembiayaan murabahah pada BMT Buana Sukoharjo. Promosi 

berpengaruh sebesar 31,6% terhadap keputusan pembiayaan murabahah 

pada BMT Buana Sukoharjo. Kualitas pelayanan berpengaruh sebesar 

24,9% terhadap keputusan pembiayaan murabahah pada BMT Buana 

Sukoharjo. Pengetahuan, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

sebesar 76,5% terhadap keputusan pembiayaan murabahah pada BMT 

Buana Mulur, sisanya 23,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 48  

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

variabel X yang digunakan yaitu kualitas pelayanan, variabel Y yaitu 

keputusan pembiayaan murabahah dan analisis data menggunakan uji 

regresi linier berganda. Perbedaannya  terletak pada teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability 

sampling dan lokasi penelitian yang berbeda. 

Skripsi Ummi Sholihah tahun 2016 dengan penelitian berjudul 

Pengaruh Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan, dan Margin 

Keuntungan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah 

(Studi Kasus pada BMT Karima Karangpandan). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah berpengaruh sebesar 31,5 % 

terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah di BMT Karima 

                                                             
48 Saidah Mushofah Rohmah, “Pengaruh Pengetahuan, Promosi dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah Pada Anggota BMT Buana Mulur Sukoharjo”, 

(Skripsi: IAIN Surakarta, 2017), 76-78. 



 

 

Karangpandan, kualitas pelayanan berpengaruh sebesar 18,4% terhadap 

keputusan pengambilan pembiayaan murabahah di BMT Karima 

Karangpandan, margin keuntungan berpengaruh sebesar 23,2% terhadap 

keputusan pengambilan pembiayaan murabahah di BMT Karima 

Karangpandan serta pengetahuan nasabah, kualitas pelayanan, dan margin 

keuntungan secara bersama-sama berpengaruh sebesar 61,4% terhadap 

keputusan, pengambilan pembiayaan murabahah pada BMT Karima 

Karangpandan dan sisanya yakni 38,6% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian.49  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

variabel X yang digunakan yaitu kualitas pelayanan, variabel Y yaitu 

keputusan pengambilan pembiayaan murabahah dan metode analisis data 

yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji 

signifikansi, dan uji ketepatan model. Perbedaannya terletak pada teknik 

pengambilan sampel menggunkan metode sampling jenuh dan lokasi 

penelitian yang berbeda. 

Skripsi Lastri Wahyuningsih tahun 2018 dengan penelitian berjudul 

Pengaruh Kualitas Produk, Brand Image, dan Word of Mouth terhadap 

Keputusan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah di BMT 

MADANI Sepanjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif kualitas produk terhadap keputusan anggota melakukan 

                                                             
49 Ummi Sholihah, “Pengaruh Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan, dan Margin 

Keuntungan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BMT 

Karima Karangpandan)”, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2016), 90-93. 



 

 

pembiayaan murabahah sebesar 36,3%, terdapat pengaruh positif brand 

image terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah 

sebesar 57% dan tidak terdapat pengaruh positif word of mouth terhadap 

keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah sebesar 11,2%, 

serta kualitas produk, brand image, dan word of mouth secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh sebesar 25% terhadap keputusan anggota 

melakukan pembiayaan murabahah di BMT MADANI Sepanjang dan 

sisanya yakni 75% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.50  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

variabel X yang digunakan yaitu kualitas produk, variabel Y yaitu 

keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah dan metode analisis 

data menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang 

berbeda. 

Skripsi Dimas Suhendra Syahri Ramadhan tahun 2017 dengan 

skripsi berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 

Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan 

Murabahah Pada BMT Al-Aqobah Pusri Palembang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X1) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan sebesar 44,3% dan kualitas produk (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan sebesar 34,4% terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 
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terhadap Keputusan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah di BMT MADANI Sepanjang”, 

(Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 100-101. 



 

 

pembiayaan murabahah  pada BT Al-Aqobah Pusri Palembang, serta 

kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh 

sebesar 45,8% dan sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh variabel diluar 

penelitian ini.51  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

variabel X yang digunakan yaitu kualitas pelayanan dan kualitas produk, 

variabel Y yang digunakan yaitu pengambilan keputusan nasabah 

pembiayaan murabahah, analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda, teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. 

Perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitiannya. 

Skripsi Kusuma Aji Tri Atmoko tahun 2017 dengan penelitian 

berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Menjadi Nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, berpengaruh secara positif dan 

signifiikan sebesar 43,6%, produk pembiayaan sebesar 31,3% dan lokasi  

sebesar 21,6% terhadap keputusan menabung di BPRS Khasanah Ummat 

Purwokerto serta secara simultan kualitas pelayanan, produk pembiayaan, 

dan lokasi berpengaruh signifikan  sebesar 63,0% terhadap keputusan 

menjadi nasabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan sisanya 

                                                             
51 Dimas Suhendra Syahri Ramadan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 
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37,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian 

ini.52  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

variabel X yang digunakan yaitu kualitas pelayanan, dan analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya adalah 

variabel Y yang digunakan yaitu keputusan menjadi nasabah, teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode kuota sampling, dan lokasi 

penelitian yang berbeda. 

Jurnal penelitian Yoiz Shofwa tahun 2016 dengan jurnal berjudul 

Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah 

Produk Simpanan Pada BSM Cabang Purwokerto. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh sebesar 41,20%, 

religiusitas nasabah berpengaruh sebesar 30,79%. terhadap keputusan 

nasabah untuk menyimpan dananya. Kualitas produk dan religiusitas 

nasabah berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah 

untuk menyimpan dananya sebesar 26,10% dan sisanya sebesar 73,9%. 53  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

variabel X yang digunakan yaitu kualitas produk dan analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya adalah 

                                                             
52  Kusuma Aji Tri Atmoko, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah Khasanah Ummat Purwokerto”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017), 119. 

53  Yoiz Shofwa, “Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan 

Nasabah Produk Simpanan pada BSM Cabang Purwokerto”, dalam Jurnal Ekonomi Islam (Islamic 
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variabel Y yang digunakan yaitu keputusan nasabah dalam produk 

simpanan, teknik pengambilan sampel purposive sampling dan lokasi 

penelitian yang digunakan berbeda. 

Penelitian ini meneruskan kajian tentang kualitas pelayanan dari 

penelitian Saidah Mustofa Rohmah, Ummi Sholihah, Dimas Suhendara 

Syahri Ramadhan dan Kusuma Aji Tri Atmoko serta meneruskan kajian 

tentang  kualitas produk dari penelitian Lastri Wahyuningsih, Dimas 

Suhendra dan Yoiz Shofwa. Mengingat kualitas pelayanan dan kualitas 

produk selalu berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan 

mengenai keinginan dan kebutuhan maka penelitian ini berusaha untuk 

memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kualitas pelayanan 

dan kualitas produk melalui pengambilan keputusan nasabah dalam 

pengambilan keputusan pembiayaan murabahah. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, 

dalam kajian tentang kualitas pelayanan dari penelitian Saidah Mustofa 

Rohmah menggunakan teori Kotler sedang penelitian ini menggunakan 

teori Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Ummi Sholihah menggunakan teori 

Utomo sedang peneletian ini menggunakan teori Daryanto dan Ismanto 

Setyabudi, populasi yang digunakan hanya pada periode Desember 

sedangakan penelitian ini menggunakan seluruh nasabah pembiayaan, 

murabahah, Dimas Suhendara Syahri Ramadhan  menggunakan teori 

Sianipar dan Kusuma Aji Tri Atmoko menggunakan teori  Kotler 

sedangkan penelitian  ini menggunakan teori Daryanto dan Ismanto 



 

 

Setyabudi serta meneruskan kajian tentang  kualitas produk dari penelitian 

Lastri Wahyuningsih menggunakan teori Kotler, Dimas Suhendra Syahri 

Ramadhan  menggunakan teori Sujarwanti dan Yoiz Shofwa 

menggunakan teori Etta Mamang Sangadji dan Sopiah sedangkan 

penelitian ini menggunakan teori Daryanto dan Ismanto Setyabudi. 

Penelitian ini digunakan untuk menunjang perkembangan Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk 

meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan murabahah kedepannya, dan 

memberikan gambaran apa yang harus dilakukan oleh karyawan BRI 

Syariah KCP Ngawi.  

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran atau berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.54 Kerangka pemikiran atau 

berfikir menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah 

penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, teori tentang pengambilan 

keputusan pembiayaan murabahah sebagai (Y), kualitas pelayanan sebagai 

(X1) dan kualitas produk sebagai (X2) serta penelitian terdahulu di atas, 

maka kerangka pimikiran atau berfikir dalam  penelitian ini guna 

mempermudah pemahaman penelitian ini maka dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

                                                             
54 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 60. 



 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa kualitas pelayanan 

mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah, kualitas produk mempengaruhi pengambilan keputusan 

nasabah dalam pembiayaan murabahah, dan secara bersama-sama kualitas 

pelayanan dan kualitas produk mempengaruhi pengambilan keputusan 

nasabah dalam pembiayaan murabahah.Penyusunan kerangka pemikiran 

mengacu pada buku Sugiyono dengan judul penelitian kuantitatif, 

kualitatif, dan R&D.55 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
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bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.56 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, 

penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran objektif tentang kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap pengambilan keputusan nasabah 

dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI  Syariah KCP Ngawi, 

sehingga hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

2. Hipotesis terkait dengan pengaruh kualitas produk terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 
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H0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

produk terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk 

terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah. 

3. Hipotesis terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas 

produk terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yakni cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.1Pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif.Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis.2 

Penelitian ini menggunakan penelitian kausal. Penelitian kausal 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab 

akibat antar variabel bebas atau independen (vriabel yang mempengaruhi) 

dengan variabel terikat atau dependen (variabel yang dipengaruhi), yang 

selanjutnya dengan variabel tersebut maka selanjutnya akan dicari 

seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.3 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

                                                             
1 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

2013), 127. 

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015),  35.  

3 Ibid., 11. 



 

 

kemudian ditarik kesimpulannya. 4 Dalam penelitian ini ada beberapa 

variabel yang dibahas meliputi variabel independen sebagai variabel yang 

mempengaruhi yakni kualitas pelayanan (X1), dan kualitas produk (X2) 

serta variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi (Y) yakni 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Adapun 

definisi operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel menurut 

Sugiyono adalah sebagai berikut:5 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Dimensi Sumber 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 

Kualitas pelayanan 

adalah “Service 

quality is the extent of 

discrepancy between 

customers 

expectations or 

desires and their 

perception”. Artinya 

kualitas pelayanan 

adalah kesenjangan 

ketidaksesuaian antara 

harapan atau 

keinginan konsumen 

dengan persepsi 

1. Keandalan 

(reliability) 

Zulian 

Yamit, 

2002. 
2. Bukti langsung 

(tangibles) 

3. Daya tangkap 

(responsiveness) 

4. Jaminan 

(assurance) 

5. Emphaty 

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

Pustaka Felicha, 2017), 10. 

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 114. 



 

 

konsumen. 

Kualitas 

Produk (X2) 

 

 

Kualitas produk 

adalah “the ability of 

a product to perform 

its functions, it 

includes the product’s 

overall durability, 

reliability, precision, 

ease of operation and 

repair, and other 

valued attributes” 

yang artinya 

kemampuan sebuah 

produk dalam 

memperagakan 

fungsinya, hal itu 

termasuk keseluruhan 

durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan 

pengoperasian dan 

reparasi produk juga 

atribut produk lainnya. 

1. Performance 

(kinerja) 

Fandy 

Tjiptono, 

2008. 
2. Durability (daya 

tahan) 

3. Conformance to 

specifications 

(kesesuaian 

dengan 

spesifikasi) 

4. Features (ciri-ciri 

atau keistimewaan 

tambahan) 

5. Reliability 

(keandalan) 

6. Aesthetics 

(estetika) 

7. Perceived Quality 

(kualitas yang 

dipersepsikan) 

8. Serviceability 

Pengambilan 

Keputusan 

Nasabah dalam 

Pembiayaan 

Murabahah 

(Y) 

Pengambilan 

keputusan adalah 

proses pengintegrasian 

yang 

mengkombinasikan 

pengetahuan untuk 

1. Pengenalan 

kebutuhan 

Philip 

Kotler dan 

Gary 

Armstrong, 

2008. 

2. Pencarian 

informasi 

3. Evaluasi alternatif 



 

 

 

 

mengevaluasi dua 

perilaku alternatif atau 

lebih, dan memilih 

salah satu diantaranya. 

4. Keputusan 

pembelian 

5. Perilaku pasca 

pembelian 

 

C. Lokasi, Populasi dan Sampel 

Lokasi, populasi dan sampel penelitian ini adalah: 

1. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi,Jalan PB Sudirman Nomor 64, Desa Jururejo, Kecamatan 

Ngawi, Kabupaten Ngawi (Jrubong). 

2. Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karateristik tertentu didalam suatu penelitian. Karateristik 

disini ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati 

pada suatu penelitian dan keadaan yang senantiasa berubah-ubah.6 

Populasi dalam penelitian yakni ada 963 nasabah rekening yang 

melakukan pembiayaan murabahah  pada Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi. 

3. Sampel adalah sebagian dari jumah dan karakterisitik populasi yang 

akan di teliti. 7 Tenik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan accidental sampling yakni teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti yang dipandang itu 

                                                             
6 Ibid., 8. 

7 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 81.  



 

 

cocok sebagai sumber data. 8  Penelitian ini menggunakan sampel 

dengan nasabah yang terdaftar aktif dalam pembiayaan murabahah. 

Untuk menentukan ukuran sampel disini peneliti menggunakan teknik 

Slovin sebagai berikut:9 

� =
�

1 + �. (�)�
 

Keterangan : 

n =  ukuran sampel 

N   =  ukuran populasi 

e  =  perkiraan tingkat kesalahan (pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%.)10 

Maka berdasarkan rumus : 

� =
�

1 + �. (�)�
 

� =
963

1 + 963. (0,1)�
 

� =
963

1 + 9,63
 

� = 90,592662277 

Berdasarkan perhitungan di atas sampel dalam penelitian ini 

adalah 90,592662277 yang dibulatkan menjadi 91 responden, yang 

kemudian akan dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden 

                                                             
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 126. 

9 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2017), 25. 

10  Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), 181. 



 

 

sebanyak 91 eksemplar yakni kepada nasabahexisting pembiayaan 

murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang 

dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menarik suatu kesimpulan. 11 Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis data kuantitatif.Data kuantitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka atau skor yang telah diolah dari jawaban-

jawaban kuesioner atau angket yang telah diberikan kepada nasabah 

pembiayaan murabahah Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer 

yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. 12 Data primer 

yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data taggapan nasabah atau 

responden dengan kuesioner atau angket mengenai variabel-variabel 

penelitian yaitu variabel kualitas pelayanan, kualitas produk dan 

pengambilan keputusan pembiayaan murabahah. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data primer dan 

sekunder.13Dalam penelitian ini yang akan dianalisis yaitu data primer. 

Untuk dapat memperoleh data dan mengelola data dalam penelitian ini 

                                                             
11 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 16. 

12 Ibid., 16. 

13 Ibid., 17. 



 

 

maka digunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau 

angket. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa 

terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau yang sudah ada.14 Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang 

disetiap pertanyaan/pernyataan di beri skor.15 Penelitian ini respondennya 

yaitu nasabah existing pembiayaan murabahah Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Dijelaskan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dapat digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. 16 Penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Kinnear, 

skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, 

senang-tidak senang dan baik-tidak baik.17Variabel dengan skala Likert 

akan diukur dan dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi 

                                                             
14 Ibid., 21. 

15 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 142. 

16 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), 134. 

17 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 154. 



 

 

indikator. Indikator ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

yang mana akan dijawab oleh responden. 18 Instrumen penelitian ini 

menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner dalam penelitian ini ada 3 

bagian yaitu pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan pengambilan keputusan nasabah 

pembiayaan murabahah pada Bank BRI KCP Ngawi. Responden atau 

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

yang tersedia. Dalam penelitian ini menggunakan 5 pilihan/skala dalam 

menentukan sikap dalam fenomena sosial yang dinyatakan dalam 

pernyataan atau pertanyaan di kuesioner/angket tersebut. Masing-masing 

instrumen akan diberi jawaban dan nilai diantaranya:19 

1. Sangat  Setuju (SS)   diberi nilai 5 

2. Setuju (S)     diberi nilai 4 

3. Netral (N)     diberi nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS)    diberi nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)  diberi nilai 1 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode statistika yang digunakan adalah statistika inferensia atau 

statistik induktif yaitu metode statistika yang membahas bagaimana cara 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dengan metode tertentu 

tentang suatu fenomena, dalam metode ini melibatkan pengujian hipotesis 

                                                             
18 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 25. 

19 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 93-95. 



 

 

sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat ditarik 

berdasarkan sampel. 20  Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan 

setelah data dari seluruh responden penelitian atau sumber data lain 

terkumpul.21 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

yaitu cara untuk mencari pola hubungan antara satu variabel 

dependen(variabel terikat) dengan lebih dari satu variabel independennya 

(varaibel bebas). 22  Analisis datanya dengan statistika parametrik yaitu 

yang secara umum skala datanya menggunakan interval atau rasio (bentuk 

data kuantitatif atau numerik), dan distribusi data populasinya harus 

memenuhi asumsi normal.23 

Peneliti akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan 

program statistik untuk mengolah data dengan program SPSS Versi 21 dan 

Microsoft Excel 2007. 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji validitas  

Uji validitas merupakan suatu alat ukur tes dalam kuisioner. 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

yang dipergunakan mampu untuk mengukur apa yang diukur.24 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

                                                             
20 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 4. 

21 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 147. 

22 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 120-122. 

23 Ibid., 5. 

24 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 46. 



 

 

tersebut.25 Hasil yang valid bila menunjukkan derajat ketepatan 

atau terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya pada obyek penelitian.26 Uji validitas dapat 

juga dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor pernyataan 

dengan total skor konstruk. Teknik ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara ������� dengan ������. Jika  

������� > ������maka pernyataan serta indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini dianggap valid. Sedangkan jika 

������� < ������ maka dapat dipastikan pernyataan yang digunakan 

dalam penelitian ini dianggap tidak valid.27 Ada beberapa kriteria 

yang digunakan untuk mengetahui kuesioner yang digunakan 

sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu :28 

1) Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 

2) Jika koefisien korelasi product moment > r-tabel (� ; n-2) n = 

jumlah sampel 

3) Nilai sig ≤ � 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk 

dengan teknik korelasi product moment, yaitu: 

������� =  
� ∑ �� − (∑ �)(∑ �)

�(� ∑ �� − (∑ �)� (� ∑ �� − (∑ �)�)
 

                                                             
25  Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 21 

(Semarang: Undip, 2016), 52. 

26 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 121. 

27 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 21, 52-53. 

28 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 47-48. 



 

 

Keterangan: 

x  = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel (jawaban responden) 

n = jumlah responden 

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara:29 

1) Buka file yang akan diolah. 

2) Dari menu utama SPSS, pilih analyzekemudian pilih 

submenu correlate lalu pilih bivariate. 

3) Masukan indikator dan skor total konstruk. 

4) Pada correlation coefiicients pilihpearson. 

5) Pilih ok.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula. 30  Teknik pengukuran yang 

digunakan menggunakan teknik alpha cronbach yang mana 

kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable (layak), 

apabila alpha cronbach> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika 

alpha cronbach < 0,60. 31 Penelitian ini peneliti melihat dari 

                                                             
29 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 21, 54. 

30 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 55. 

31Ibid., 57. 



 

 

Alpha.Langkah analisis menggunkan IBM SPSS 21 Versi 21 

yaitu:32 

1) Buka file yang akan diolah. 

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

reliability analysis. 

3) Masukan indikator ke kotak item kemudian pilih alpha. 

4) Pilih model statistik sehingga tampak dilayar windows reliability 

analysis statistics. 

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

dan item-item correlation. 

6) Pilih continue dan ok. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi 

normal.33Uji statistik yang dipakai untuk uji normalitas pada data 

yakni uji Kolmogorov Smirnov. Jika tingkat signifikansi atau (sig) 

> � (0,05) maka distribusi data normal begitu pula sebaliknya.34 

                                                             
32 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 21, 48-50. 

33 Ibid., 160. 

34 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 



 

 

Langkah analisis pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

Versi 21 yaitu: 35 

1) Memunculkan nilai unstandarized residual (RES_1) untuk diuji 

normalitasnya. Klik analize kemudian pilih regression lalu pilih 

linier. 

2) Masukkan variabel Y ke kotak dependent dan variabel  ke kotak 

independents lalu save. 

3) Pilih save pada bagian residuals centang unstandarized klik 

continue lalu ok. 

4) Dari menu SPSS pilih menu analyze, lalu pilih non-parametric 

test. 

5) Pilih submenu 1-Sample K-S, dilayar akan muncul tampilan. 

6) Pada kotak test variabel list, isikan unstandardized residual, dan 

aktifkan test distribution pada kotak normal. 

7) Pilik ok maka akan muncul output. 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas adalah uji untuk melaksanakan uji regresi, yaitu 

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

variabel dependen/ terikat (Y) itu berbentuk linier atau tidak.36 Uji 

ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan 

dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat dan 

                                                             
35 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 164. 

36 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 



 

 

kubik.37 Statistik uji yang digunakan yakni dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier apabila nilai P-value yang 

ditunjukan oleh nilai sig. > 0,05 dan sebaliknya apabila nilai P-value 

yang ditunjukkan oleh nilai sig < 0,05 maka data tidak linier atau 

non linier.38 Langkah analisis pengolahan data menggunakan IBM 

SPSS Versi 21 yaitu: 39 

1) Dari menu SPSS pilih menu analyze, pilih compare means lalu 

means. 

2) Pada kotak dependen isikan variabel Y dan pada independen 

isikan variabel X. 

3) Klik options lalu pilih test of linierity kemudian continue. 

4) Pilih ok. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskesdastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 40 Cara 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji 

                                                             
37 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 166.  

38 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 61. 

39 Ibid., 59-60. 

40 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 139. 



 

 

statistik yaitu uji Glejser. Uji glejser yaitu mengusulkan untuk 

meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas, dengan 

asumsi apabila nilai sig. > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Langkah analisis pengolahan data menggunakan 

IBM SPSS Versi 21 yaitu: 41 

1) Meregresikan variabel dan mendapatkan variabel residual (Ut) 

pada tampilan linier regression dengan mengaktifkan 

unstandardized residual. 

2) Absolutkan nilai residual (Abs_Ut) dengan menu transform dan 

compute. 

3) Regresikan variabel (Abs_Ut) sebagai variabel dependen dan 

variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk sebagai variabel 

independen dengan caraanalyze > regression > linier > ok. 

d. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji Autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode 

t-1 pada persamaan linier.Jika terjadi suatu korelasi maka 

menunjukkan adanya problem autokorelasi.Autokorelasi muncul 

kareana observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

                                                             
41 Ibid., 142. 



 

 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang 

lainnya.42 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) 

untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi. Uji Durbin-

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan masyarakat adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

independen. Mentukkan kreteria pengujian:43 

Tabel 3.2 

Kriteria Pengambilan Keputusan 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 negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 

Langkah analisis pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

Versi 21 yaitu: 44 

1) Dari menu SPSS pilih menu analyze, pada submenu regression 

pilih linier. 

                                                             
42 Ibid., 110. 

43 Ibid., 111. 

44 Ibid., 106. 



 

 

2) Pada kotak dependen isikan variabel Y dan pada independen 

isikan variabel X. 

3) Pilih statistics lalu aktifkan durbin watson, estimates, 

covariance matrix, model fit, colinearity diagnostic lalu 

continue. 

4) Pilih ok. 

e. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antar variabel independen.Model uji regresi sebaiknya tidak 

terjadi multikolinieritas. 45 Uji multikolinieritas dengan SPSS ini 

dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF (Varience 

Inflantion Factor). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut:46 

1) Nilai tolerance ≤ 0,10 maka terjadi multikolinieritas dan apabila 

nilai tolerance ≥ 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

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

terjadi multikolinieritas dan apabila nilai tolerance ≤ 10 maka 

tidak terjadi multikolinieris. 

Langkah analisis pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

Versi 21 yaitu: 47 

                                                             
45 Ibid., 105. 

46 Ibid., 106. 

47 Ibid. 



 

 

1) Dari menu SPSS pilih menu analyze, pada submenu regression 

pilih linier. 

2) Pada kotak dependen isikan variabel Y dan pada independen 

isikan variabel X. 

3) Pada kotak method pilh enter. 

4) Pilih statistics, lalu aktifkan covariance matrix dan collinerity 

diagnostics. Pilih continue lalu ok. 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh signifikan satu variabel independen dengan 

satu variabel dependen.48 Analisis regresi linier sederhana digunakan 

persamaan untuk garis regresi yakni sebagai berikut:49 

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y = Subyek daam variabel dependen yang diprediksikan 

a  = Konstan 

b  = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas 

                                                             
48 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus Dilengkapi Contoh Penelitian Bidang 

Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 121. 

49 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 379. 



 

 

Langkah analisis pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

Versi 21 yaitu: 50 

5) Dari menu SPSS pilih menu analyze, pada submenu regression 

pilih linier. 

6) Pada kotak dependen isikan variabel Y dan pada independen 

isikan variabel X. 

7) Pada kotak method pilh enter. 

8) Pilih statistics, lalu aktifkan estimates, model fit, R square 

change dan descriptive lalu pilih continue. 

9) Pilih plots masukkan *sdresid ke kotak y dan *zpred ke kotak x 

lalu next. 

10) Masukkan *zpred ke kotak y dan dependent ke kotak x. Pilih 

histogram dan normal probability plot, kemudian continue. 

11) Klik save, pada predicated value pilih unstandarized dan pada 

predication intervals pilih mean dan individual kemudian 

continue. 

12) Klik options dan pilih use probability of F dengan entry .05 lalu 

continue. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisi regresi linier berganda digunakan untuk untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan lebih 

                                                             
50 Ibid. 



 

 

dari satu variabel bebas (independen)51 yakni kualitas pelayanan dan 

kualitas produk dengan variabel dependen yakni pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi.Analisa ini digunakan peneliti untuk 

meramalkan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif. Langkah analisis pengolahan data menggunakan 

IBM SPSS Versi 21 yaitu: 52 

1) Dari menu SPSS pilih menu analyze, pilih regression lalu linier. 

2) Pada kotak dependen isikan variabel Y dan pada independen 

isikan variabel X. 

3) Klik statistic kemudian pilih estimates, model fit, R square 

change, descriptive lalu continue. 

4) Klik plots masukkan *sdresid ke kotak y dan *zpred ke kotak x 

lalu next. 

5) Pilih histogram dan normal probability plot lalu continue. 

6) Klik save pilih unstandarized pada predicted value, pilih mean 

dan individualpilih continue. 

7) Pilih ok. 

                                                             
51 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 145-148. 

52 Ibid., 167-171. 



 

 

Adapun rumus yang digunakan menurut Syofian Siregar yaitu:53 

Y = a + b1X1+ b2 X2 +b3 X3 +..... + bnXn 

Keterangan:  

Y  = variabel terikat  

X1 = variabel bebas pertama 

X2 = variabel bebas kedua 

X3 = variabel bebas ketiga 

Xn = variabel bebas ke-n 

a, b1, b2 =  konstanta 

Dari rumus tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda 

yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: 

Y = a + b1 X1+ b2 X2  

Dimana : 

Y  = Pengambilan keputusan pembiayaan murabahah 

a  = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi variabel X1 

b2 = Koefisien variabel X2 

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Kualitas Produk 

c. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial Uji (t-) 

Tujuan uji ini adalah untuk mengukur secara terpisah 

kontribusi yang ditimbullkan dari masing-masing variabel bebas 

                                                             
53 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 301. 



 

 

terhadap variabel tak bebas. 54  Menunjukkan nilai signifikan dari 

tiap-tiap koefisien regresi terhadap kenyataan yang ada.Dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a) Dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan membandingkan 

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

sig. < 0,05).55 

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

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Menentukan hipotesis nihil dan 

alternatif.56Untuk membaca ttabel yaitu :57 

t ∝/2 ; df (n – 2) = t 0,05/2;df (91-2)  

 = t 0,025; df (89) 

Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan, sebagai berikut:58 

1) Variabel Kualitas Pelayanan 

H0 : β1 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel kualitas 

pelayanan tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara parsial terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam 

                                                             
54 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 98. 

55 Ibid., 101. 

56 Ibid, 99. 

57 Danang Sunyoto, Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS (Yogyakarta: Penerbit Gava 

Media, 2011), 26. 

58 Ibid. 



 

 

pembiayaan murabahah. 

Ha : β1 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara parsial terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

2) Variabel Kualitas Produk 

H0 : β2 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel kualitas 

produk tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara parsial terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

Ha : β2 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel kualitas 

produk mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara parsial terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel coefficients pada kolom sig dan t.59 
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d. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Uji yang digunakan untuk menjawab hipotesis dari penelitian 

ini, maka digunakan uji F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara 

variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y)60 

yakni apakah variabel independen (kualitas pelayanan dan kualitas 

produk) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah). Penelitian ini menggunakan pengaruh dan 

tingkat signifikan α = 0,05 atau 5%.61 

Asumsinya adalah Pertama, apabila nilai signifikansi < 0,05 

maka H0 ditolak dan menerima Ha. Artinya variabel independen 

(kualitas pelayanan dan kualitas produk) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen (pengambilan keputusan 

dalam pembiayaan murabahah). Kedua, apabila nilai signifikansi > 

0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Artinya variabel independen 

(kualitas pelayanan dan kualitas produk) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (pengambilan keputusan 

nasabah dalam pembiayaan murabahah). Ketiga, apabila nilai 

Fhitung> Ftabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinya variabel 

independen (kualitas pelayanan dan kualitas produk) secara bersama-

                                                             
60 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 303. 

 61 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 98. 



 

 

sama berpengaruh terhadap variabel dependen (pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah).62 

Untuk Ftabel yaitu dengan menentukan df1 atau k, df2 atau n-k-

1 sehingga F ∝; (df1, df2) = F 0.05;  df1 (2), df2 (91-2-1) = df 0,05; 

df1 (2), df2 (88).63 

Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan, sebagai berikut:64 

H0 : β1,2 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel kualitas 

pelayanan dan kualitas produk tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

Ha : β1,2 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel kualitas 

pelayanan dan kualitas produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel coefficients pada kolom sig dan F.65 

 

                                                             
62 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif,  333-334. 

63 Danang Sunyoto, Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS, 31. 

64 Ibid., 30. 

65 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 99-100. 



 

 

e. Uji Koefisien Determinasi R Square (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk  mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yakni antara 0 - 1. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.66 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara: 67 

1) Pilih menu analyze  

2) Pilih regression  

3) Kemudian klik linier lalu pilih ok, selanjutnya lihat pada tabel 

coefficients pada kolom R square.  

Adapun pedoman menurut Syofian Siregar untuk memberikan 

intepretasi  koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) 

yakni sebagai berikut:68 

 

 

                                                             
66 Ibid., 97. 

67 Ibid., 99-100. 

68 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif,  396. 



 

 

Tabel 3.3 

Tingkat Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat  

0,80-1,000 Sangat kuat  

 

Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukkan bahwa tingkat koefisien 

korelasi antara 0,00-0,199 berarti memiliki tingkat hubungan sangat 

rendah, tingkat koefisien korelasi 0,20-0,399 berarti memiliki tingkat 

hubungan rendah, tingkat koefisien korelasi 0,40-0,599 berarti 

memiliki tingkat hubungan sedang, tingkat koefisien korelasi 0,60-

0,799 berarti memiliki tingkat hubungan kuat, dan tingkat koefisien 

korelasi 0,80-1,000 berarti memiliki tingkat hubungan sangat kuat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 

saat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank 

Jasa Arta. Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada tanggal 

16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. 

Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 

2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank 

secara konvensional. 

Kegiatan usaha Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT.Bank Rakyat 

Indonesia (persero) Tbk., untuk melebur kedalam PT. Bank BRI 

Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 

efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai 

strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada 

kegiatan operasional Bank BRI Syariah.1 

Kantor cabang BRI Syariah sekarisidenan Madiun terletak di Jl. 

Mohammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun. 

Sedangkan, kantor cabang pembantu BRI Syariah sekarisidenan 

                                                             
1  BRI Syariah, Sejarah BRISyariah, dalam https://brisyariah.co.id//profil.html (diakses 

pada tanggal 24 Juni 2019, 10.30). 



 

 

Madiun tersebar di beberapa wilayah, diantaranya Ponorogo, Magetan 

dan Ngawi. BRI Syariah kantor cabang pembantu Ngawi terletak di 

Jrubong, Jururejo, Ngawi. Wilayah kerja BRI Syariah KCP Ngawi 

beroperasi di seluruh wilayah Ngawi, baik kota maupun kabupaten. 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ngawi 

Berikut ini visi misi BRISyariah sebagai berikut: 

Visi    : Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan pelayanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

Misi    : 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi 

beragam kebutuhan finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang 

mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman fikiran. 

3. Strukur Organisasi BRISyariah Kantor Cabang Pembntu Ngawi 

Struktur organisasi menjadi hal yang wajib untuk mengatur dan 

menjalankan semua kegiatan dalam perbankan karena dapat 



 

 

menentukan organisasi itu sendiri. Berikut struktur organisasi BRI 

Syariah KCP Ngawi:2 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi 

 

Adapun penjelasan masing-masing tugas dan tanggungjawab 

dalam susunan struktur organisasi perbankan, yaitu: 

a. Pimpinan Cabang, merupakan struktur tertinggi di kantor Cabang 

yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem 

operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi 

keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional. 

b. Pimpinan Cabang Pembantu, adalah karyawan bank yang diberi 

tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin atau mengelola 

BRI Unit Syariah Kantor Cabang Pembantu. 

                                                             
2 “Arik Setyono, Wawancara, 1 Oktober 2018” 
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c. Supervisor Branch Operation, adalah karyawan BRI Syariah yang 

membawahi Teller, Customer Service, Office Boy dan Security 

yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan operasional bank di 

Kantor Cabang Pembantu Ngawi dengan cara memberikan 

layanan operasional bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga 

seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan 

dengan baik. 

d. Teller, merupakan karyawan Bank BRI Syariah yang berwenang 

mengelola kas dan berfungsi sebagai kasir. 

e. Customer Servise, merupakan karyawan Bank BRI Syariah yang 

bertugas memberikan informasi dan pelayanan produk dan jasa 

kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi lebih khususnya dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk mencapai kepuasan nasabah. 

f. Security, karyawan bank yang bertanggung jawab dalam 

pengamanan lingkungan kerja serta mengawal penyetoran kas. 

g. AO, adalah karyawan bank yang bertugas memasarkan produk-

produk bank kepada calon nasabah yang dianggap potensial dan 

melakukan monitoring atas pembiayaan yang diberikan supaya 

nasabah dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank. 

h. AOM, karyawan bank yang bertugas yang sama dengan Area 

Finacing officer yaitu bertugas melakukan verifikasi uasa 

nasabah, verifikasi jaminan, biodata nasabah dan sebagainya. 



 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu alat ukur tes dalam kuisioner. 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

yang dipergunakan mampu untuk mengukur apa yang diukur.3 Teknik 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara ������� dengan 

������ . Jika  ������� > ������  maka pernyataan serta indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini dianggap valid. Sedangkan jika 

������� < ������  maka dapat dipastikan pernyataan yang digunakan 

dalam penelitian ini dianggap tidak valid.4 Ada beberapa kriteria yang 

digunakan untuk mengetahui kuesioner yang digunakan sudah tepat 

untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu :5 

4) Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3. 

5) Jika koefisien korelasi product moment > r-tabel (� ; n-2) n = 

jumlah sampel. 

6) Nilai sig ≤ �. 

Berikut ini adalah hasil uji validitas dari variabel kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan pengambilan keputusan nasabah 

                                                             
3 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2017), 46. 

4 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 21 

(Semarang: Undip, 2016), 52-53. 

5 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 47-48. 



 

 

pembiayaan murabahah dengan jumlah responden sebanyak 30 

responden untuk try out atau uji coba.6 

a. Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan (X1) 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 

No. Keterangan 
Pearson Correlation 

(rhitung) 

rtabel 

(α = 5%) 

Hasil 

Penelitian 

1 X1.1 0,812 0,3610 Valid 

2 X1.2 0,636 0,3610 Valid 

3 X1.3 0,662 0,3610 Valid 

4 X1.4 0,729 0,3610 Valid 

5 X1.5 0,621 0,3610 Valid 

6 X1.6 0,775 0,3610 Valid 

7 X1.7 0,640 0,3610 Valid 

8 X1.8 0,665 0,3610 Valid 

9 X1.9 0,715 0,3610 Valid 

10 X1.10 0,779 0,3610 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.1 Instrumen  kualitas pelayanan terdiri 

dari 10 item pernyataan. Setelah dilakukan analisis validitas, 

diperoleh bahwa semua  item dinyatakan valid karena seluruh 

Pearson Correlation (rhitung) memiliki nilai lebih besar dari rtabel. 

Maka 10 item pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai 

                                                             
6 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), 181. 



 

 

kuesioner penelitian yang sebenarnya untuk variabel kualitas 

produk. 

b. Validitas Instrumen Kualitas Produk (X2) 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Kualitas Produk 

No. Keterangan 
Pearson Correlation 

(rhitung) 

r tabel 

(α = 5%) 

Hasil 

Penelitian 

1 X2.11 0,493 0,3610 Valid 

2 X2.13 0,600 0,3610 Valid 

3 X2.14 0,540 0,3610 Valid 

4 X2.15 0,505 0,3610 Valid 

5 X2.16 0,612 0,3610 Valid 

6 X2.17 0,512 0,3610 Valid 

7 X2.18 0,474 0,3610 Valid 

8 X2.19 0,520 0,3610 Valid 

9 X2.20 0,564 0,3610 Valid 

10 X2.21 0,658 0,3610 Valid 

11 X2.22 0,574 0,3610 Valid 

12 X2.23 0,497 0,3610 Valid 

13 X2.24 0,462 0,3610 Valid 

14 X2.25 0,543 0,3610 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.2 Instrumen kualitas produk terdiri 

dari 16 item pernyataan. Setelah dilakukan analisis validitas, 14 

peryataan tersebut dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > 

r tabel, sedangkan item X2.12 dan X2.26 adalah item yang tidak 

valid karena r hitung < r tabel. Sehingga diperoleh 14 item pernyataan 



 

 

yang dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian variabel 

kualitas produk. 

c. Validitas Instrumen Pengambilan Keputusan Nasabah dalam 

Pembiayaan Murabahah (Y) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam 

Pembiayaan Murabahah 

No. Keterangan 
Pearson Correlation 

(rhitung) 

rtabel  

(α = 5%) 

Hasil 

Penelitian 

1 Y27 0,596 0,3610 Valid 

2 Y28 0,565 0,3610 Valid 

3 Y29 0,673 0,3610 Valid 

4 Y30 0,735 0,3610 Valid 

5 Y31 0,787 0,3610 Valid 

6 Y32 0,794 0,3610 Valid 

7 Y33 0,595 0,3610 Valid 

8 Y34 0,503 0,3610 Valid 

9 Y35 0,468 0,3610 Valid 

10 Y36 0,678 0,3610 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.3 Instrumen pengambilan nasabah 

dalam pembiayaan murabahah terdiri dari 10 item pernyataan. 

Setelah dilakukan analisis validitas, diperoleh bahwa seluruh item 

pernyataan  dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel. 

Maka 10 item pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai 



 

 

kuesioner penelitian yang sebenarnya untuk variabel pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula. 7  Teknik pengukuran yang digunakan 

menggunakan teknik alpha cronbach yang mana kriteria suatu 

instrumen penelitian dikatakan reliable (layak), apabila alpha 

cronbach> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika alpha cronbach< 

0,60.8 Berikut ini hasil uji reliabilitas dari variabel kualitas pelayanan, 

kualitas produk dan pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Hasil 

Reliabilitas 

1. Kualitas Pelayanan (X1) 0,887 Reliabel 

2. Kualitas Produk (X2) 0,795 Reliabel 

3. 
Pengambilan Keputusan Nasabah 

dalam Pembiayaan Murabahah (Y) 
0,838 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

                                                             
7 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 55 

8 Ibid., 57 



 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas hasil uji reliabilitas untuk 

variabel penelitian nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 yang artinya 

item pernyataan pada kuesioner pada penelitian dianggap reliabel 

atau layak. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Hasil Pengujian Deskripsi Responden 

Guna memperoleh gambaran umum mengenai latar belakang 

sampel penelitian, maka akan disampaikan hal-hal penting dalam 

penafsiran penelitian.mengenai gambaran sampel yakni berupa jenis 

kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan. Langkah menggunakan 

SPSS 21 yakni dengan pilih menu analyze kemudian pilih descriptive 

statistic lalu pilih frequencies. Responden dalam penelitian ini adalah 

nasabah pembiayaan murabahah BRI Syariah KCP Ngawi dengan 

jumlah 963 nasabah, karena keterbatasan waktu dan biaya maka 

peneliti hanya mengambil sampel 91 responden yang secara umum 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pria 60 65.9 65.9 65.9 

Wanita 31 34.1 34.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 



 

 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.5 dapat diketahui tentang 

jenis kelamin responden nasabah pembiayan murabahah BRI 

Syariah KCP Ngawi menunjukkan bahwa mayoritas responden 

adalah pria, yaitu sebanyak 60 responden dengan persentase 

65,9%, sedangkan sisanya adalah wanita sebanyak 31 responden 

dengan persentase 34,1%. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Diploma 3 3.3 3.3 3.3 

Sarjana 31 34.1 34.1 37.4 

SD 7 7.7 7.7 45.1 

SMA 44 48.4 48.4 93.4 

SMP 6 6.6 6.6 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.6 dapat diketahui tentang 

pendidikan terakhir responden nasabah pembiayaan murabahah 

BRI Syariah KCP Ngawi menunjukkan bahwa pendidikan SMA 

mendominasi sebagai responden yakni sebanyak 44 responden 

dengan persentase 48,4%. Selanjutnya pendidikan Sarjana 

sebanyak 31 responden dengan persentase 34,1,0%. dan yang 

terakhir pendidikan SMP/MTS sebanyak 4 responden dengan 



 

 

persentase 4,0%. Selanjutnya pendidikan SD sebanyak 7 

responden dengan presentase 7,7%. Selanjutnya SMP sebanyak 6 

responden dengan presentase 6,6%. Selanjutnya Diploma 

sebanyak 3 responden dengan presentase 3,3%. 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.7 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 

Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pegawai_Swasta 18 19.8 19.8 19.8 

PNS/TNI/POLRI 17 18.7 18.7 38.5 

Wiraswasta 56 61.5 61.5 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.7 dapa diketahui tentang 

pekerjaan responden nasabah pembiayaan murabahah BRI 

Syariah KCP Ngawi yang diambil sebagai responden yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah 

wiraswasta yakni sebanyak 56 responden dengan persentase 

61,5%. Selanjutnya pegawai swasta sebanyak 18 responden 

dengan persentase 19,8%. dan yang terakhir PNS/TNI/POLRI 

sebanyak 17 responden dengan persentase 18,7%. 

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari variabel kualitas pelayanan (X1) dan  

(X2) sebagai variabel bebas (independen) dan pengambilan keputusan 



 

 

nasabah dalam pembiayaan murabahah (Y) sebagai variabel terikat 

(dependen). Data variabel-variabel tersebut di peroleh dari hasil 

kuesioner yang telah disebar kepada responden penelitian, untuk 

penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini: 

a. Hasil Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan (X1) 

Tabel 4.8 

Skor Kualitas Pelayanan (X1) 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

N 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

Total 

Skor 

X1.1 57 62,6 34 37,4 0 0 0 0 0 0 91 

X1.2 56 61,5 35 38,5 0 0 0 0 0 0 91 

X1.3 56 61,5 35 38,5 0 0 0 0 0 0 91 

X1.4 60 65,9 31 34,1 0 0 0 0 0 0 91 

X1.5 72 79,1 19 20,9 0 0 0 0 0 0 91 

X1.6 62 68,1 29 31,9 0 0 0 0 0 0 91 

X1.7 65 71,4 26 28,6 0 0 0 0 0 0 91 

X1.8 71 78,0 20 22,0 0 0 0 0 0 0 91 

X1.9 65 71,4 26 28,6 0 0 0 0 0 0 91 

X1.10 65 71,4 26 28,6 0 0 0 0 0 0 91 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden kuesioner item pernyataan kualitas 

pelayanan 1 (X1.1) yakni 62,6% menyatakan sangat setuju, dan 

37,4% setuju. Pernyataan kualitas pelayanan 2 (X1.2) yakni 

61,5% menyatakan sangat setuju dan 38,5%. Pernyataan kualitas 

pelayanan 3 (X1.3) yakni 61,5% menyatakan sangat setuju dan 



 

 

38,5% setuju. Pernyataan kualitas pelayanan 4 (X1.4) yakni 

65,9% menyatakan sangat setuju dan 34,1% setuju. Pernyataan 

kualitas pelayanan 5 (X1.5) yakni 79,1% menyatakan sangat 

setuju dan 20,9% setuju. Pernyataan kualitas pelayanan 6 (X1.6) 

yakni 68,1% menyatakan sangat setuju dan 31,9% setuju. 

Pernyataan kualitas pelayanan 7 (X1.7) yakni 71,4% menyatakan 

sangat setuju dan 28,6% setuju. Pernyataan kualitas pelayanan 8 

(X1.8) yakni 78,0% menyatakan sangat setuju dan 22,0% setuju. 

Pernyataan kualitas pelayanan 9 (X1.9) yakni 71,4% menyatakan 

sangat setuju dan 28,6% setuju. Pernyataan kualitas pelayanan 10 

(X1.10) yakni 71,4% menyatakan sangat setuju dan 28,6% setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Kualitas Produk (X2) 

Tabel 4.9 

Skor Kualitas Produk (X2) 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

N 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

Total 

Skor 

X2.11 50 54,9 41 45,1 0 0 0 0 0 0 91 

X2.13 44 48,4 47 51,6 0 0 0 0 0 0 91 

X2.14 46 50,5 45 49,5 0 0 0 0 0 0 91 

X2.15 65 71,4 26 28,6 0 0 0 0 0 0 91 

X2.16 55 60,4 36 39,6 0 0 0 0 0 0 91 

X2.17 63 69,2 28 30,8 0 0 0 0 0 0 91 

X2.18 61 67,0 29 31,9 1 1,1 0 0 0 0 91 

X2.19 62 68,1 29 31,9 0 0 0 0 0 0 91 

X2.20 61 67,0 30 33,0 0 0 0 0 0 0 91 

X2.21 58 63,7 33 36,3 0 0 0 0 0 0 91 



 

 

X2.22 64 70,3 27 29,7 0 0 0 0 0 0 91 

X2.23 66 72,5 22 24,2 3 3,3 0 0 0 0 91 

X2.24 75 82,4 16 17,6 0 0 0 0 0 0 91 

X2.25 67 73,6 24 26,4 0 0 0 0 0 0 91 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden kuesioner item pernyataan kualitas produk 

11 (X2.11) yakni 54,9% menyatakan sangat setuju dan 45,1% 

setuju. Pernyataan kualitas produk 13 (X2.13) yakni 48,4% 

menyatakan sangat setuju dan 51,6% setuju. Pernyataan kualitas 

produk 14 (X2.14) yakni 50,5% menyatakan sangat setuju dan 

49,5% setuju. Pernyataan kualitas produk 15 (X2.15) yakni 71,4% 

menyatakan sangat setuju dan 28,6% setuju. Pernyataan kualitas 

produk 16 (X2.16) yakni 60,4% menyatakan sangat setuju dan 

39,6% setuju. Pernyataan kualitas produk 17 (X2.17) yakni 69,2% 

menyatakan sangat setuju dan 30,8% setuju. Pernyataan kualitas 

produk 18 (X2.18) yakni 67,0% menyatakan sangat setuju, 31,9% 

setuju, dan 1,1% netral.  

Pernyataan kualitas produk 19 (X2.19) yakni 68,1% 

menyatakan sangat setuju dan 31,9% setuju. Pernyataan kualitas 

produk 20 (X2.20) yakni 67,0% menyatakan sangat setuju dan 

33,0% setuju. Pernyataan kualitas produk 21 (X2.21) yakni 63,7% 

menyatakan sangat setuju dan 36,3% setuju. Pernyataan kualitas 

produk 22 (X2.22) yakni 70,3% menyatakan sangat setuju dan 



 

 

29,7% setuju. Pernyataan kualitas produk 23 (X2.23) yakni 72,5% 

menyatakan sangat setuju, 24,2% setuju, dan 3,3% netral. 

Pernyataan kualitas produk 24 (X2.24) yakni 82,4% menyatakan 

sangat setuju dan 17,6% setuju. Pernyataan kualitas produk 25 

(X2.25) yakni 73,6% menyatakan sangat setuju dan 26,4% setuju.  

c. Hasil Skor Kuesioner Pengambilan Keputusan Nasabah 

dalam Pembiayaan Murabahah (Y) 

Tabel 4.10 

Skor Pengambilan Keputusan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah (Y) 

No. 

Item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

N 

% Total 

TS 

% Total 

STS 

% Total 

Skor 

Y27 81 89,0 10 11,0 0 0 0 0 0 0 91 

Y28 79 86,8 12 13,2 0 0 0 0 0 0 91 

Y29 72 79,1 19 20,9 0 0 0 0 0 0 91 

Y30 61 67,0 30 33,0 0 0 0 0 0 0 91 

Y31 61 67,0 30 33,0 0 0 0 0 0 0 91 

Y32 58 63,7 33 36,3 0 0 0 0 0 0 91 

Y33 59 64,8 32 35,2 0 0 0 0 0 0 91 

Y34 62 68,1 29 31,9 0 0 0 0 0 0 91 

Y35 56 61,5 35 38,5 0 0 0 0 0 0 91 

Y36 53 58,2 33 36,3 5 5,5 0 0 0 0 91 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden kuesioner item pernyataan pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 27 (Y27) yakni 



 

 

89,0% menyatakan sangat setuju dan 11,0% setuju. Pernyataan 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 

28 (Y28) yakni 86,8% menyatakan sangat setuju dan 13,2% 

setuju. Pernyataan pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah 29 (Y29) yakni 79,1% menyatakan 

sangat setuju dan 20,9% setuju. Pernyataan pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 30 (Y30) yakni 

67,0% menyatakan sangat setuju dan 33,0% setuju. Pernyataan 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 

31 (Y31) yakni 67,0% menyatakan sangat setuju dan 33,0% 

setuju.  

Pernyataan pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah 32 (Y32) yakni 63,7% menyatakan 

sangat setuju dan 36,3% setuju. Pernyataan pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 33 (Y33) yakni 

64,8% menyatakan sangat setuju dan 35,2% setuju. Pernyataan 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 

34 (Y34) yakni 68,1% menyatakan sangat setuju dan 31,9% 

setuju. Pernyataan pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah 35 (Y35) yakni 61,5% menyatakan 

sangat setuju dan 38,5% setuju. Pernyataan pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 36 (Y36) yakni 

58,2% menyatakan sangat setuju, 36,3% setuju, dan 5,5% netral. 



 

 

D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki 

distribusi normal.9 Uji statistik yang dipakai untuk uji normalitas 

pada data yakni uji Kolmogorov Smirnov. Jika tingkat signifikansi 

atau (sig) > �  (0,05) maka distribusi data normal begitu pula 

sebaliknya.10 Berikut ini hasil uji normalitas dari variabel kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan pengambilan keputusan nasabah 

dalam pembiayaan murabahah. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 

N 91 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.47225692 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .092 

Positive .044 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .877 

Asymp. Sig. (2-tailed) .425 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

                                                             
9 Ibid., 160. 

10 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 



 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh hasil nilai asymp. Sig 

diperoleh sebesar 0,425 > 0,05 maka menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas adalah salah satu uji sebagai prasyarat untuk 

melaksanakan uji regresi, yaitu untuk mengetahui apakah antara 

variabel independen atau bebas (X) dan variabel dependen atau 

terikat (Y) itu berbentuk linier atau tidak. 11 Uji Linieritas 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan 

dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat dan 

kubik.12 Statistik uji yang digunakan yakni dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier apabila nilai P-value yang 

ditunjukan oleh nilai sig. > 0,05 dan sebaliknya apabila nilai P-

value yang ditunjukkan oleh nilai sig < 0,05 maka data tidak linier 

atau non linier. 13  Berikut ini hasil uji linieritas dari variabel 

kualitas pelayanan sebagai X1, kualitas produk sebagai X2 dan 

pengambilan keputusan nasabah dalam  pembiayaan murabahah 

sebagai Y. 

 

 

                                                             
11 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 

12 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 166.  

13 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 61. 



 

 

1) Uji Linieritas pada Kualitas Pelayanan (X1) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Linieritas Kualitas Pelayanan 

Hubungan Sig. Kesimpulan 

Kualitas Pelayanan (X1) terhadap 

Pengambilan Keputusan Nasabah 

Dalam Pembiayaan Murabahah 

(Y) 

0,127 Linier 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hubungan 

antara kualitas pelayanan dengan pengambilan keputusan nasabah 

dalam pembiayaan murabahah memiliki nilai P-value yang 

ditunjukkan oleh nilai sig. yaitu 0,127 > 0,05. Hal tersebut berarti 

bahwa dalam model regresi memiliki hubungan yang linier antara 

variabel X1 dan Y, sehingga penelitian layak untuk digunakan. 

2) Uji Linieritas pada kualitas Produk (X2) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Linieritas Kualitas Produk 

Hubungan Sig. Kesimpulan 

Kualitas Produk (X2) terhadap 

Pengambilan Keputusan Nasabah 

Dalam Pembiayaan Murabahah 

(Y) 

0,125 Linier 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 



 

 

Berdasar Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah memiliki nilai P-value yang ditunjukkan 

oleh nilai sig. yaitu 0,125 > 0,05. Hal tersebut berarti bahwa 

dalam model regresi memiliki hubungan yang linier antara 

variabel X2 dan Y, sehingga penelitian layak untuk digunakan. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah homoskesdastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.14 

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

menggunakan uji statistik yaitu uji Glejser. Uji Glejser yaitu 

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel bebas, dengan asumsi apabila nilai sig. > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 15  Berikut ini hasil uji 

heteroskedastisitas dari variabel kualitas pelayanan, kualitas 

produk dan pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah. 

 

                                                             
14 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 139. 

15 Ibid., 142. 



 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.011 1.819  3.304 .001 

Kualitas Pelayanan -.056 .049 -.151 -1.143 .256 

Kualitas Produk -.035 .029 -.160 -1.213 .228 

a. Dependent Variable: Abs_Ut 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas diperoleh nilai sig. untuk 

variabel kualitas pelayanan 0,256 > 0,05 dan variabel kualitas 

produk 0,228 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda yang baik adalah yang 

tidak memiliki masalah autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan  

untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

(hubungan) antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.16 

Mentukkan kreteria pengujian:17 

 

 

                                                             
16 Ibid., 110. 

17 Ibid., 111. 



 

 

Tabel 4.15 

Kriteria Pengambilan Keputusan 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 negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 
Berikut ini hasil uji autokorelasi dari variabel kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan pengambilan keputusan nasabah 

dalam pembiayaan murabahah. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .840a .705 .699 1.48889 2.079 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan 

b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam 

Pembiayaan Murabahah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas nilai DW sebesar 2,079 

dibandingkan dengan nilai DW tabel di tabel Durbin Watson 

(k,n), jadi (2, 91) (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh 

nilai du dan dl, maka nilai dl (1,6143) dan nilai du (1,7040). Oleh 

karena itu nilai DW 2,079 lebih besar dari batas (du) 1,7040 dan 



 

 

kurang dari 4 – 1,7040 (4 – du) adalah 1,7040 < 2,079 < 2,2960 

maka menyatakan bahwa tidak menolak H0 yang artinya tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif atau dapat dismpulkan tidak 

terdapat autokorelasi. 

e. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi (hubungan) antar variabel independen atau variabel 

bebas. Model uji regresi sebaiknya tidak terjadi 

multikolinieritas. 18 Uji multikolinieritas dengan SPSS ini 

dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF (Varience 

Inflantion Factor). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut:19 

3) Nilai tolerance ≤ 0,10 maka terjadi multikolinieritas dan 

apabila nilai tolerance ≥ 0,10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

4) Nilai VIF (Variance Inflation Factory) VIF, jika VIF ≥ 10 

maka terjadi multikolinieritas dan apabila nilai tolerance ≤ 10 

maka tidak terjadi multikolinieris. 

Berikut ini hasil uji autokorelasi dari variabel kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan pengambilan keputusan nasabah 

dalam pembiayaan murabahah. 

 

                                                             
18 Ibid., 105. 

19 Ibid., 106. 



 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
Kualitas Pelayanan .600 1.666 

Kualitas Produk .600 1.666 

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam 

Pembiayaan Murabahah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa 

variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai tolerance sebesar 

0,600 ≥ 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,666 ≤ 10 dan variabel 

kualitas produk mempunyai nilai tolerance sebesar 0,600 ≥ 0,10 

dan nilai VIF sebesar 1,666 ≤ 10. Sehingga dapat disimpulkan 

dalam model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

E. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh signifikan satu variabel independen dengan 

satu variabel dependen.20 Hasil dari penggunaan analisis regresi linier 

sederhana ini dapat digunakan untuk memutuskan nilai variabel 

independen atau variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan 

dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen atau 

                                                             
20 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus Dilengkapi Contoh Penelitian Bidang 

Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 121. 



 

 

variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat, apakah 

variabel independen atau variabel bebas berhubungan positif atau 

negatif. Berikut ini hasil uji analisis regresi linier sederhana dari 

variabel kualitas pelayanan (X1), kualitas produk (X2) dengan 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah (Y): 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Kualitas Pelayanan (X1) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 6.005 3.243  1.852 .067 

Kualitas 

Pelayanan 

.874 .069 .802 12.657 .000 

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam 

Pembiayaan Murabahah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh regresi sederhana sebagai 

berikut: 

Y = 6,005 + 0,874 X1 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstan (a0) = 6,005 diartikan bahwa ketika variabel 

kualitas pelayanan nilainya sebesar 0, maka Y akan mengalami 

peningkatan sebesar 6,005. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bersifat positif 

sebesar 0,874 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 



 

 

nilai kualitas pelayanan, maka nilai pengambilan keputusan dalam 

pembiayaan murabahah bertambah sebesar 0,874. Koefisien 

regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. 

Tabel 4.19 

Hasil Koefisien Determinasi Kualitas Pelayanan (X1) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .802a .643 .639 1.62988 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan nilai koefisien 

determinasi R square sebesar 0,643 dengan presentase 64,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. R square menjelaskan seberapa besar 

variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel X. Hal ini berarti 

bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) memiliki pengaruh sebesar 

64,3% terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah, sedangkan sisanya yaitu 35,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Diperoleh hasil perhitungan variabel kualitas produk (X2) 

dengan variabel pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah (Y) yaitu sebagai berikut: 



 

 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Kualitas Produk (X2) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 17.835 3.155  5.653 .000 

Kualitas 

Produk 

.448 .048 .701 9.264 .000 

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam 

Pembiayaan Murabahah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.20 diperoleh regresi sederhana sebagai 

berikut: 

Y = 17,835 + 0,448 X2 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstan (a0) = 17,835 diartikan bahwa ketika variabel 

kualitas produk nilainya sebesar 0, maka Y akan mengalami 

peningkatan sebesar 17,835. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk bersifat positif 

sebesar 0,448 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 

nilai kualitas produk, maka nilai pengambilan keputusan dalam 

pembiayaan murabahah bertambah sebesar 0,448. Koefisien 

regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. 

 



 

 

Tabel 4.21 

Hasil Koefisien Determinasi Kualitas Produk (X2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .701a .491 .485 1.94594 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk 

 
Berdasarkan Tabel 4.21 menunjukkan nilai koefisien 

determinasi R square sebesar 0,491 dengan presentase 49,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah. R square menjelaskan seberapa besar 

variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel X. Hal ini berarti 

bahwa variabel kualitas produk (X2) memiliki pengaruh sebesar 

49,1% terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah, sedangkan sisanya yaitu 50,9% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel terikat (dependen) yaitu 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 

dengan dua variabel bebas (independen) yaitu kualitas pelayanan dan 

kualitas produk.21 Berikut ini hasil uji analisis regresi linier berganda 

                                                             
21 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 



 

 

dari variabel kualitas pelayanan, kualitas produk dan pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.008 3.043  .988 .326 

Kualitas Pelayanan .651 .081 .598 8.002 .000 

Kualitas Produk .206 .048 .323 4.319 .000 

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam Pembiayaan 

Murabahah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.22 di atas persamaan regresi linier 

berganda dapat disusun sebagai berikut: 

y = β0 + β1X1 + β2X2  

y = 3,008 + 0,651 X1 +  0,206 X2 

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Nilai konstan bernilai positif sebesar 3,008. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk 

jika dianggap tetap (0), maka tingkat pengambilan keputusan 

nasabah dalam pembiayaan murabahah sebesar 3,008. 

b) Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bernilai positif 

sebesar 0,651. Hal  ini berarti jika variabel kualitas pelayanan 

ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel kualitas 



 

 

pelayanan dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 

di BRI Syariah KCP Ngawi sebesar 0,651.  

c) Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk bernilai positif 

sebesar 0,206. Hal  ini berarti jika variabel kualitas produk 

ditingkatkan satu-satuan dengan catatan variabel kualitas produk 

dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan  murabahah di BRI 

Syariah KCP Ngawi sebesar 0,206.  

3. Uji t atau parsial 

Tujuan uji t atau parsial ini adalah untuk mengukur secara 

terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel 

bebas atau independen terhadap variabel tak bebas atau dependen.22 

Menunjukkan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi terhadap 

kenyataan yang ada. Guna untuk mengetahui besarnya konstribusi 

masing-masing variabel maka dasar pengambilan keputusan dari uji t 

atau parsial ini yakni sebagai berikut: 

a) Dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan membandingkan dengan 

taraf kesalahan (5% atau 0,05) yang dipakai yakni jika sig. < 

0,05).23 

                                                             
22 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 98. 

23 Ibid., 101. 



 

 

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

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Menentukan hipotesis nihil dan alternatif.24 

Untuk membaca ttabel yaitu :25 

t ∝/2 ; df (n – 2) = t 0,05/2 ; df (91-2)  

 = t 0,025 ; df(89) 

Berikut ini hasil uji t atau parsial dari analisis regresi linier 

berganda yakni variabel kualitas pelayanan sebagai (X1), kualitas 

produk sebagai (X2) dan pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah sebagai (Y): 

Tabel 4.23 

Hasil Uji t atau Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.008 3.043  .988 .326 

Kualitas Pelayanan .651 .081 .598 8.002 .000 

Kualitas Produk .206 .048 .323 4.319 .000 

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam 

Pembiayaan Murabahah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.23 pada kolom t dan sig. dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

                                                             
24 Ibid., 99. 

25 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, 119. 



 

 

1)  Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai thitung  >  ttabel yaitu 

8,002 > 1,987 dengan tingkat signifikansi 0,000 ≤ 0,05 maka 

hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 : β1 ≠ 0 

menolak H0 : β1 = 0, sehingga, secara parsial variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

2) Variabel kualitas produk memiliki nilai thitung >  ttabel yaitu 

4,319 > 1,987 dengan tingkat signifikansi 0,000 ≤ 0,05 maka 

hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 : β2 ≠ 0 

menolak H0 : β2 = 0, sehingga secara parsial variabel kualitas 

produk berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

4. Uji F atau Simultan 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen (X1 

dan X2) terhadap variabel dependen (Y).26 Untuk melihat pengaruh 

signifikan yang terjadi, dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig 

lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), dan apabila nilai 

Fhitung > Ftabel berarti H0 ditolak. 27  Untuk Ftabel yaitu dengan 

menentukan df1 atau k, df2 atau n-k-1 sehingga F ∝; (df1, df2) = F 

                                                             
26 Syofian Siregar, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 303. 

27 Ibid.,333-334. 



 

 

0.05;  df1 (2), df2 (91-2-1) = df 0,05; df1 (2), df2 (88).28 Berikut ini 

hasil uji F atau simultan dari analisis regresi liinier berganda yakni 

variabel kualitas pelayanan, kualitas produk dan pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji F atau Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 466.921 2 233.461 105.314 .000b 

Residual 195.079 88 2.217   

Total 662.000 90    

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam 

Pembiayaan Murabahah 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan tabel 4.24 di atas pada kolom F dan sig. diperoleh 

besarnya nilai Fhitung > Ftabel yaitu 105,314 > 3,100 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa uji 

hipotesis menerima H1 :β1,2 ≠ 0 menolak H0 :β1,2 = 0, sehingga secara 

simultan variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah. 

5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk  mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

                                                             
28 Danang Sunyoto, Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS, 31. 



 

 

dependen atau variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yakni 

antara 0 - 1. Nilai koefisien determinasi (R2) yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen atau variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen atau variabel terikat amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

atau variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen atau 

variabel terikat.29 Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R2) dari 

variabel kualitas pelayanan sebagai (X1), kualitas produk sebagai (X2) 

dan pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah 

sebagai (Y). 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .840a .705 .699 1.48889 .705 105.314 2 88 .000 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan 

b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Nasabah dalam Pembiayaan 

Murabahah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21 

Berdasarkan Tabel 4.25 di atas menunjukkan bahwa besarnya 

nilai R square yaitu 0,705, dengan demikian besarnya pengaruh 

variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap pengambilan 

                                                             
29 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 97. 



 

 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah sebesar 70,5%. 

Adapun sisanya sebesar 29,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

F. Pembahasan 

Diperoleh dari hasil analisis maka, pembahasan tentang hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Pengambilan Keputusan 

Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan (X1) berpengaruh terhadap variabel pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah, artinya jika 

semakin tinggi atau baik kualitas pelayanan, maka pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah juga 

semakin tinggi. Hal ini didukung dengan hasil variabel kualitas 

pelayanan memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 12,657 > 1,987 dan 

memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Variabel kualitas 

pelayanan (X2) yang diketahui dari koefisien determinasi (R square) 

memiliki pengaruh sebesar 64,3% terhadap pengambilan keputusan 

nasabah dalam pembiayaan murabahah, sedangkan sisanya yaitu 

35,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang 

juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan 



 

 

dengan pengambilan keputusan pembiayaan murabahah. Penelitian 

oleh Saidah Mushoffa Rohmah menunjukkan bahawa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan murabahah 

pada BMT Buana Sukoharjo dengan nilai thitung  >  ttabel (6,456 > 1,990) 

dan p-value < α (0,000 < 0,05). Penelitian lain oleh Ummi Sholihah 

yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

keputusan pengambilan pembiayaan murabahah di BMT Karima 

Karangpandan dengan nilai thitung  >  ttabel (3,377 > 1,679), dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,002, yang mana p-value < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan 

suatu faktor yang sangat penting dan berguna dalam mempengaruhi 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Hal 

ini disebabkan kualitas dalam pelayanan sangat berkaitan dengan 

kepuasan nasabah yang mana nasabah yang puas akan memberikan 

loyalitasnya kepada bank dan memberitahu masyarakat luas yang 

akhirnya akan menambah nasabah baru dengan melakukan 

pengambilan keputusan pembiayaan murabahah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau 

baik kualitas pelayanan maka pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah juga semakin tinggi atau meningkat, 

sebaliknya jika kualitas pelayanan buruk maka keputusan nasabah 

menabung juga akan rendah atau menurun. 

 



 

 

2. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Pengambilan Keputusan 

Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel 

kualitas produk (X2) berpengaruh terhadap variabel pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah, artinya jika 

semakin tinggi kualitas produk, maka pengambilan keputusan nasabah 

dalam pembiayaan murabahah juga semakin tinggi atau meningkat. 

Hal ini didukung dengan hasil variabel kualitas produk memiliki nilai 

thitung >  ttabel yaitu 9,264 > 1,987 dan memiliki tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. Variabel kualitas produk (X2) yang diketahui dari 

koefisien determinasi (R square) memiliki pengaruh sebesar 49,1% 

terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah, sedangkan sisanya yaitu 50,9% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang  

menunjukkan bahwa ada pengaruh kualitas produk dengan 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

Penelitian oleh Lastri Wahyuningsih menunjukkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh sebesar sebesar 36,3% terhadap keputusan 

anggota melakukan pembiayaan murabahah di BMT MADANI 

Sepanjang. Penelitian lain oleh Dimas Suhendra Syahri Ramadhan 

menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh sebesar 34,4% 



 

 

terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah di 

BMT MADANI Sepanjang. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah 

suatu faktor yang penting dalam mempengaruhi pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan 

karena apabila tercipta kesan yang baik dari produk itu sendiri maka 

akan meningkatkan jumlah anggota yang akan melakukan pembiayaan 

murabahah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau 

baik kualitas produk, maka pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah juga semakin tinggi atau meningkat, 

sebaliknya jika kualitas produk yang dilakukan pihak bank rendah 

atau buruk maka pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan 

murabahah juga akan rendah atau menurun. 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan  dan Kualitas Produk Secara 

Bersama-sama Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah 

Dalam Pembiayaan Murabahah 

Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama menunjukkan 

bahwa variabel (X1 dan X2) berpengaruh terhadap variabel Y. Kualitas 

pelayanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah terlihat dari 

besarnya nilai Fhitung > Ftabel yaitu 105,314 > 3,100 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 serta secara bersama-sama variabel kualitas 



 

 

pelayanan dan kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah. 

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,705. 

Sehingga variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk dapat 

menjelaskan variabel pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah sebesar 0,705 atau 70,5% dan sisanya 29,5% 

dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) dan Kualitas Produk (X2) terhadap 

Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah pada 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi (Y)” yakni sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan (X1) terhadap 

pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah (Y) 

dengan nilai thitung >  ttabel (12,657 > 1,987) dan p-value < α (0,000 < 

0,05) dan pada uji regresi linier sederhana yang diketahui dari koefisien 

determinasi (R square) untuk variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

sebesar 64,3% terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah, sedangkan sisanya yaitu 35,7% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Terdapat pengaruh antara kualitas produk (X2) terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah (Y) dengan nilai 

thitung >  ttabel (9,264 > 1,987) dan p-value < α (0,000 < 0,05) dan pada uji 

regresi linier sederhana yang diketahui dari koefisien determinasi (R 

square) memiliki pengaruh sebesar 49,1% terhadap pengambilan 

keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah, sedangkan sisanya 

yaitu 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 



 

 

3. Terdapat pengaruh simultan (bersama-sama) antara kualitas pelayanan 

dan kualitas produk terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 105,314 > 

3,100 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 pada hasil uji regresi 

linier berganda diketahui koefisien determinasi (R2) sebesar 0,705 

berarti kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama 

berpengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam 

pembiayaan murabahah yakni sebesar 70,5%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 

maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat 

berguna bagi semua pihak yang berkepentingan yakni antara lain: 

1. BRI Syariah KCP Ngawi hendaknya tetap mempertahankan dan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan seperti meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam menyelesaikan masalah, kecepatan dalam menangani 

keluhan, peka terhadap keinginan calon nasabah maupun nasabah, 

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dan kemudahan ketika 

melakukan berbagai macam transaksi agar nasabah kembali 

melakukan pembiayaan ulang, sehingga keputusan pengambilan 

pembiayaan nasabah akan meningkat mungkin dengan adanya aplikasi 

yang khusus untuk menyelesaikan keluhan. 

2. BRI Syariah KCP Ngawi hendaknya harus meningkatkan kualitas 

produk dan keunggulan-keunggulan produk pembiayaan murabahah 



 

 

seperti kemudahan dalam proses pengajuan sampai pelunasan baik itu 

kemudahan dalam proses akad, persyaratan yang ringan dan 

kemudahan dalam pelaksanaan pencairan pembiayaan agar nasabah 

kembali melakukan pembiayaan ulang, sehingga keputusan 

pengambilan pembiayaan nasabah akan meningkat salah satunya 

mungkin dengan adanya aplikasi khusus untuk pembiayaan guna 

mempermudah dari pengajuan sampai pelunasan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel bebas 

misalnya variabel pengetahuan, variabel lokasi, variabel religiusitas 

dan variabel lainnya agar mendapatkan gambaran yang lebih luas 

tentang masalah penelitian yang diteliti dan menambah jumlah sampel 

yang digunakan agar data yang dihasilkan lebih akurat.  
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