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ABSTRAK 

 

Musviroh, Avinia. 2019. Pengaruh Pengetahuan Konsumen dan Lokasi Bank 

Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Skripsi. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dwi Setya Nugrahini, M. 

Pd. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan Produk, Nasabah, Bank Syariah 
Keputusan merupakan proses akhir dari seseorang setelah melakukan 

berbagai macam tahapan. Dalam proses keputusan memilih bank syariah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya prengetahuani dan lokasi. 

Pengetahuan merupakan pengalaman dengan berbagai macam informasi tentang 

produk atau jasa tertentu yang dimiliki. Sedangkan lokasi adalah tempat dimana 

diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat pengendalian perbankan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pengetahuan konsumen dan lokasi bank terhadap keputusan memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis datanya 

menggunakan regresi linier berganda. Metode pengolahan data dalam penelitian 

ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS 21. Sedangkan dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan angket (kuisioner). Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan probality sampling, dengan 

menggunakan tehnik simple random sampling. Populasi dalam penelitian ini 

5.089 nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. Dan sampel yang di gunakan 100. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengetahuan konsumen 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo yang dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,922 > 

1,984. Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah memilih 

Bank Muamalat KCP Ponorogo yang dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 

3,001 > 1,984. Secara simultan pengetahuan konsumen dan lokasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP 

Ponorogo yang dibuktikan dari uji F yaitu Fhitung > Ftabel yaitu 30,569 > 3,090. 

Hasil R
2 

adalah 0,387 hal tersebut berarti 38,7% variabel keputusan nasabah 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo dipengaruhi oleh variabel pengetahuan 

konsumen dan lokasi sedangkan 61,3% variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penduduk negara Indonesia mayoritasnya beragama islam. 

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2019 jumlah muslim di 

Indonesia mencapai 268.369.114 jiwa.
1
 Dengan presentase yaitu 87,18%. 

Dengan pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi dan pesat Indonesia 

memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem 

perbankan syariah. Dengan asumsi yang sederhana Indonesia memiliki 

jumlah penduduk muslim 268.369.114 jiwa dan jika penduduk muslim di 

Indonesia bersatu maka akan sangat cepat untuk menggunakan bank 

syariah sehingga percepatan pertumbuhan bank syariah akan sangat pesat.  

Perkembangan dalam bidang perbankan di Indonesia tumbuh 

dengan pesat dan sangat mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 disempurnakan kembali dengan 

diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

yang menitikberatkan pengimplementasian menggunakan prinsip syariah 

melalui sistem bagi hasil dengan cara penyediaan uang yang dipersamakan 

dengan kesepakatan antara bank nasabah dengan jangka waktu tertentu.
2
 

Maka dengan adanya perundang-undangan dapat memudahkan masyarakat 

                                                           
1
http://sp2019.bps.go.id diakses tanggal 10 Mei 2019  

2
Ahmad Dahlan, Bank syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogjakarta: Teras, 2012),100. 

http://sp2019.bps.go.id/
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dalam bertransaksi sehingga peran dalam perindustrian perbankan syariah 

dapat mengembangkan laju perekonomian di Indonesia. 

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku 

alternatif atau lebih, dan memilih salah satu dari alternatif pilihan alternatif 

tersebut.
3
 Pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk 

memecahkan masalah yang telah diarahkan pada sasaran. 

Seiring dengan perkembangan dan pertimbuhan industri perbankan 

syariah, ketika masyarakat memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai 

bank syariah maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, ia akan 

lebih efiesien dan lebih tepat dalam mengolah informasi sehingga mampu 

merespon dengan baik.
4
 Menurut Vinna Sri Yuniarti pengetahuan 

konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian.
5
 Apa yang dibeli, 

berapa banyak yang dibeli, dimana harus membeli dan kapan membeli, 

akan tergantung pada pengetahuan konsumen.
6
 Dalam tingkatan yang 

umum, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan 

di dalam ingatan. Jadi dapat disimpulkan pengetahuan konsumen adalah 

semua informasi yang dimiliki kosumen/nasabah mengenai berbagai 

macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan 

                                                           
3
 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai Himpunan 

Jurnal Penelitian (Yogjakarta: CV ANDI, 2013), 123-124. 
4
 Ujang Sumarman, Perilaku Konsumen (Bandung: Ghalia Indonesia, 2011), 147. 

5
 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2015), 129. 
6
 Shinta Agustina, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011), 46. 
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produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan 

fungsinya sebagai konsumen/nasabah 

Disamping mengenai pengetahuan tentang bank syariah yang 

menjadi hal penting dalam nasabah menentukan keputusan memilih bank 

syariah yaitu lokasi. Jika dilihat dari lokasi Bank Mumalat KCP Ponorogo 

terletak di lokasi tidak strategis. Menurut Muhammad faktor lokasi tempat 

bank tersebut berada juga mempengaruhi nasabah dalam mengambil 

keputusan untuk memilih bank syariah.
7
 Penentuan lokasi suatu cabang 

bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Bank yang 

terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam 

berurusan dengan bank.
8
 Apabila lokasi bank tidak strategis, maka 

nasabahpun akan memikir ulang untuk memutuskan memilih bank syariah 

tersebut terutama pada Bank Muamalat KCP Ponorogo. Padahal banyak 

yang akan didapat oleh nasabah tersebut jika memilih Bank Muamalat 

KCP Ponorogo selain dilihat dari kemudahan lokasi yang bisa dijangkau 

oleh kendaraan. 

Berdirinya Bank Muamlat KCP Ponorogo tidak terlepas dari 

sejarah berdirinya BMI pertama kali di Indonesia. PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan 

bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 

                                                           
7
Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogjakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN, 2011), 240 
8
Kasmir, Pemasaran bank (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),150.  
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1991 atau 24 Rabi‟us Tsani 1412 H.
9
 Dalam rangka memperluas jaringan, 

BMI membuka kantor cabang di seluruh Indonesia. Atas pertimbangan 

untuk memperluas jaringan dan menyiarkan dakwah Islam, Bank 

Muamalat telah berdiri di kota Ponorogo sebagai Kantor Cabang 

Pembantu (KCP). Bank Muamalat KCP Ponorogo berdiri di tepat stategis 

dan mulai beroperasi pada akhir bulan Desember 2009. Melalui 

pendekatan emosional, bank syariah dapat mengajak konsumen bank 

konvensional beralih menjadi nasabah bank syariah. Hal ini dapat terjadi 

bila konsumen sadar akan ikatan emosionalnya dengan islam. Tetapi 

faktanya masih banyak konsumen/nasabah muslim masih menggunakan 

pendekatan rasional saat memilih bank.  

Berdasarakan hasil wawancara dengan nasabah Bank Muamalat 

KCP Ponorogo, Bu Ida menyatakan bahwa ia memilih menggunakan Bank 

Muamalat KCP Ponorogo bukan karena kebutuhan. Ketika peneliti 

menanyakan mengenai produk yang ditawarkan dan akad yang digunakan. 

Bahkan ia tidak mengetahui apakah produk pilihannya merupakan produk 

funding ataupun lending.
10

 Hal tersebut dikarenakan kebanyakan persepsi 

masyarakat tentang bank syariah masih sangat minim, sehingga mereka 

hanya mengetahui bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga tetapi 

sistem bagi-hasil dan juga tidak ada sistem riba.  

                                                           

9
 http://www.muamalatbank.com diakses 11 Mei 2019 

10
Ida, Wawancara , 14 September 2018. 

http://www.muamalatbank.com/
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Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo yang bernama pak ridho, menyatakan bahwa 

lokasi tidak strategis karena ketersediaan lahan parkir tidak begitu luas dan 

bangunan yang tidak besar menyebabkan keberadaan Bank Muamalat 

KCP Ponorogo tidak banyak diketahui orang.
11

 

Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pada kasus 

pertama, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai 

produk/jasa bank syariah akan tetapi memilih menggunakan produk 

tersebut. Berbanding terbalik dengan teori menurut Ujang Sumarwan, yang 

menyebutkan bahwa semakin tinggi pengetahuan konsumen atau nasabah 

maka semakin tinggi kemungkinan untuk memilih bank syariah dan 

sebaliknya. Sedangkan kasus kedua, menjelaskan bahwa seseorang belu 

mengetahui lokasi Bank Muamalat KCP Ponorogo karena lokasinya yang 

kurang strategis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori Muhammad 

yang menyatakan bahwa semakin strategis lokasi bank maka akan semakin 

banyak nasabah yang memilih menggunakan bank syariah. 

Dari penjabaran diatas, penulis merasa tertarki dengan penelitian 

mengenai pengetahuan dan lokasi terhadap keputusan nasabah memilih 

Bank Muamalat KCP Ponorogo. Adapun penelitian yang dilakukan oleh 

Achmad Almuhram Gaffar menyatakan bahwa pengetahuan konsumen 

(pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, pengetahuan pemkaian) 

                                                           
11

 Ridho, Wawancara , 14 September 2018. 
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berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah.
12

 

Selanjutnya penelitian Eka Nopitasari menyetakan bahwa lokasi secara 

parsial dan positif berpengaruh terhadap keputusan nasabah.
13

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Konsumen 

Dan Lokasi Bank Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Muamalat 

KCP Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah pokok yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo ? 

2. Apakah lokasi bank berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo ? 

3. Apakah pengetahuan konsumen dan lokasi berpengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 

penelitian ini bertujuan: 

                                                           
12

 Achmad Almuhram Gaffar, “Pengaruh Pengetahuan Konsumen Terhadap Keputusan 

Nasabah Memilih Bank Syariah” Skripsi (Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014). 
13

Eka Nopitasari, “Pengaruh Lokasi, Produk, Reputasi dan Pelayanan Terhadap Mahasiswa 

IAIN Surakarta Menggunakan Bank Syariah” Skripsi (IAIN Surakarta: Surakarta, 2017). 
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1. Untuk melihat sejauh mana pengaruh pengetahuan konsumen terhadap 

keputusan  nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

2. Untuk melihat sejauh mana pengaruh lokasi terhadap keputusan 

nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetrahuan konsumen dan 

lokasi secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak- 

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

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Lembaga Keuangan 

  Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi 

lembaga keuangan untuk mempertahankan eksistensi sebagai bank 

syariah yang mengemban amanat mensejahterakan seluruh umat. 

b. Bagi Pihak Akademik 

  Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih hasil 

penelitian sebagai dasar referensi bagi mahasiswa IAIN Ponorogo 

untuk penelitian di masa yang akan datang dan menambah khasanah 

pustaka mengenai konsep pengetahuan konsumen, lokasi bank dan 

keputusan nasabah memilih bank syariah. 
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c. Bagi Penulis 

Sebagai penambah pengetahuan penulis dalam pemahaman 

mengenai 

d.  pengetahuan konsumen, lokasi bank, dan keputusan nasabah 

memilih bank syariah dan sebagai latihan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktisi 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang perbankan 

syariah khususnya mengenai pengaruh pengetahuan konsumen dan 

lokasi bank terhadap keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah 

yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kemudian 

dilanjutkan dengan rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap 

apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Selanjutnya, 

dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau 

tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan baik yang bersifat teoritis 

maupun bersifat praktis dan dilanjutkan sistematika pembahasan. 

Bab II, telaah pustaka yang menguraikan dasar pustaka penelitian 

ini baik teoritis berupa penjelasan masing-masing variabel independen 

berupa pengetahuan konsumen dan lokasi bank, variabel dependen berupa 
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keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo, serta 

keterkaitan antara pengetahuan konsumen, lokasi bank, dan keputusan 

nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. Kemudian dilanjutkan 

dengan kajian penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga dijelaskan 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai pondasi awal suatu 

penelitian dibangun. 

Bab III, metode penelitian yang menguraikan metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, meliputi rancangan penelitian yang 

menjelaskan gambaran umum metode yang digunakan dalam penelitian 

ini, lokasi, populasi dan sampel yang dijadikan responden, definisi 

operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, metode pengumpulan data yang menguraikan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah teknik 

analisa data yang digunakan untuk menganalisis dan membaca hasil 

penelitian. 

Bab IV, hasil dan pembahasan menguraikan data-data yang 

diperoleh dari penelitian di lapangan dikelompokkan dalam beberapa 

subbab berupa gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum 

responden dan hasil temuan atas variabel penelitian. Selanjutnya, dalam 

bab ini data tersebut dianalisis dengan metode analisis yang telah 

dijabarkan pada bab III untuk kemudian diteliti lebih lanjut dan diambil 

kesimpulannya pada subbab pembahasan. 
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Bab V, penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian 

ini, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian sehingga 

peneliti ini belum mampu dianggap sempurna dan rekomendasi yang 

peneliti utarakan sebagai wujud tindak lanjut dari adanya penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen menurut James F.Engel et.al 

(1968: 8) sebagai berikut:
14

 

“Consumer behavior is defined as the acts of individuals 

directly involved in obtaining and using economic good services 

including the decision process that precede and determine these 

acts” (“Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-

tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan barang dan jasa ekonomis 

termasuk proses pengampilan keputusan yang mendahului dan 

menetukan tindakan-tindakan tersebut”). 

Sedangkan menurut David L.Loudon dan Albert J. Della 

Bitta sebagai berikut:
15

 

“Consumer behavior may be  defined as decision process and 

physical activity individuals engage in when evaluating, 

                                                           
14

 Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2005), 3. 
15

Philip Kotler dan Gary Armstrong, Manajemen Pemasaran, Jilid 2, Alih Bahasa David 

Octarevia(Jakarta: Bumi Aksara, 2008),7. 
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acquaring, using or disposing of good and services”.(“Perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam 

proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat 

mempergunakan barang-brang dan jasa”. 

Solomon berpendapat bahwa perilaku konsumen merupakan 

studi  terhadap proses yang dilalui individu atau kelompok ketika 

memilih, membeli, menggunakan, atau membuang suatu produk, 

jasa, ide atau gagasan untuk memuaskan kebutuhan mereka.
16

 

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku baik individu atau kelompok yang berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam memperoleh, menggunakan 

dan membuang produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan 

hasrat mereka. 

2. Keputusan Nasabah 

a. Pengertian Keputusan  

Menurut Fahmi keputusan adalah proses penelusuran 

masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau 

rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan 

digunakan sebagai pedoman basis dalam mengambil keputusan. 

                                                           
16

Solomon dan Elnora, Strategi Pemasaran(Jakarta: Kelompok Gramedia, 2002), 31. 
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Oleh karena itu begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika 

seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat 

kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi 

karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian 

masalah
17

. Sedangkan Sudaryono menjelaskan bahwa  keputusan 

merupakan sebagai suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternatif.
18

 

Menurut Setiadi pengambilan keputusan konsumen 

(consumer decision making) adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku 

alternatif atau lebih, dan memilih salah satu dari alternatif pilihan 

alternatif tersebut.
19

 Pengambilan keputusan merupakan suatu 

proses untuk memecahkan masalah yang telah diarahkan pada 

sasaran. Suatu pengambilan keputusan yang dilakukan secara 

komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat 

komperhensif juga. 

Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen tidak 

berhenti pada konsumsi saja namun akan terus melanjutkan proses 

evaluasi terhadap konsumsi yang telah dilakukannya.
20

 Keputusan 

                                                           
17

Irham Fahmi, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung:CV Alfabeta, 2014), 

163. 
18

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi (Yogyakarta:CV andi 

Offset, 2016), 99. 
19

 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian (Yogjakarta: CV ANDI, 2013), 123-124. 
20

 Ibid., 190.  
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan nasabah 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo 

b. Tahapan Proses Keputusan 

Menurut Philip Kotler dalam sebuah pembelian, konsumen 

melewati lima tahapan yaitu: 
21

 

Gambar 2.1 

Proses Keputusan Pembelian 

 

219 

  Sumber : Philip Kotler 2009 

Adapan tahapan konsumen sebelum mengambil keputusan 

biasanya melalui lima tahapan yaitu: 

1) Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali 

sebuah masalah atau kebutuhan.
22

 Kebutuhan tersebut 

dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Sebuah perusahaan perlu mengidentifikasikan keadaan 

yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan 

informasi dari sejumlah konsumen, perusahaan dapat 

mengidentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan strategi pemasaran yang memicu minat 

konsumen. 

                                                           
21

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

Sabran (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 184. 
22

Rini Dwiastuti dkk, Ilmu Perilaku Konsumen (Malang: UB Press, 2012), 132.   

Pengenalan 

masalah 

Pencarian 

informasi 

Evaluasi 

alternatif 

Keputusan 

pembelian 

Perilaku 

pasca 

pembelia

n 
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2) Pencarian Informasi  

Seorang konsumen yang tergerak oleh stimulus akan 

berusaha untuk mencari informasi lebih banyak tentang 

hal yang dikenalinya sebagai kebutuhannya. Konsumen 

memperoleh informasi dari sumber pribadi (keluarga, 

teman, tetangga, dan kenalan), komersial (iklan, tenaga 

penjual, perantara, kemasan), publik (media massa, 

organisasi pembuat peringkat), dan eksperimental 

(penanganan pemeriksaan, penggunaan produk).
23

 

3) Evaluasi Alternatif  

Dalam tahap evaluasi, konsumen akan memproses 

informasi produk yang bersaing dan membuat penilaian. 

Beberapa konsep dasar dalam proses evaluasi konsumen 

dapat di paparkan menjadi tiga bagian. Pertama, 

konsumen berusaha untuk memenuhi suatu „kebutuhan‟. 

Kedua, konsumen mencari „manfaat‟ tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing 

produk sebagai „sekumpulan atribut‟ dengan kemampuan 

yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan. 
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4) Keputusan Pembelian  

Keputusan konsumen untuk menunda atau 

menghindari suatu keputusan pembelian sangat 

dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan (perceived risk). 

Besarnya risiko yang dirasakan berbeda menurut uang 

yang dipertaruhkan, besarnya ketidakpastian atribut, dan 

besarnya kepercayadirian konsumen. 

5) Perilaku Pasca Pembelian  

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami 

tahap berikutnya yaitu kepuasan pasca pembelian, 

tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk pasca 

pembelian.
24

 Para pelanggan yang puas akan terus 

melakukan pembelian; para pelanggan yang tidak puas 

akan menghentikan pembelian produk yang bersangkutan 

dan kemungkinan akan menyebarkan berita buruk 

tersebut ke teman-teman mereka. Oleh karena itu, 

perusahaan harus berusaha memastikan tercapainya 

kepuasan konsumen pada semua tingkat dalam proses 

pembelian. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

Menurut Kotler dan Keller faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian ada 2 yaitu faktor internal dan faktor 

                                                           
24
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eksternal. Faktor eksternal yan dimaksud adalah bauran pemasaran 

ritel yaitu faktor lokasi, produk, harga, kualitas pelayanan dan 

promosi.
25

 Sedangkan faktor internal yaitu: 

1) Faktor Budaya 

a) Kebudayaan 

Menurut Stanton, kebudayaan adalah simbul dan 

fakta yang komplek, yang diciptakan oleh manusia, 

diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu 

dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. 

Simbul dalam hal ini seperti sikap, pendapat, 

kepercayaan, nilai, bahasa, agama, produk, perumahan 

dsb.
26

 

b) Kelas Sosial 

Dalam masyarakat kita, pembagian golongan itu 

dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan atas, 

golongan menengah dan golongan bawah. Dasar 

pembagiannya sesuai dengan tingkat pendapatan, 

macam perumahan dan lokasi tempat tinggal.
27

 Diantara 

kelas-kelas tersebut terdapat perbedaan dalam 

memberikan tangapan terhadap iklan perusahaan. 

                                                           
25

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

Sabran, 24.   
26

Basu Swastha, Irawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Manajemen Pemasaran 

Modern, 107.   
27
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Keanggotaan seseorang dalam suatu kelas dapat 

memepngaruhi perilakunya dalam pembelian. 

2) Faktor Sosial 

a) Kelompok Referensi Kecil 

Kelompok ini sering dijadikan pedoman 

konsumen dalam pembeliannya baik dalam bertingkah 

laku baik fisik maupun mentalnya. Kelompok ini jua 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya. 

b) Keluarga 

Setiap anggota keluarga mempunyai selera 

masing-masing, sehingga mereka dapat membeli 

sesuatu yang berbeda dari anggota keluarganya. Dalam 

anggota keluarga nanti akan ada satu yang menjadi 

pengambil keputusan. Maka dari, siapa yang melakukan 

pembelian itu akan mempengaruhi pemasaran 

perusahaan mengenai produk yang dihasilkan, saluran 

distribusi, harga maupun promosi.
28

 

c) Peran dan Status 

Peran dan status adalah akivitas yang dapat 

diperkirakan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

sekelilinnya dan akan membawa status yang 

mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. 

                                                           
28
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3) Faktor Pribadi 

a) Usia dan tahap siklus hidup 

Orang akan mengubah barang/jasa yang mereka 

beli sepanjang kehidupan mereka, karena keadaan akan 

terus berjalan sesuai dengan tahapan manusia yang dari 

bayi sampai tua. 

b) Pekerjaan 

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi 

bagi sesorang. Para pemasar berusaha untuk 

mengidentifikasian kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat lebih pada produk dan jasa. 

c) Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi meliputi pendapatan untuk 

dibelanjakan, tabungan dan kekayaan, hutang, kekuatan 

dalam meminjam, serta pendirian terhadap belanja dan 

menabung. Keadaan ekonomi seseorang dapat 

mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli. 

d) Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang 

diungkapkan dalam kegiatan, minat, dan pendapat 

seseorang.
29

 

 

                                                           
29
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e) Kepribadian 

Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat 

menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Variabel 

yang dapat mencerminkan tingkah laku seseorang 

adalah aktivitas, minat dan opini. 

f) Konsep Diri 

Konsep diri adalah cara yang digunakan 

seseorang untuk melihat dirinya sendiri, dan tentang 

gambaran orang yang sama pada saat waktu yang 

bersamaan. 

4) Faktor Psikologis 

a) Sikap dan Kepercayaan 

Sikap adalah suatu kencederungan yang dipelajari 

untuk beraksi terhadap penawaran produk dalam 

masalah yang baik ataupun kurang baik seacara 

konsisten. Sikap itu mempengaruhi kepercayaan, dan 

kepercayaan juga mempengaruhi sikap, sehingga sikap 

dan kepercayaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pembelian.
30
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b) Motivasi 

Motivasi adalah suatu dorongan kepada 

seseorang untuk bertindak. Terdapat dua motif yang 

menyebabkan orang membeli yaitu: 

(1) Motif rasional yaitu motif pada kenyataan-

kenyataan   yang ditnjukkan oleh pembeli 

(2) Motif emosional yaitu motif pembelian yang 

dikaitkan dengan perasaan pembeli. 

c) Persepsi 

Persepsi adalah sebagai proses bagaimana 

seseorang dalam menyeleksi, mengatur dan 

mnginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. 

d) Pengetahuan 

Pengalaman dapat diperoleh dari perbuatan masa 

lalu, yang dapat dipelajari karena dengan belajar dapat 

dijadikan pengalaman bagi suatu individu.
31

 Sehingga 

pengetahuan adalah perubahan perilaku sesorang yang 

berasal dari pengalaman yang diperolehnya. 

 

 

 

                                                           
31
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3. Pengetahuan Konsumen 

a. Pengertian Pengetahuan 

Menurut Mowen dan Minor mendefinisikan pengetahuan 

sebagai “the amount of experience with and information about 

particular products or service a person has”,. Atau pengetahuan 

adalah sejumlah pengalaman dengan berbagai macam informasi 

tentang produk atau jasa tertentu yang dimiliki. 
32

 Sedangkan 

menurut Ratih Hurriyati pengetahuan adalah informasi yang 

disimpan dalam ingatan konsumen. Pengetahuan merupakan faktor 

penentu utama dari perilaku konsumen.  

Menurut Vinna Sri Yuniarti bahwa pengetahuan konsumen 

mempengaruhi keputusan pembelian.
33

Apa yang dibeli konsumen, 

dimana mereka membeli, dan kapan mereka membeli, akan 

bergantung pada pengetahuan konsumen. Secara umum 

pengetahuan konsumen adalah himpunan informasi total yang 

relevan dengan fungsi konsumen di pasar.
34

 Karena pengetahuan 

merupakan faktor penentu utama pembelian konsumen, maka 

pemasar dapat mempertimbangkan mengenai kapan pembelian 

dilakukan konsumen. Menurut Engel pemasar dapat mengukur 
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Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 
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33
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seberapa jauh kesadaran dan penilaian konsumen terhadap produk 

dan jasa yang ditawarkannya.
35

  

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang 

dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta 

pengetahuan lainya yang berkaitan dengan fungsinya. 

b. Jenis-Jenis Pengetahuan  

Untuk mengetahui apa yang sudah diketahui konsumen 

dalam ingatannya, psikolog kognitif mengemukakan bahwa ada 

dua jenis pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan yang bersifat 

deklaratif dan prosedural. Pengetahuan deklaratif (declarative 

knowledge) melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui 

sementara pengetahuan prosedural (procedural knowledge) 

mengacu pada pengertian bagaimana fakta ini digunakan. 

Pengetahuan deklaratif dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

pengetahuan episodik dan semantik. Pengetahuan episodik 

(episodic knowledge) melibatkan pengetahuan yang dibatasi 

dengan lintasan waktu. Sedangkan pengetahuan semantik 

(semantic knowledge) mengandung pengetahuan yang 

digeneralisasikan yang memberikan arti bagi dunia seseorang.  

Pengetahuan konsumen terbagi menjadi tiga kategori 

yaitu:
36
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1) Pengetahuan objektif (objective knowledge), merupakan 

informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan 

dalam memori jangka panjang konsumen.  

2) Pengetahuan subjektif (subjective knowledge), yaitu persepsi 

konsumen tentang apa atau seberapa banyak pengetahuannya 

dengan kelas produk.  

3) Informasi mengenai pengetahuan lainnya.  

c. Indikator Pengetahuan 

Menurut Engel dan Minor membagi pengetahuan konsumen 

kedalam tiga jenis tingkatan berikut:
37

 

1) Pengetahuan Produk 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam 

informasi mengenai produk. Pengetahuan produk tersebut 

meliputi:  

a) Kesadaran tentang merek produk dan kategori produk 

b) Terminologi produk 

c) Atribut atau ciri produk 

d)  Kepercayaan mengenai kategori produk secara umum dan 

maupun merek yang spesifik. 

Secara umum, pemasar paling berminat terhadap 

pengetahuan konsumen mengenai merk mereka dan sajian 
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yang kompetitif. Informasi ini diperoleh melalui analisis 

berikut
38

:  

a) Analisis kesadaran 

Merek yang akrab dengan konsumen merupakan 

perangkat kesadaran (awareness set). Jelaslah, sulit untuk 

menjual produk yang “tidak dikenal.” Sebagai akibatnya, 

sasaran pemasaran yang penting adalah memindahkan 

merek ke dalam perangkat kesadaran. 

b) Analisis citra 

Pemasar juga berkepentingan dengan kepercayaan 

yang dianut oleh konsumen dan menentukan suatu citra 

merek. Dengan memeriksa kepercayaan konsumen 

mengenai kemampuan merek adalah mungkin untuk 

menentukan apakah suatu produk telah mencapai posisi 

yang diinginkan di dalam benak konsumen. Pemeriksaan 

pengetahuan konsumen mengenai sifat objek dikenal 

sebagai analisis citra (Image analysis). 

c) Kesalahan persepsi terhadap produk 

Pemasar harus siaga terhadap ketidakakuratan di dalam 

pengetahuan konsumen. Sangat lazim untuk mendapatkan 

bahwa konsumen memiliki kepercayaan keliru yang 

menimbulkan penghalang yang berarti bagi keberhasilan. 
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d) Pengetahuan harga 

Salah satu aspek pengetahuan produk yang patut 

dikhususkan adalah aspek yang melibatkan harga 

produk.
39

 Pemeriksaan atas apa yang konsumen ketahui 

mengenai harga absolut dan harga relatif dapat 

memberikan informasi penting untuk membimbing 

tindakan pemasaran. Keputusan penetapan harga oleh 

eksekutif pemasaran mungkin pula bergantung kepada 

persepsi mereka mengenai berapa baik konsumen 

mendapatkan informasi mengenai harga.
40

 Pemasar akan 

lebih dimotivasi untuk menekan harga dan berespon 

terhadap potongan harga kompetitif bila mereka percaya 

konsumen banyak mengetahui tentang harga yang 

ditetapkan di pasar. Sebaliknya, tingkat pengetahuan yang 

rendah mengenai harga memungkinkan pemasar kurang 

memerhatikan tentang perbedaan harga yang berarti 

sehubungan dengan pesaing. Bila konsumen sebagian 

besar tidak mengetahui tentang perbedaan harga relatif, 

pemasar dapat mengeksploitasi ketidaktahuan ini melalui 

harga yang lebih tinggi. 
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2) Pengetahuan Pembelian 

Pengetahuan ini mencakup bermacam potongan informasi 

yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan cara 

memperoleh produk tersebut. 
41

 Keputusan konsumen 

mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan 

oleh pengetahuannya. Implikasi yang penting bagi strategi 

pemasaran adalah memberikan informasi kepada konsumen 

dimana konsumen bisa membeli produk tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengetahuan 

pembelian adalah informasi yang dimiliki konsumen yang 

berhubungan erat dengan bagaimana produk diperoleh. 

Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan 

informasi berkenaan dengan keputusan tentang hal-hal 

berikut:
42

 

a) Dimana membeli 

Masalah yang mendasar yang harus diselesaikan oleh 

konsumen selama pengambilan keputusan adalah dimana 

mereka harus membeli suatu produk. Produk dapat 

diperoleh melalui saluran-saluran pemasaran yang 

berbeda. Saluran yang ada mungkin terdiri dari banyak 

pesaing, sehingga harus memutuskan lebih jauh mana 

yang harus dikunjungi. 
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Keputusan mengenai dimana membeli produk 

ditentukan sebagian besar oleh pengetahuan pembelian. 

Tingkat dukungan konsumen yang rendah, misalnya 

mungkin disebabkan oleh tidak adanya kesadaran toko di 

antara konsumen target. 

b) Lokasi pembelian 

Pengetahuan pembelian juga mencakupi informasi 

yang dimiliki konsumen mengenai lokasi produk. Satu 

aspek dari pengetahuan lokasi ini melibatkan mengenai 

perusahaan yang menjual produk. Pengetahuan mengenai 

lokasi produk dapat mempengaruhi perilaku pembelian.
43

 

c) Kapan membeli 

Kepercayaan konsumen mengenai kapan membeli 

adalah satu lagi komponen yang relevan dari pengetahuan 

pembelian. Konsumen yang mengetahui bahwa suatu 

produk secara tradisional dijual selama waktu tertentu 

mungkin menunda pembelian hingga waktu seperti ini 

tiba. Pengetahuan mengenai kapan harus membeli dapat 

menjadi faktor penentu yang sangat penting bagi perilaku 

pembelian untuk inovasi baru. Banyak konsumen yang 

tidak akan langsung membeli produk baru karena mereka 

                                                           
43

Priansa,135.  



29 
 

 
 

percaya bahwa harga mungkin turun dengan berlalunya 

waktu.
44

 

3) Pengetahuan Pemakaian 

Mencakup informasi yang tersedia dalam ingatan 

mengenai suatu produk dapat digunakan dan yang diperlukan 

untuk menggunakan produk tersebut. Agar produk bisa 

memberikan manfaat maksimal dan kepuasan tinggi, maka 

konsumen harus dapat menggunakan atau mengkonsumsi suatu 

produk dengan benar. Kesalahan yang dilakukan oleh 

konsumen dalam mengkonsumsi produk, akan menyebabkan 

produk tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan 

konsumen kecewa. Sedangkan produsen tidak menginginkan 

konsumen mengalami hal demikian, oleh karena itu produsen 

sangat perlu memberikan informasi kepada konsumen 

bagaimana cara menggunakan atau mengkonsumsi produk 

dengan benar.
45

 

Kecukupan pengetahuan pemakaian konsumen penting 

karena beberapa alasan. Pertama, konsumen tentu saja lebih 

kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka 

tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana 

menggunakan produk tersebut. Upaya pemasaran yang 
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dirancang untuk mendidik konsumen tentang bagaimana 

menggunakan produk pun dibutuhkan. 

Iklan merupakan salah satu contoh dari peningkatan 

pengetahuan pemakaian dengan memberi konsumen informasi 

langkah demi langkah mengenai bagaimana produk tersebut 

dapat digunakan. Walaupun pengetahuan pemakaian yang 

tidak memadai tidak mencegah pembelian produk, hal ini tetap 

dapat memiliki efek yang merugikan pada kepuasan 

konsumen. 

d. Hubungan pengetahuan dengan keputusan nasabah 

Dalam tingkatan yang umum, pengetahuan dapat 

didefinisikan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. 

Sedangkan pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai himpunan 

informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen di pasar.
46

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen /nasabah 

adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai 

berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang 

terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang 

berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi keputusan nasabah. Jadi semakin tinggi 
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pengetahuan konsumen atau nasabah maka semakin tinggi 

kemungkinan untuk mengadopsi Bank Syariah dan sebaliknya.
47

 

4. Lokasi Bank 

a. Pengertian Lokasi 

Menurut Muhammad faktor yang mempengaruhi masyarakat 

individual untuk memilih bank syariah adalah: informasi dan 

penilaian, humanisme dan dinamis, ukuran dan pelayanan, 

kebutuhan, lokasi, keyakinan dan sikap, matrealisme, keluarga, 

peran dan status, kepraktisan dalam menyimpan kekayaan, promosi 

dan agama.
48

 

Kasmir berpendapat lokasi bank adalah tempat dimana 

diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat pengendalian 

perbankan.
49

 Dalam praktiknya ada beberapa macam lokasi kantor 

bank, yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, 

kantor kas, dan lokasi mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM).
50

 Sedangkan menurut Wahjono lokasi merupakan saluran 

distribusi dimana produk disediakan untuk terjadinya penjualan.
51

 

Jadi lokasi adalah tempat dimana suatu jenis usaha akan 

dilaksanakan. Penentuan lokasi cabang bank merupakan salah satu 
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kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi 

yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan 

dengan bank. Sedangkan dalam pemasaran bank, lokasi adalah 

jejaring (net working) dimana produk dan jasa bank disediakan dan 

dapat dimanfaatkan oleh nasabah.
52

 Menurut Ratih Hurriyati 

pemilihan lokasi merupakan faktor yang penting dalam usaha 

menarik konsumen atau pelanggan. Penentuan lokasi mempunyai 

pengaruh yang cukup tinggi dalam aktivitas menghimpun dana dari 

masyarakat serta menyalurkan pembiayaannya kembali kepada 

masyarakat.
53

 

Dengan adanya penentuan lokasi yang tepat maka otomatis 

target pencapain akan diraih. Dalam penentuan lokasi ini juga 

bertujuan untuk mendukung keunggulan sumber daya manusia dan 

sistem yang ada di perbankan. Penentuan lokasi memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor berikut: 

1) Akses, yaitu lokasi yang mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

2) Visibilitas, yaitu lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi 

jalan. 

3) Tempat parkir yang luas. 

4) Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang luas untuk 

memperluas usaha dikemudian hari. 
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5) Lingkungan, yaitu daerah sekitar mendukung jasa yang 

ditawarkan. 

b. Tujuan adanya strategi lokasi dan juga lay out  

Berikut tujuan adanya strategi lokasi dan juga lay out yaitu :
54

 

1) Supaya bank bisa menentukan lokasi yant tepat dan strategis 

untuk lokasi kantor pusat, cabang, cabang pembantu, kantor 

kas serta letak mesin ATM. Agar mempermudah para nasabah 

dalam melakukan transaksi. 

2) Supaya dapat menentukan akan menggunakan teknologi apa 

dalam memberikan keakuratan dan kecepatan dalam melayani 

nasabahnya.  

3) Supaya dapat menentukan lay out yang sesuai dengan standar 

keamanan. 

4) Supaya bank dapat menentukan metode antrian agar optimal di 

hari dan jam-jam sibuk.  

Kantor bank harus dibangun di tempat yang startegis, yang 

dekat dengan nasabah berada, mudah pencapaiannya (aksesibilitas), 

dekat dengan penyedia tenaga kerja, dan dekat dengan BI. Selain 

penentuan tempat kantor bank, penentuan tata letak (layout) kantor di 

luar (out-door) maupun di dalam kantor (in-door) menjadi bahasan 

penting perbankan. Nasabah harus merasa nyaman mermakirkan 

kendaraannya, keteduhan halaman, keamanan halaman parkir, 
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kemudahan pencapaian kantor depan (front office) di mana nasabah 

bisa melakukan transaksi perbankan, kenyamanan ruangan dalam, tata 

letak teller, CS, dak rak-rak aplikasi, meja-meja untuk mengisi 

aplikasi, ruang tunggu, tata penerangan ruangan, ketersediaan musik 

dan media televisi di ruang tunggu layanan, sampai pada sistem 

antrian layanan.
55

 

c. Hubungan lokasi dengan keputusan nasabah 

Lokasi merupakan saluran distribusi dimana produk 

disediakan untuk terjadinya penjualan.
56

Sedangkan lokasi bank 

adalah tempat dimana diperjualbelikannya produk cabang bank dan  

pusat pengendalian perbankan.
57

  

Jadi lokasi adalah tempat dimana suatu jenis usaha akan 

dilaksanakan. Lokasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah memilih bank syariah. Semakin 

strategis lokasi bank maka akan semakin banyak minat nasabah 

untuk memilih bank syariah dan sebaliknya.
58

 

5. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Bank 

Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 
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 Ibid., 127. 
56

Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaan Bank (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2010), 

126. 
57

Kasmir, Pemasaran Bank (jakarta:Prenadamedia Group, 2004),149. 
58

Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank Ed. ke-1 (Yogjakarta: Graha 

Ilmu,2010), 129.  
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berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.
59

 Sedangkan menurut Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.
60

 Prinsip syariah adalah prinsip 

hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. 

b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Adapun perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

sebagai berikut:
61

 

Tabel 2.1  
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 

Jenis 

Perbedaan 

Bank Syariah Bank Konvensional 

Landasan 

hukum 

Al Qur`an & as Sunnah 

Hukum positif 

Hukum positif 

Basis 

operasional 

Bagi hasil 

 

Bunga 

 

Skema 

produk 

Berdasarkan syariah, 

semisal mudharabah, 

wadiah, murabahah, 

musyarakah dan 

sebagainya 

Bunga 

 

 

 

 

Perlakuan 

terhadap 

Dana 

Masyarakat 

Dana masyarakat 

merupakan titipan/ 

investasi yang baru 

mendapatkan hasil bila 

diputar/ diusahakan 

Dana masyarakat 

merupakan simpanan 

yang harus dibayar 

bunganya saat jatuh 

tempo 
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 Irfan Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi (Bandung:Alfabeta, 2014), 35.  
60
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terlebih dahulu 

Sektor 

penyaluran 

dana 

Harus yang halal 

 

 

 

Tidak memerhatikan 

halal/haram 

Organisasi Harus ada DPS (Dewan 

Pengawas Syariah) 

Tidak ada DPS 

 

 

 

 

Perlakuan 

Akuntansi 

Accrual dan cash basis 

(untuk bagi hasil) 

 

Accrual basis 

 Sumber:Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi,   

2014. 

Terdapat perbedaan pula antara bagi hasil dan bunga bank, 

yaitu sebagai berikut.: 

          Tabel 2.2  

Perbedaan antara Bagi Hasil dan Bunga Bank 

Bunga Bagi hasil 

Suku bunga ditentukan di muka  Nisbah bagi hasil ditentukan 

di muka 

 

Bunga diaplikasikan pada pokok 

pinjaman (untuk kredit)  

Nisbah bagi hasil 

diaplikasikan pada 

pendapatan yang diperoleh 

nasabah pembiayaan  

Suku bunga dapat berubah 

sewaktu-waktu secara sepihak 

oleh bank  

Nisbah bagi hasil dapat 

berubah bila disepakati kedua 

belah pihak 

Besarnya presentase berdasarkan 

besarnya jumlah uang 

(modal)yang dipinjamkan 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh 

   Sumber:Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi, 2014. 
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c. Prinsip Dasar Produk Bank Syariah  

Prinsip dasar produk bank syariah yang diaplikasikan dalam 

kegiatan menghimpun dana antara lain:
62

 

1) Wadiah 

Titipan/ menitipkan dari satu pihak kepada pihak 

lain, baik individu, kelompok maupun badan hukum, 

yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila 

pemiliknya menghendaki.
63

 

2) Mudharabah Muthlaqah 

Kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak 

pertama yang menyediakan modal dan memberikan 

kewenangan penuh pada pihak kedua dalam menentukan 

jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan 

kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama. 

3) Mudharabah Muqayyadah 

Kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama 

menyediakan modal dan memberikan kewenangan 

terbatas kepada pihak kedua dalam menentukan jenis dan 

tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian 

dibagi menurut kesepakatan di muka. 
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 Hery Susanto dkk, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
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Prinsip dasar produk syariah yang diaplikasikan 

dalam kegiatan penyaluran dana atau produk 

pembiayaan:
64

 

4) Murabahah 

Suatu perjanjian yang disepakati antar bank syariah 

dengan nasabah di mana bank menyediakan pembiayaan 

untuk pembelian bahan baku/modal kerja lainnya yang 

dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh 

nasabah sebesar harga jual (harga beli bank + margin 

keuntungan) pada waktu yang sudah ditentukan. 

5) Mudharabah 

Kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama 

menyediakan modal sedangkan pihak kedua mengelola 

dana di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama 

menurut kesepakatan di muka.
65

 

6) Musyarakah 

Perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan 

nasabah yang membutuhkan pembiayaan, di mana bank 

dan nasabah secara bersama membiayai suatu 

usaha/proyek yang juga dikelola secara bersama atas 

prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan di mana 
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keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di 

muka. 

7) Salam 

Pembiayaan jual beli di mana pembeli memberikan 

uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang 

telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran 

kemudian.
66

 

8) Istishna 

Pembiayaan jual beli yang dilakukan bank dan 

nasabah di mana penjual (pihak bank) membuat barang 

yang dipesan oleh nasabah.
67

 

9) Ijarah 

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa 

untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan 

imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah 

masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan 

kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki 

barang yang telah disewa dengan pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 

oleh pihak lain. 

Adapun prinsip produk-produk syariah dalam 

penyelenggaraan jasa-jasa diperbankan yaitu: 
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1) Kafalah 

Akad pemberian jaminan oleh pihak bank kepada 

nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan 

pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin. 

2) Wakalah 

Akad perwakilan antara kedua belah pihak yaitu 

bank dan nasabah dimana nasabah memberikan kuasa 

pada bank untuk mewakili dirinya melakukan jasa 

tertentu. 

3) Hawalah
68

 

Akad pemindahan piutang dari nasabah kepada bank 

untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar 

dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat 

imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut. 

4) Ar- Rahn 

Menahan salah satu harta milik si pemilik (nasabah) 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 

5) Al-Qardh 

Pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharapkan imbalan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Studi penelitian terdahulu merupakan telaah literatur atau kajian 

terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah 

penelitian. Penelitian yang dilakukan bukan penelitian yang pertama 

namun sudah ada beberapa penelitian terkait yang meneliti tentang 

pengetahuan, lokasi dan keputusan nasabah. Pada bagian ini akan 

dipaparkan beberapa penelitian terdahulu antara lain: 

 

Tabel 2.3  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian dan 

Indikator 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Perbedaan dan 

Persamaan 

Penelitian 

1. Eko 

Yuliawan 

(2011) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Pengetahuan 

Konsumen 

Mengenai  

Perbankan 

Syariah 

Terhadap 

Keputusan 

Menjadi  

Nasabah 

Pada PT. 

Bank  

Syariah 

Cabang  

Bandung” 

Variabel 

Pengetahuan 

Konsumen 

(X1)  
indikatornya 

(pengetahuan 

tentang 

karakteristik 

atau atribut 

produk atau 

jasa, faktor 

yang melekat 

secara langsung 

pada produk 

atau jasa, faktor 

yang melekat 

secara tidak 

langsung pada 

produk atau 

jasa, dan 

pengetahuan 

manfaat 

produk atau 

jasa (Manfaat 

Fungsional, 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analisis 

Analisis 

data 

menggunak

an (analisis 

regresi 

sederhana) 

Pengetahu 

an 

konsumen 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

menjadi 

nasabah. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah metode 

penelitian 

nya 

menggunakan 

deskriptif 

analisis dan 

analisis 

datanya 

menggunk 

an analisis 

regresi 

sederhana 

sedangkan 

pada 

penelitian saya 

menggunak an 

metode 

penititian 

kuantitatiff 

dengan 

analisis 
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Manfaat 

Psikososial)). 

Variabel 

Keputusan 

konsumen (Y) 
indikatornya 

(pengenalan 

masalah, 

pencarian 

informasi, 

evaluasi 

alternatif dan 

keputusan 

pembelian). 

datanya 

analisis regresi 

linier 

berganda. 

Persamaa 

nya mengguna 

kan variabel 

pengetahu 

an konsumen 

2 Achmad 

Almuhram 

Gafffar 

(2014) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Pengetahuan 

Konsumen 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Memilih 

Bank Syariah 

(Studi Kasus 

Nasabah 

Pada Bank 

Muamalat 

Cabang 

Makassar” 

Variabel 

Pengetahuan 

produk (X1) 

indikatornya  

(nisbah bagi 

hasil, prinsip 

mudharabah, 

prinsip 

musyarakah,  

prinsip 

murabahah, 

jenis/ragam 

produk, 

manfaat 

produk)  

Variabel 

Pengetahuan 

Pembelian 

(X2) 

indikatornya 

(lokasi kantor 

bank, lokasi 

jaringan ATM, 

prosedur 

pembukaan 

rekening/tabun

gan, biaya 

yang 

dikeluarkan, 

letak teller dan 

customer 

service (cs), 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analisis 

Analisis 

data 

menggunak

an (analisis 

regresi 

linier 

berganda) 

Pengetahu 

an 

konsumen  

(pengtahuan 

produk 

(X1), 

pengtahuan 

pembelian 

(X2), 

pengetahu 

an 

pemkaian 

(X3) 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

menjadi 

nasabah. 

Perbedaanya 

dalam 

penelitian ini 

dalam 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling 

sedangkan 

dalam 

penelitian saya 

menggunkan 

simple random 

sampling. 

Persamaannya 

menggunakan 

variabel 

pengetahuan 

konsumen dan 

metode uji 

datannya 

menggunakan 

analisis regresi 

linier 

berganda. 
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prosedur 

pengajuan 

pinjaman) 

Variabel 

Pengetahuan 

Pemakaian 

(X3)  
indikatornya 

(cara 

penggunaan 

ATM, cara 

tarik/simpan 

tunai melalui 

teller, cara 

penggunaan 

layanan 

transfer, cara 

penggunaan 

layanan 

Mobile 

Banking, cara 

penggunaan 

layanan 

Internet 

Banking) 

Variabel 

Keputusan 

Nasabah (Y) 

Indikatornya  

(jenis/ragam 

produk, nisbah 

bagi hasil, 

prinsip 

Syariah, lokasi 

kantor, 

kemudahan 

membuka 

rekening/ 

tabungan, 

kemudahan 

pengajuan 

pinjaman, 

kemudahan 

Menggunakan 

ATM, 

kemudahan 
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tarik/ simpan 

tunai melalui 

teller, 

kemudahan 

Menggunakan 

Mobile 

Banking) 

3 Tandi Larasati 

Putri (2017) 

yang berjudul 

“Pengaruh 

Lokasi, 

Produk, dan 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Mahasiswa 

IAIN Salatiga 

dalam Menjadi 

Nasabah Bank 

Syariah” 

Variabel 

Lokasi (X1) 

Indikatornya 

(Aksesbilitas, 

Kemudahan dan 

Ketersambunga

n jaringan, 

Kenyamanan, 

Tata letak) 

Variabel 

Produk(X2) 

Indikatornya 

(Mempunyai 

keistimewaan 

tertentu, Bentuk 

dan gaya, 

Kualitas, 

Kemasan, 

Pemberian 

merek) 

Variabel 

Pelayanan (X3) 

Indikatornya 

(Berwujud, 

Kehandalan, 

Ketanggapan, 

Jaminan, 

Empati) 

Variabel 

Keputusan 

Konsumen (Y) 
Indikatornya 

(Budaya, Sosial, 

Pribadi) 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Lokasi, 

produk 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

IAIN 

Salatiga. 

Sedangkan 

pelayanan 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

IAIN 

Salatiga 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya. 

Persamaannya 

adalah metode 

yang digunakan 

dan variabelnya 

4 Eka 

Nopitasari 

(2017) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Lokasi, 

Produk, 

Reputasi, dan 

Variabel 

Lokasi (X1) 
Indikatornya 

(Akses, 

Visibilitas, 

Tempat parkir 

yang luas dan 

nyaman, 

Ekspansi dan 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif

Analisis 

data 

Lokasi, 

produk dan 

reputasi 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya dan 

variabel yang 

digunakan 

hanya lokasi, 

produk dan 
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Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Mahasiswa 

IAIN 

Surakarta 

Mengguna 

kan Bank 

Syariah” 

Lingkungan) 

Variabel 

Produk(X2) 

Indikatornya 

(Mempunyai 

keistimewaan 

tertentu, Bentuk 

dan gaya, 

Kualitas, 

Kemasan, 

Pemberian 

merek) 

Variabel 

Reputasi(X3) 
Indikatornya 

(Nama baik, 

Reputasi 

pesaing, Dikenal 

luas, 

Kemudahan 

diingat) 

Variabel 

Pelayanan(X4) 

Indikatornya 

(Berwujud, 

Kehandalan, 

Ketanggapan, 

Jaminan, 

Empati) 

Variabel 

Keputusan 

Nasabah(Y) 
Indikatornya 

(Pengenalan 

Kebutuhan, 

Pencarian 

Informasi, 

Evaluasi 

berbagai 

alternative, 

Keputusan 

pembelian, 

perilaku pasca 

pembelian) 

kuantitatif 

(analisis 

regresi liner 

berganda) 

nasabah 

IAIN 

Surakarta. 

Sedangkan 

pelayanan 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

dari nasabah 

IAIN 

Surakarta. 

pelayanan. 

Persamaannya 

adalah metode 

yang 

digunakan. 

Berdasarkan tabel 2.3 menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji 

teori yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun 

penelitian ini mengembangkan berdasarkan konsep pengetahuan 
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konsumen dari teori Vinna Sri Yuniarti, dalam penelitian terdahulu oleh 

Eko Yuliawan menggunakan teori pengetahuan konsumen dari Philip 

Kotler yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah suatu perubahan 

dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman, penelitian 

terdahulu oleh Achmad Almuhram Gafffar menggunakan teori dari 

Mowen dan Minor yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah sejumlah 

pengalaman dengan berbagai macam informasi tentang produk atau jasa 

tertentu yang dimiliki. Selanjutnya konsep lokasi pada penelitian ini 

menggunakan teori dari muhammad, dalam penelitian terdahulu oleh 

Tandi Larasati Putri menggunakan teori Wahjono yang menyatakan bahwa 

lokasi adalah saluran distribusi dimana produk disediakan untuk terjadinya 

penjualan, penelitian terdahualu Eka Nopitasari menggunakan teori 

Kasmir yang menyatakan bahwa lokasi merupakan tempat 

mengoperasikan produk-produk perbankan dan untuk mengatur serta 

mengendalikan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam 

(bank syariah). 

C. Kerangka Berpikir  

Kerangka pemikiran diturunkan dari suatu teori yang relevan 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan, kerangka ini dibuat dalam 

bagan alur yang saling berhubungan. Sehingga alur berfikir dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan konsumen dan lokasi bank berpengaruh 

terhadap keputusan nasaah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 
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 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 

Keterangan : 

              Parsial   = 

             Simultan = 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa penelitian ini akan 

menjelaskan hubungan dua variabel independen (bebas) terhadap satu 

variabel dependen (terikat) baik secara parsial maupun simultan. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan 

konsumen (X1) dan lokasi (X2). Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah keputusan nasabah (Y). 

D. Hipotesis Penelitian 

Dalam bukunya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang berjudul 

“Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob Sabran” Faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah adalah faktor eksternal dan internal. 

Faktor eksternal yang dimaksud adalah bauran pemasaran ritel yaitu 

Keputusan Nasabah 

Variabel dependen 

 

 
Pengetahuan 

Konsumen (X1) 

Lokasi (X2) 

Variabel Independen 

Keputusan 

nasabah (Y) 
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lokasi, produk kualitas pelayanan dan promosi. Sedangkan faktor internal 

terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, keluarga, gaya hidup, sikap, motivasi, 

persepsi, pengetahuan dan lain sebagainya. Hipotesis penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian dari Eko Yuliawan (2011) yang menyatakan 

bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah. Sehingga muncullah hipotesis seperti dibawah ini: 

H1   : Pengetahuan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Dalam bukunya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang berjudul 

“Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob Sabran” Faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah adalah faktor eksternal dan internal. 

Faktor eksternal yang dimaksud adalah bauran pemasaran ritel yaitu 

lokasi, produk kualitas pelayanan dan promosi. Sedangkan faktor internal 

terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, keluarga, gaya hidup, sikap, motivasi, 

persepsi, pengetahuan dan lain sebagainya. Hipotesis penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian dari Eka Nopitasari (2017) yang menyatakan 

bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. 

Sehingga muncullah hipotesis seperti dibawah ini: 

H2   : Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Dalam bukunya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang berjudul 

“Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, terj. Bob Sabran” Faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah adalah faktor eksternal dan internal. 
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Faktor eksternal yang dimaksud adalah bauran pemasaran ritel yaitu 

lokasi, produk kualitas pelayanan dan promosi. Sedangkan faktor internal 

terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, keluarga, gaya hidup, sikap, motivasi, 

persepsi, pengetahuan dan lain sebagainya.Sehingga muncullah hipotesis 

seperti dibawah ini: 

H3  : Pengetahuan konsumen dan lokasi berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Bank Muamalat KCP Ponorogo, yang 

beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kav35 dan 37 Banyudono, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Obyek penelitian ini dilakukan pada 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif digunakan karena data dalam penelitian ini berupa 

angka-angka dan dalam analisisnya menggunakan statistik.
69

 Penelitian 

kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. 

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu 

informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut.
70

 Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan penelitian 

korelasional atau asosiatif. Penelitian korelasional atau asosiatif dilakukan 

untuk mencari hubungan atau pengaruh, antara satu atau lebih variabel 

independen dengan satu atau lebih variabel independen.
71

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, 

dikarenakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
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dari pengetahuan konsumen dan lokasi bank terhadap keputusan nasabah 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah : 

Y    : Keputusan Nasabah 

2. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ada dua yaitu : 

X1  : Pengetahuan Konsumen 

X2  : Lokasi  

Definisi operasional dibuat untuk menghindari penafsiran dalam 

memahami masing- masing variabel penelitian. Kemudian dalam definisi 

operasional bertujuan untuk menetukan indikator dari setiap variabel. 

Adapun tabel yang akan menjelaskan mengenai definisi operasional dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel Devinisi 

Opersional 

Variabel 

Indikator Sumber Butir 

 

 

 

 

Pengetahuan

Konsumen 

Pengetahuan 

konsumen 

merupakan semua 

informasi yang 

dimiliki konsumen 

mengenai berbagai 

a. Pengetahuan 

produk 

b. Pengetahuan 

Vinna Sri 

Yuniarti. 

Perilaku 

Konsumen 

Teori dan 

Praktik 

 

a. 1,2,3,

4, 5 
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(X1) macam produk, 

serta pengetahuan 

lainya yang 

berkaitan dengan 

fungsinya. 

pembelian 

c. Pengetahuan 

pemakaian 

(Bandung: 

CV Pustaka 

Setia, 2015) 

b. 6,7, 

8,9, 

10, 

11 

 

c. 12, 

13, 

14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi 

(X2) 

Lokasi bank yaitu 

suatu tempat 

dimana ada 

transaksi jual beli 

produk cabang 

bank serta pusat 

pengendalian 

perbankan.  

Tujuan dari 

penentuan lokasi 

yaitu untuk 

mendukung 

keunggulan sumber 

daya manusia serta 

sistem yang ada di 

perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Akses  

b. Visibilitas  

c. Tempat parkir 

yang luas 

d. Ekspansi 

e. Lingkungan 

yang 

mendukung 

Muhammad

, 

Manajemen 

Bank 

Syariah 

(Yogjakarta 

: Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Manajemen 

YKPN, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 1,2 

 

b. 3,4 

 

c. 5 

 

d. 6,7 

 

e. 8,9 

 

 

 

 

 

 

Keputusan 

Nasabah  

(Y) 

Pengambilan 

keputusan 

merupakan suatu 

proses 

pengintegrasian 

yang dikombinasi 

dengan suatu 

pengetahuan yang 

digunakan untuk 

mengevaluasi dua 

perilaku alternatif 

atau lebih 

kemudian harus 

a. Pengenalan 

masalah 

b. Pencarian 

informasi 

c. Evaluasi 

alternatif 

Donni Juni 

Priansa, 

Perilaku 

Konsumen 

ddalam 

Persaingan 

Bisnis 

Kontempor

er 

(Bandung: 

Alfabeta, 

2017) 

a. 1,2 

 

b. 3,4 

 

c. 5,6,7 

 

d.8,9 

 

e.10,11 
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memilih salah satu 

darinya. 

d. Keputusan 

pembelian 

e. Evaluasi pasca 

pembelian 

 

 

Sumber : Data Sekunder 

C. Lokasi, Populasi dan Sampel  

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Ponorogo Jl. 

Soekarno Hatta Kav 35 dan 37, Banyudono, Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

2. Populasi 

Menurut Muhammad populasi mengacu pada sekelompok orang 

atau objek yang memiliki persamaan dalam satu atau beberapa hal 

yang dapat membentuk masalah pokok suatu penelitian.
72

 Sedangkan 

Sugiyono mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan.
73

 Dalam prosesnya menggunakan teknik sampling 

atau pengambilan sampel untuk menentukan sampel mana yang 

digunakan dalam penelitin ini.
74

Dalam penelitian ini yang menjadi 
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73
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populasi adalah nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo  pada tahun 

2018 yang berjumlah 5.089.
75

 

3. Sampel  

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
76

 Sedangkan menurut 

Supardi sampel adalah sebagian dari anggota populasi untuk mewakili 

seluruh anggota populasi yang ada.
77

 Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua karena keterbatasan waktu, tenaga 

dan biaya maka peneliti hanya menggunakan model yang diambil dari 

populasi. 

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik 

probability sampling,yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan 

kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen 

populasi.
78

Dengan menggunakan teknik random sampling. Dikatakan 

simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
79

 

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo tahun 2018 sebanyak 5.089. maka dalam 

penentuan jumlah sampel digunakan rumus Taro Yamane sebagai 

berikut:  

                                                           
75
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n =              N     

      N.d
2
 + 1 

 Keterangan: 

 n = Jumlah sampel yang dicari 

 N = Jumlah populasi 

 d
2 

= Presisi yang ditetapkan (10%) 

Maka berdasarkan rumus :  

n =              N     

    N.d
2
 + 1 

n =           5089    

           5089.0,1
2
 + 1 

n =           5089    

          5089.(0,01) + 1 

n =          5089   

    51,89 

n =    98,072 

Diperoleh hasil dari jumlah sampel minimal yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah 98,072 responden yang dibulatkan menjadi 

100 responden nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Berikut ini adalah jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini:
80
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1. Jenis Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang suatu yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.
81

Data yang 

digunakan yaitu menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara 

meneliti hubungan anatara variabel. Variabel-variabel ini diukur 

(biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari 

angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini berupa jumlah nasabah serta jumlah 

responden yang dihitung dengan perhitungan statistik dari kuesioner. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer, data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengumpulkan langsung dari objek penelitian atau data yang 

diperoleh peneliti dari sumber asli.
82

Sumber data dalam penelitian 

ini yaitu menyebarkan secara langsung kuesioner kepada 

responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, data yang berupa informasi yang dapat 

diperoleh dari perusahaan, internet, buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Data sekunder, yaitu data penelitian yang 

                                                           
81
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diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Untuk memperoleh data ini, 

peneliti menggali dari sejumlah buku, brosur, dokumen-dokumen 

sejarah bank, visi misi, struktur organisasi Bank Muamalat KCP 

Ponorogo dan contoh penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

yang kemudian angket tersebut diperoleh suatu jawaban yang mana dapat 

digunakan untuk penelitian.
83

Data yang akan digali melalui kuesioner 

adalah terkait data pengetahuan konsumen, lokasi dan keputusan nasabah. 

Untuk mengukur jawaban dari responden yang telah mengisi 

kuesioner, diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.
84

 Skala likert hanya 

menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk, tidak 

dimasukkan yang agak baik, yang agak kurang, yang netral dan ranking 
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lain di antara dua sikap yang pasti di atas.
85

Di masing-masing instrumen 

akan diberi jawaban dan nilai berdasarkan Skala Likert diantaranya:
86

 

1. Sangat Setuju (SS)   diberi nilai 5 

2. Setuju (S)     diberi nilai 4 

3. Kurang Setuju (KS)   diberi nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS)    diberi nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)  diberi nilai 1 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mengumpulkan data dari penelitian langsung terjun 

dilapangan. Penelitian ini mampu membantu peneliti mengetahui 

kondisi lingkungan yang ditelitinya. Observasi ini tidak terbatas hanya 

kepada orang-orang saja, melainkan dapat mencakup objek lainnya.
87

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah teknik penelitian dengan 

mengumpulkan data serta mempelajari informasi melalui arsip, buku, 

jurnal, artikel maupun situs internet yang menjadi referensi pendukung 

penelitian.
88

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk 

mencari informasi tentang teori-teori dari penelitian, sejarah, dan 

struktur organisasi dari Bank Muamalat KCP Ponorogo. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari 

hasil penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya 

suatu kuesioner dalam penelitian yaitu untuk mengetahui apakah 

suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya.
89

 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor item pertanyaan dengan skor total 

menggunakan metode korelasi product moment. Untuk 

memperoleh hasilnya, peneliti menggunakan bantuan computer 

SPSS versi 21.Pada penelitian ini, uji validitas diberikan kepada 30 

responden pada tanggal 18 Juni 2019, yang dilakukan di Bank BRI 

Syariah Ponorogo dengan item soal sebanyak 35 butir. Angket 

tersebut digunakan untuk menguji validitas pengetahuan konsumen 

yang berjumlah 15 item, lokasi berjumlah 9 item dan keputusan 

yang berjumlah 11 item. Dapat dilihat di lampiran. 

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisien korelasi (rhitung) positif dan lebih besar atau sama dengan 
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rtabel, maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila 

rhitung negatif atau lebih kecill dari rtabel, maka item tersebut 

dikatakan tidak valid (drop). Selanjutnya apabila terdapat item-

item pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria validitas (tidak 

valid), maka item tersebut akan dikeluarkan dari angket. 

Nilai rtabel diperoleh dengan melihat pada table nilai r product 

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

adalah jumlah sampel sebanyak 30 responden, sehingga diperoleh 

nilai rtabel ialah 0,361. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gelaja dan penggunakan alat pengukur 

yang sama. Secara internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan 

menganalisa konsistensi dari butir-butir yang ada pada instrumen 

dengan teknik tertentu.
90

 Reliabilitas menunjukkan pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah 

baik.  

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan 

instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis 
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dengan teknik tertentu. Adapun untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan 

SPSS versi 21. Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan 

reliable dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas 

hasil perhitungan menunjukkan angka > 0,60. 

2. Uji Asumsi klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dalam 

analisis regresi. Melalui uji asumsi klasik ini berguna untuk 

melengkapi uji stastitik yang telah dilakukan yaitu uji F, t dan 

determinasi. Uji asumsi klasik dari penelitian ini terdiri dari 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan 

linieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji kenormalan distribusi 

(pola) data. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi variabel independen dan 

dependen mempunyai ditribusi normal atau tidak 

berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan untuk uji 

normalitas ini adalah uji kolmogorov-smirnov.
91

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antar variabel independen. Model uji 
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regresi sebaiknya tidak terjadi multikolinieritas.Cara 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas adalah: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara 

individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat.  

2) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup 

tinggi (di atas 0,90) maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolinieritas.
92

 

3) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari:
93

 

a) nilai tolerance ≤ 0,10 maka terjadi 

multikolinieritas dan apabila nilai tolerance ≥ 

0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas  

b) Nilai VIF (Variance Inflation Factory) VIF, jika 

VIF ≥ 0,10 maka terjadi multikolinieritas dan 

apabila nilai tolerance ≤ 0,10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.  

4) Adanya multikolinieritas apabila Nilai Eigenvalue 

sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol. 
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5) Adanya multikolinieritas apabila Nilai Eigenvalue 

sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi selain harus berdistribusi normal dan 

tidak mengandung multikolieritas juga harus memenuhi 

syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regersi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain.
94

 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan korelasi 

rank/spearman.Rank/spearman digunakan untuk menganalisis 

koefisien dan korelasi data ordinal dengan data ordinal.
95

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier.
96

 Apabila 

terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 
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tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini 

dapat diperkuat dengan pengujian autokorelasi melalui runt 

test, runt test adalah bagian dari statistik non parametrik 

yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual 

terdapat korelasi atau tidak. Jika antar residual tidak 

terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual 

adalah acak/random.
97

 

e. 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 (garis lurus) atau tidak. Kriteria yang 

digunakan dalam uji linieritas ini adalah apabila dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila nilai P-

value atau ditunjukkan oleh nilai sig. > 0,05 dan sebaliknya 

apabila nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. < 0,05 

maka data tidak linier atau non linier. Apabila data tersebut 

berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke uji regresi 

linier berganda.
98

 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 

yaitu dengan cara pilih menu analyze > compare mean > 

means > klik options pilih test of linierity > ok, selanjutnya 
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 Ibid., 107. 
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Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55.   
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lihat pada tabel ANOVA tabel pada kolom deviation from 

linierity.
99

 

3. Uji Statistik 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu 

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

Rumus regresi linier sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a + b = konstanta 

b. Uji Regresi Linier Berganda 

Di dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan 

metode analisa regresi berganda. Hal ini disebabkan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh arah dan kekuatan hubungan 

dua variabel atau lebih yaitu antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Sehingga model dasarnya adalah: 

Y = ß0+ ß1X1+ß2X2+ e 

 

Dimana: 

Y = Keputusan nasabah  

                                                           
99

Ibid.,59-61.  
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Β0 = Nilai konstan 

X1 = Pengetahuan konsumen 

X2 = Lokasi 

 β1, β2 = Koefisien regresi 

e = Standar error 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji secara parsial dan uji 

secara simultan, berikut uji hipotesis dalam penelitian ini: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individu dalam menerangkan variasi variabel dependen
100

 atau 

menentukan signifikan atau tidak signifikan dari masing-

masing nilai koefisien regresi (X1 dan X2) secara sendiri-

sendiri terhadap variabel terikat (Y).
101

 Dalam regresi linier 

berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel 

independen memberi pengaruh yang berbeda dalam model, 

untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan melihat 

nilai sig. dan membandingkan dengan taraf kesalahan 5% atau 

(0,05) yang dipakai yakni jika sig. < 0,05.
102

  

b. Uji Simultan (Uji F)  
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 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 97. 
101

 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi, (Bandung:CV 

Alabeta.2012), 119. 
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 Ghozali, Aplikasi Analisis, 99. 
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Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh semua variabel X (independen) secara bersama - 

sama dapat mempengaruhi variabel Y (dependen). 

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

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

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

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

pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara 

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

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menjelaskan hubungan dua 

variabel dengan lebih baik. Koefisien ini menjelaskan adanya 

varian milik bersama bila kedua variabel memiliki 

hubungan.
103

 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
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 C.Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk Ilmu Sosial dan Kesehatan 

Konsep& Penerapanya Menggunakan SPSS (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 146.   
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dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data 

silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang 

besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi.
104
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Bank Muamalat KCP Ponorogo 

a. Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesian (BMI)     

Berdirinya BMI KCP Ponorogo tidak terlepas dari sejarah 

berdirinya BMI pertama kali di Indonesia. PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan 

bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 

November 1991 atau 24 Rabi‟us Tsani 1412 H. Pendirian Bank 

Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha 

muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah 

Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 

27 Syawal 1412 H.
105

 

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia 

mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai 

perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran 

Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga 

perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk 
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Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin 

menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri 

perbankan Indonesia.
106

 

Dalam rangka memperluas jaringan, BMI membuka kantor 

cabang di seluruh Indonesia. Salah satu kantor cabang yang telah 

didirikan adalah Kantor BMI Cabang Kediri. Tidak hanya di kota 

besar saja, akan tetapi di kota kecil termasuk Ponorogo. Atas 

pertimbangan untuk memperluas jaringan dan menyiarkan dakwah 

Islam, BMI telah berdiri di kota Ponorogo sebagai Kantor Cabang 

Pembantu (KCP). BMI KCP Ponorogo berdiri di tepat stategis dan 

mulai beroperasi pada akhir bulan Desember 2009. 

b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 

Visi : 

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar 

bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tigkat regional. 

Misi : 

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya 

manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang 
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inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada pemangku 

kepentingan. 
107

 

c. Struktur Organisasi BMI KCP Ponorogo 

Sub Branch Manager : Sugiono 

Sub Branch Operation Supervisor : Anang Priambowo 

Branch Collection Back End : Fadhil Wafa 

RM SME Remidial : Nindya Ratnasari 

Relationship Manager Funding : 1.   Desi Ika Liyanawati 

2. Chrisna Faradilla 

Customer Service : Aprilia Widyawati 

Teller : Erly Nuryana 

Security : Sukis Rianto 

Driver : Heru 

Cleaning Service : Widi Panut Pranoto 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS 21.0. Berikut ini adalah hasil uji instrumen 

dengan menggunakan metode validitas dan reliabilitas yang dilakukan 

dengan 30 responden pada nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. 
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1. Hasil Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu 

kuesioner dalam penelitian yaitu untuk mengetahui apakah suatu 

instrument alat ukur telah menjalanjan fungsi ukurnya.
108

 Jika rhitung 

lebih besar daripada rtabel maka item pertanyaan tersebut valid. 

Digunakan 30 responden untuk uji coba instrumen rtabel sehingga yang 

digunakan adalah 0,361. 

a. Validitas Instrumen Pengetahuan Konsumen (X1) 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Konsumen 

No. Item rtabel rhitung Keterangan 

X1. 1 0,361 0,552 Valid 

X1. 2 0,361 0,465 Valid 

X1. 3 0,361 0,456 Valid 

X1. 4 0,361 0,540 Valid 

X1. 5 0,361 0,579 Valid 

X1. 6 0,361 0,568 Valid 

X1. 7 0,361 0,711 Valid 

X1. 8 0,361 0,758 Valid 

X1. 9 0,361 0,522 Valid 

X1. 10 0,361 0,451 Valid 

X1. 11 0,361 0,533 Valid 

X1. 12 0,361 0,425 Valid 

X1. 13 0,361 0,547 Valid 

X1. 14 0,361 0,417 Valid 

X1. 15 0,361 0,575 Valid 

    Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa 15 item pertanyaan 

yang dimiliki dinyatakan valid karena nilai rhitung > rtabel dengan nilai 

koefisien validitas terendah yaitu 0,417 dan tertinggi 0,758 sehingga 
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 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta:Universitas 
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15 item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner 

penelitian variabel pengetahuan konsumen. 

b. Validitas Instrumen Lokasi (X2) 

          Tabel 4.2 

            Hasil Uji Validitas Lokasi 

No. Item rtabel rhitung Keterangan 

X2. 1 0,361 0,412 Valid 

X2. 2 0,361 0,579 Valid 

X2. 3 0,361 0,688 Valid 

X2. 4 0,361 0,638 Valid 

X2. 5 0,361 0,610 Valid 

X2. 6 0,361 0,604 Valid 

X2. 7 0,361 0,593 Valid 

X2. 8 0,361 0,805 Valid 

X2. 9 0,361 0,611 Valid 

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa 9 item pertanyaan 

yang dimiliki dinyatakan valid karena nilai rhitung > rtabel dengan nilai 

koefisien validitas terendah yaitu 0,412 dan tertinggi 0,805 sehingga 

9 item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner 

penelitian variabel lokasi. 

c. Validitas Instrumen Keputusan Nasabah 

      Tabel 4.3 

        Hasil Uji Validitas Keputusan Nasabah 

No. Item rtabel rhitung Keterangan 

Y1 0,361 0,798 Valid 

Y2 0,361 0,696 Valid 

Y3 0,361 0.752 Valid 

Y4 0,361 0.655 Valid 

Y5 0,361 0,808 Valid 

Y6 0,361 0,760 Valid 

Y7 0,361 0,731 Valid 

Y8 0,361 0,532 Valid 

Y9 0,361 0,604 Valid 

Y10 0,361 0,733 Valid 
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Y11 0,361 0,665 Valid 

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa 11 item pertanyaan 

yang dimiliki dinyatakan valid karena nilai rhitung > rtabel dengan nilai 

koefisien validitas terendah yaitu 0,532 dan tertinggi 0,808 sehingga 

11 item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner 

penelitian variabelkeputusan nasabah. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala dan penggunakan alat pengukur yang 

sama. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s 

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

0,60.
109

 Jumlah responden sebanyak 30 responden untuk try Out (uji 

coba). Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari variabel pengetahuan 

konsumen, lokasi dan keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. 

     Tabel 4.4 

      Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s alpha Keterangan 

Pengetahuan 

konsumen 
0,821 

Reliabel 

 

Lokasi 0,781 
Reliabel 

 

Keputusan nasabah 0,849 Reliabel 
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      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa hasil uji reliabilitas 

untuk variabel penelitian nilai cronbach’s alpha > 0,60 yang artinya 

item pertanyaan pada kuesioner pada penelitian dianggap reliabel atau 

layak. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Hasil Pengujian Deskripsi Responden 

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai latar belakang 

sampel penelitian, maka pada sub bab ini akan disampaikan hal-hal 

penting dalam penafsiran penelitian. Gambaran sampel akan dibahas 

berupa jenis kelamin, usia, pekerjaan, sumber informasi dan lama 

menjadi nasabah. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo dengan jumlah 5.089 nasabah, dengan 

mengambil sampel 100 responden yang secara umum dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden yang terpilih dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi 

jenis kelamin dengan jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :  
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Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 37 37,0 37,0 37,0 

perempuan 63 63,0 63,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

       Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.5 dapat diketahui tentang 

jenis kelamin responden nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo 

yang diambil sebagai responden yang menunjukkan bahwa 

mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 63 

responden dengan persentase 63,0%, sedangkan sisanya adalah 

responden laki-laki sebanyak 37 responden dengan persentase 

37,0%. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

   Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<20 8 8,0 8,0 8,0 

21-30 37 37,0 37,0 45,0 

31-40 27 27,0 27,0 72,0 

41-50 15 15,0 15,0 87,0 

>50 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.6 dapat diketahui tentang 

usia responden nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo yang 
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diambil sebagai responden yang menunjukkan responden berusia 

<20 tahun sebanyak 8 responden dengan presentase 8,0%. Kemudian 

21-30 tahun sebanyak 37 responden dengan persentase 37,0%. 

Kemudian usia 31-40 tahun sebanyak 27 responden dengan 

persentase 27,0%. Selanjutnya usia 41-50 tahun sebanyak 15 

responden dengan persentase 15,0% dan yang terakhir usia >50 

tahun sebanyak 13 responden dengan persentase 13,0%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden Bank Muamlat KCP 

Ponorogo usia 21-30 tahun. 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.7 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

pegawai swasta 14 14,0 14,0 14,0 

Wiraswasta 11 11,0 11,0 25,0 

PNS 19 19,0 19,0 44,0 

Mahasiswa 48 48,0 48,0 92,0 

Lainnya 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.7 dapat diketahui tentang 

pekerjaan responden nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo yang 

diambil sebagai responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

pekerjaan responden adalah mahasiswa/pelajar yaitu sebanyak 48 

responden dengan persentase 48,0%. Kemudian pegawai swata 
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sebanyak 14 responden dengan persentase 14,0%. Selanjutnya 

wiraswasta sebanyak 11 responden dengan presentase 11,0%, lalu 

PNS sebanyak 19 responden dengan persentase 19,0%. Dan yang 

terakhir lainnya sebanyak 8 responden dengan presentase 8,0%. 

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Sumber Informasi 

Tabel 4.8 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Sumber Informasi 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

keluarga/teman 59 59,0 59,0 59,0 

media elektronik 22 22,0 22,0 81,0 

brosur/pamflet 12 12,0 12,0 93,0 

Lainya 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

       Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.8 dapat diketahui tentang 

sumber informasi responden nasabah Bank Muamalat KCP 

Ponorogo yang diambil sebagai responden untuk menunjukkan 

bahwa sebagian besar sumber informasi responden adalah 

keluarga/teman yaitu sebanyak 59 responden dengan persentase 

59,0%. Kemudian media elektronik sebanyak 22 responden dengan 

persentase 22,0%. Selanjutnya brosur/pamlet sebanyak 12 responden 

dengan presentase 12,0%. Dan yang terakhir adalah lainnya 

sebanyak 7 responden dengan presentase 7,0%. 
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e. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

             Tabel 4.9 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<3 bulan 42 42,0 42,0 42,0 

3-6 bulan 33 33,0 33,0 75,0 

6-12 bulan 13 13,0 13,0 88,0 

>12 bulan 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

       Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan Tabel 4.9 dapat diketahui tentang 

lama menjadi nasabah responden nasabah Bank Muamalat KCP 

Ponorogo yang diambil sebagai responden untuk menunjukkan 

bahwa sebagian besar lama menjadi nasabah responden adalah <3 

bulan yaitu sebanyak 42 responden dengan persentase 42,0%. 

Kemudian 3-6 bulan sebanyak 33 responden dengan persentase 

33,0%. Selanjutnya 6-12 sebanyak 13 responden dengan presentase 

13,0%. Dan yang terakhir adalah >12 bulan sebanyak 12 responden 

dengan presentase 12,0%. 

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan konsumen 

(X1) dan lokasi (X2) sebagai variabel bebas (independen) dan 

keputusan nasabah (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Data 

variabel-variabel tersebut di peroleh dari hasil kuesioner yang telah 

disebar kepada responden penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada penjelasan dibawah ini: 
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a. Hasil Skor Kuesioner Pengetahuan Konsumen (X1) 

Tabel 4.10 

Skor Kuesioner Pengetahuan Konsumen 

No. 

Item 

SS (5) S (4) KS (3) TS (2) STS (1) 

Total % Total % Total  % Total % Total % 

X1.1 22 22 56 56 157 17 5 5 0 0 

X1.2 23 23 61 61 16 16 0 0 0 0 

X1.3 24 24 46 46 25 25 3 3 2 2 

X1.4 30 30 47 47 19 19 2 2 2 2 

No. 

Item 

SS (5) S (4) KS (3) TS (2) STS (1) 

Total % Total % Total   Total % Total % 

X1.5 28 28 58 58 11 11 3 3 0 0 

X1.6 43 43 39 39 11 11 5 5 2 2 

X1.7 26 26 46 46 20 20 4 4 4 4 

X1.8 20 20 54 54 21 21 3 3 2 2 

X1.9 28 28 48 48 18 18 5 5 1 1 

X1.10 31 31 54 54 11 11 4 4 0 0 

X1.11 28 28 44 44 23 23 3 3 2 2 

X1.12 39 39 47 47 11 11 2 2 1 1 

X1.13 26 26 50 50 16 16 6 6 2 2 

X1.14 28 28 46 46 20 20 4 4 2 2 

X1.15 26 26 49 49 18 18 3 3 4 4 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan pengetahuan 

konsumen 1 (X1.1) adalah sebagai berikut: 22% menyatakan sangat 

setuju, 56% setuju, 17% kurang setuju dan 5% tidak setuju. Pengetahuan 

konsumen 2 (X1.2) adalah sebagai berikut: 23% menyatakan sangat 

setuju, 61% setuju dan 16% kurang setuju. Pengetahuan konsumen 3 
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(X1.3) adalah sebagai berikut: 24% menyatakan sangat setuju, 46% 

setuju, 25% kurang setuju, 3% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju. 

Pengetahuan konsumen 4 (X1.4) adalah sebagai berikut: 30% 

menyatakan sangat setuju, 47% setuju, 19% kurang setuju, 2% tidak 

setuju dan 2% sangat tidak setuju. Pengetahuan konsumen 5 (X1.5) 

adalah sebagai berikut: 28% menyatakan sangat setuju, 58% setuju, 11% 

kurang setuju dan 3% tidak setuju. Pengetahuan konsumen 6 (X1.6) 

adalah sebagai berikut: 43% menyatakan sangat setuju, 39% setuju, 11% 

kurang setuju, 5% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju. Pengetahuan 

konsumen 7 (X1.7) adalah sebagai berikut: 26% menyatakan sangat 

setuju, 46% setuju, 20% kurang setuju, 4% tidak setuju dan 4% sangat 

tidak setuju. Pengetahuan konsumen 8 (X1.8) adalah sebagai berikut: 

20% menyatakan sangat setuju, 54% setuju, 21% kurang setuju, 3% tidak 

setuju dan 2% sangat tidak setuju. Pengetahuan konsumen 9 (X1.9) 

adalah sebagai berikut: 28% menyatakan sangat setuju, 48% setuju, 18% 

kurang setuju, 5% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju.  

Variabel Pengetahuan konsumen 10 (X1.10) adalah sebagai 

berikut: 31% menyatakan sangat setuju, 54% setuju, 11% kurang setuju 

dan 4% tidak setuju. Pengetahuan konsumen 11 (X1.11) adalah sebagai 

berikut: 28% menyatakan sangat setuju, 44% setuju, 23% kurang setuju, 

3% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju. Pengetahuan konsumen 12 

(X1.12) adalah sebagai berikut: 39% menyatakan sangat setuju, 47% 

setuju, 11% kurang setuju, 2% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. 
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Pengetahuan konsumen 13 (X1.13) adalah sebagai berikut: 26% 

menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 16% kurang setuju, 6% tidak 

setuju dan 2% sangat tidak setuju. Pengetahuan konsumen 14 (X1.14) 

adalah sebagai berikut: 28% menyatakan sangat setuju, 46% setuju, 20% 

kurang setuju, 4% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju. Pengetahuan 

konsumen 15 (X1.15) adalah sebagai berikut: 26% menyatakan sangat 

setuju, 49% setuju, 18% kurang setuju, 3% tidak setuju dan 4% sangat 

tidak setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Lokasi (X2) 

  Tabel 4.11 

Skor Kuesioner Lokasi 

No. 

Item 

SS (5) S (4) KS (3) TS (2) STS (1) 

Total % Total % Total  % Total % Total % 

X2.1 43 43 48 48 7 7 1 1 1 1 

X2.2 38 38 46 46 12 12 4 4 0 0 

X2.3 31 31 45 45 16 16 7 7 1 1 

X2.4 29 29 46 46 18 18 5 5 2 2 

X2.5 26 26 48 48 18 18 5 5 3 3 

X2.6 22 22 52 52 18 18 3 3 5 5 

X2.7 34 34 54 54 9 9 0 0 3 3 

X2.8 31 31 50 50 14 14 3 3 2 2 

X2.9 35 35 39 39 18 18 7 7 1 1 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan variabel lokasi 1 

(X2.1) adalah sebagai berikut: 43% menyatakan sangat setuju, 48% 

setuju, 7% kurang setuju, 1% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. 
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Variabel lokasi  2 (X1.2) adalah sebagai berikut: 38% menyatakan sangat 

setuju, 46% setuju dan 12% kurang setuju dan 4% tidak setuju. Variabel 

lokasi 3 (X2.3) adalah sebagai berikut: 31% menyatakan sangat setuju, 

45% setuju, 16% kurang setuju, 7% tidak setuju dan 1% sangat tidak 

setuju. Variabel lokasi  4 (X2.4) adalah sebagai berikut: 29% menyatakan 

sangat setuju, 46% setuju, 18% kurang setuju, 5% tidak setuju dan 2% 

sangat tidak setuju. Variabel lokasi 5 (X2.5) adalah sebagai berikut: 26% 

menyatakan sangat setuju, 48% setuju, 18% kurang setuju, 5% tidak 

setuju dan 3% sangat tidak setuju. Variabel lokasi 6 (X2.6) adalah 

sebagai berikut: 22% menyatakan sangat setuju, 52% setuju, 18% kurang 

setuju, 3% tidak setuju dan 5% sangat tidak setuju. Variabel lokasi 7 

(X2.7) adalah sebagai berikut: 34% menyatakan sangat setuju, 54% 

setuju, 9% kurang setuju dan 3% sangat tidak setuju. Variabel lokasi 8 

(X2.8) adalah sebagai berikut: 31% menyatakan sangat setuju, 50% 

setuju, 14% kurang setuju, 3% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju. 

Variabel lokasi 9 (X2.9) adalah sebagai berikut: 35% menyatakan sangat 

setuju, 39% setuju, 18% kurang setuju, 7% tidak setuju dan 1% sangat 

tidak setuju. 

c. Hasil Skor Kuesioner Keputusan Nasabah  (Y) 

Tabel 4.12 

Skor Kuesioner Keputusan Nasabah 

No. 

Item 

SS (5) S (4) KS (3) TS (2) STS (1) 

Total % Total % Total  % Total % Total % 

Y1 21 21 51 51 27 27 1 1 0 0 

Y2 30 30 52 52 16 16 0 0 2 2 

Y3 23 23 56 56 20 20 1 1 0 0 

Y4 27 27 48 48 25 25 0 0 0 0 
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Y5 24 24 56 56 19 19 0 0 1 1 

Y6 27 27 57 57 16 16 0 0 0 0 

Y7 33 33 53 53 14 14 0 0 0 0 

Y8 19 19 46 46 32 32 2 2 1 1 

Y9 22 22 56 56 21 21 0 0 1 1 

Y10 26 26 57 57 16 16 1 1 0 0 

Y11 26 26 51 51 23 23 0 0 0 0 

        Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan variabel 

keputusan nasabah 1 (Y1) adalah sebagai berikut: 21% menyatakan 

sangat setuju, 51% setuju, 27% kurang setuju dan 1% tidak setuju. 

Variabel keputusan nasabah 2 (Y2) adalah sebagai berikut: 30% 

menyatakan sangat setuju, 52% setuju, 16% kurang setuju dan 2% sangat 

tidak setuju. Variabel keputusan nasabah 3 (Y3) adalah sebagai berikut: 

23% menyatakan sangat setuju, 56% setuju, 20% kurang setuju, dan 1% 

tidak setuju. Variabel keputusan nasabah 4 (Y4) adalah sebagai berikut: 

27% menyatakan sangat setuju, 48% setuju, dan 25% kurang setuju. 

Variabel keputusan nasabah 5 (Y5) adalah sebagai berikut: 24% 

menyatakan sangat setuju, 56% setuju, 19% kurang setuju dan 1% sangat 

tidak setuju. Variabel keputusan nasabah 6 (Y6) adalah sebagai berikut: 

27% menyatakan sangat setuju, 57% setuju dan 16% kurang setuju. 

Variabel keputusan nasabah 7 (Y7) adalah sebagai berikut: 33% 

menyatakan sangat setuju, 53% setuju dan 14% kurang setuju. Variabel 

keputusan nasabah 8 (Y8) adalah sebagai berikut: 19% menyatakan 

sangat setuju, 46% setuju, 32% kurang setuju, 2% tidak setuju dan 1% 

sangat tidak setuju. Variabel keputusan nasabah 9 (Y9) adalah sebagai 
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berikut: 22% menyatakan sangat setuju, 56% setuju, 21% kurang setuju 

dan 1% sangat tidak setuju. Variabel keputusan nasabah 10 (Y10) adalah 

sebagai berikut: 26% menyatakan sangat setuju, 57% setuju, 16% kurang 

setuju dan 1% tidak setuju. Variabel keputusan nasabah 11 (Y11) adalah 

sebagai berikut: 26% menyatakan sangat setuju, 51% setuju dan 23% 

kurang setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal.
110

 Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dengan 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai sig. lebih besar dari 0,05 maka data 

berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan dengan uji selanjutnya. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,97659294 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,077 

Positive ,077 

Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z ,766 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,601 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                                                           
110

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Progam IBM SPPS, 139. 
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      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

      Analisis data hasil output: 

1) Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut: 

      H0 : Data berdistribusi normal 

      H1 : Data tidak berdistribusi normal 

2) Kriteria Penerimaan H0 

H0 diterima jika nilai sig. (2-tailed) > 5% 

Data Tabel diperoleh nilai sig = 0,601 > 0,05 maka H0 diterima. 

Hal ini berarti eror berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen).
111

 Apabila terjadi korelasi antara 

variabel bebas, maka terdapat problem multikolinearitas pada model 

regresi tersebut. multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variance inflation (VIF). Jika VIF > 0,10 maka terjadi 

multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.14: 

                    Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 (Constant) 6,223 4,879  1,275 ,205   

                                                           
111

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Progam IBM SPPS,109. 
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PENGETAHU

AN 

KONSUMEN 

,464 ,078 ,496 5,922 ,000 ,903 1,108 

LOKASI ,281 ,094 ,251 3,001 ,003 ,903 1,108 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari Tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan 

konsumen mempunyai nilai tolerance sebesar 0,903 ≥ 0,10 dan nilai 

VIF sebesar 1,108 ≤ 10 dan variabel lokasi mempunyai nilai 

tolerance sebesar 0,903 ≥ 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,108 ≤ 10. 

Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi selain harus berdistribusi normal dan tidak 

mengandung multikolieritas juga harus memenuhi syarat tidak 

adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regersi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
112

 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan korelasi 

rank/spearman. Rank/spearman digunakan untuk menganalisis 

koefisien dan korelasi data ordinal dengan data ordinal.
113

 

                        Tabel 4.15 

                    Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel rtabel Sig. 

Pengetahuan konsumen 

Unstandardized Residual 

Lokasi 

Unstandardized Residual 

-0,012 0,905 

0,041 0,687 

                                                           
112

 Ibid.,134. 
113

 Supardi, Aplikasi Statistika dalam Penelitian Edisi Revisi Konsep Statistika Yang 

Lebih Komprehensif (Jakarta: Change Publication, 2013), 172. 
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   Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa variabel pengetahuan 

konsumen memiliki nilai signifikan sebesar 0,905 > 0,05 dan variabel 

lokasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,687 > 0,05. Kedua variabel 

tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan harga mutlak residual, 

sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan 

tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.
114

 

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada 

persamaan regresi linier.
115

 Apabila terjadi korelasi maka 

menunjukkan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Hal ini dapat diperkuat dengan pengujian autokorelasi melalui runt 

test, runt test adalah bagian dari statistik non parametrik yang dapat 

digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi atau 

                                                           
114

 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 77 
115

 Ibid.,107. 
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tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka 

dikatakan bahwa residual adalah acak/random.
116

 

               Tabel 4.16 

                Hasil Uji Autokorelasi 

 
Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -,00845 

Cases < Test Value 50 

Cases >= Test Value 50 

Total Cases 100 

Number of Runs 54 

Z ,603 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,546 

a. Median 

    Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai Asymp, 

Sig. (2- tailed) sebesar 0,546 ≥ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi 

model yang digunakan sudah benar atau tidak.
117

 Kriteria yang 

digunakan dalam uji linieritas ini adalah apabila dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila nilai sig. > 0,05 

dan sebaliknya apabila nilai sig < 0,05 maka data tidak linier atau 

non linier. Apabila data tersebut berbentuk linier maka uji akan 

dilanjutkan ke uji regresi linier berganda. Pengolahan data 

menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu dengan selanjutnya lihat 

pada tabel ANOVA tabel pada kolom deviation from linierity. 

                                                           
116

 Ibid., 107. 
117

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Progam IBM SPPS, 159. 
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1) Uji Linieritas pada Pengetahuan Konsumen (X1) 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Linieritas Pengetahuan Konsumen (X1) 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

KEPUTUSAN 

(Y) * 

PENGETAHU

AN_KONSUM

EN(X1) 

Between 

Groups 

(Combined) 1138,094 22 51,732 2,817 ,000 

Linearity 841,332 1 841,332 45,810 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

296,762 21 14,132 ,769 ,746 

Within Groups 1414,146 77 18,366 
  

Total 2552,240 99 
   

  Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari hasil Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hubungan antara 

pengetahuan konsumen dan keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo yang memiliki nilai sig. yaitu 0,746 > 

0,05. Hal tersebut berarti bahwa dalam model regresi memiliki 

hubungan yang linier antara variabel X1 dan Y, sehingga 

penelitian layak untuk dipakai. 

2) Uji Linieritas pada Lokasi (X2) 

 Tabel 4.18 

        Hasil Uji Linieritas Lokasi (X2) 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

KEPUTUS 

AN(Y) * 

LOKASI(X2) 

Between 

Groups 

(Combined) 791,333 19 41,649 1,892 ,026 

Linearity 420,722 1 420,722 19,114 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

370,611 18 20,590 ,935 ,540 

Within Groups 1760,907 80 22,011   

Total 2552,240 99    

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
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 Dari hasil Tabel 4.18 menunjukkan bahwa hubungan antara 

lokasi dan keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP 

Ponorogo yang nilai sig. yaitu 0,540 > 0,05. Hal tersebut berarti 

bahwa dalam model regresi memiliki hubungan yang linier antara 

variabel X1 dan Y, sehingga penelitian layak untuk dipakai. 

2. Uji Statistik 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh 

antara pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo dan pengaruh antara lokasi terhadap keputusan 

nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. Hasil pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengaruh pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah memilih 

Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Tabel 4.19 

Model Summary Variabel Pengetahuan Konsumen (X1) 

Variabel R R Square 

Pengetahuan konsumen 

(X1) 

0,574 0,330 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa: 

a) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi 

variabel, Tabel 4.19 menunjukkan hubungan yang positif antara 
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pengetahuan konsumen dengan keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo sebesar 0,574 atau 57,4%. 

b) Nilai R Square sebesar 0,330 menunjukkan bahwa pengetahuan 

konsumen memiliki pengaruh sebesar 33% berpengaruh terhadap 

keputusan pengetahuan konsumen dengan keputusan nasabah 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo dan 67% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Tabel 4.20 

Hasil Analisis Uji t Variabel Pengetahuan Konsumen (X1) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,223 4,879  1,275 ,205 

PENGETAHUAN 

KONSUMEN 

,464 ,078 ,496 5,922 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN 

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel  4.20 dapat disimpulkan sebagai berikut:  

(1) Diketahui nilai koefisien dari pengetahuan konsumen adalah 

0,464 yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat 

diinterpretasikan pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Diketahui nilai sig 0,000 < 0,05 maka berpengaruh secara 

signifikan, sedangkan thitung > ttabel  5,922 > 1,984, maka 

pengetahuan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan nasabah. 
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2) Pengaruh pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah memilih 

Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Tabel 4.21 

Model Summary Variabel Lokasi (X2) 

Variabel R R Square 

Lokasi(X2) 0,406 0,165 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa: 

a) Nilai R sebesar 0,406 atau 40,6% yang mengartikan bahwa lokasi 

memiliki hubungan positif terhadap keputusan nasabah memilih 

bank Muamalat KCP Ponorogo.  

b) Nilai R square sebesar 0,165 menunjukkan bahwa lokasi memiliki 

pengaruh sebesar 16,5% berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

memilih bank Muamalat KCP Ponorogo dan 83,5% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Tabel 4.22 

Hasil Analisis Uji t Variabel Lokasi (X2) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 6,223 4,879  1,275 ,205 

Lokasi ,281 ,094 ,251 3,001 ,003 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN 

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

   Berdasarkan Tabel  4.22 dapat disimpulkan sebagai berikut:  
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1. Diketahui nilai koefisien dari lokasi adalah 0,281 yakni bernilai 

positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa lokasi 

berpengaruh secara positif terhadap keputusan nasabah memilih 

Bank Muamalat KCP Ponorogo. Diketahui nilai sig 0,003 < 0,05 

dan thitung > ttabel  3,001 > 1,984 yang berarti bahwa lokasi 

berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap keputusan 

nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependen) yaitu keputusan 

nasabah dengan variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan 

konsumen dan lokasi.
118

 Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi 

linear berganda dengan menggunakan software SPSS 21 

                  Tabel  4.23   Hasil Uji f atau Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 986,724 2 493,362 30,569 ,000
b
 

Residual 1565,516 97 16,139 
  

Total 2552,240 99 
   

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN 

b. Predictors: (Constant), LOKASI, PENGETAHUAN KONSUMEN 

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 30,569 > 3,090 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka 

hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
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 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 
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pengetahuan konsumen dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

c. Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2  

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangan 

terbatas.
119

 

Tabel 4.24 

Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,622
a
 ,387 ,374 4,017 

a. Predictors: (Constant), LOKASI, PENGETAHUAN KONSUMEN 

      Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari Tabel 4.24 dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi 

(R) sebesar 0,622 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat 

dan positif antara variabel independen terhadap variabel dependen 

karena nilai R mendekati angka 1. Sedangkan koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0, 387 ini artinya bahwa kontribusi variabel independen 

hanya mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 38,7% sedangkan sisanya yang 61,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam peneliti. 

 

                                                           
119

 Ghazali, Aplikasi Analisis, 95.  
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E. Pembahasan 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pengetahuan Konsumen Terhadap Keputusan Nasabah 

Memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo 

Pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan 

konsumen. Pengetahuan merupakan faktor penentu utama dari perilaku 

konsumen. Secara umum pengetahuan konsumen adalah himpunan 

informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen di pasar.
120

 

Karena pengetahuan merupakan faktor penentu utama pembelian 

konsumen, maka pemasar dapat mempertimbangkan mengenai kapan 

pembelian dilakukan konsumen. Menurut Engel pemasar dapat 

mengukur seberapa jauh kesadaran dan penilaian konsumen terhadap 

produk dan jasa yang ditawarkannya.
121

 Begitu pula pendapat menurut 

Vinna Sri Yuniarti bahwa pengetahuan konsumen mempengaruhi 

keputusan pembelian.
122

 Berdasarkan definisi diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengetahuan konsumen adalah semua informasi 

yang dimiliki konsumen mengenai berbgai macam produk, serta 

pengetahuan lainya yang berkaitan dengan fungsinya. Indikator 

pengetahuan konsumen yaitu: pengetahuan produk, pengetahuan 

pembelian dan pengetahuan pemakaian. 

                                                           
120

Vinna Sri Yuniarti, Pelaku Konsumen Teori dan Praktik, 129-130. 
121

 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen. 85. 
122

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

Setia, 2015), 129. 
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Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel pengetahuan konsumen (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo, 

artinya jika semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh nasabah, 

maka ia akan semakin baik dalam mengambil keputusan nasabah untuk 

memilih bank syariah. Hal ini didukung dengan hasil variabel 

penegtahuan konsumen memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 5,922 > 1,984 

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji 

hipotesis menerima H1 menolak H0, dan hasil pengujian nilai R Square 

sebesar 0,330 menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen  memiliki 

pengaruh sebesar 33% berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo sedangkan sisanya yang 67% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan peneliti kepada nasbah melalui pengisian angket 

(kuesioner) yang diisi oleh nasabah. 

Penelitian ini di perkuat dengan hasil dari  penelitian terdahulu 

yang dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan 

konsumen terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Almuhram Gafffar (2014) 

dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan konsumen (pengetahuan 

produk, pengetahuan pembelian, pengetahuan pemakaian) mempunyai 
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pengaruh yang positif terhadap keputusan nasabah memilih bank 

syariah (studi bank muamalat cabang Makassar).
123

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah 

memilih Bank Muamlat KCP Ponorogo. Semakin tinggi/banyak 

pengetahuan maka akan semakin luas pemikiran dalam menentukan 

sebuah keputusan. Oleh sebab itu, harus memperluas pengetahuan 

untuk dapat menentukan keputusan yang terbaik. 

2. Pengaruh Lokasi Bank Terhadap Keputusan Nasabah Memilih 

Bank Muamalat KCP Ponorogo 

Lokasi bank adalah tempat dimana diperjualbelikannya produk 

cabang bank dan pusat pengendalian perbankan.
124

 Sedangkan menurut 

Wahjono lokasi merupakan saluran distribusi dimana produk disediakan 

untuk terjadinya penjualan.
125

Jadi lokasi adalah tempat dimana suatu 

jenis usaha akan dilaksanakan. Penentuan lokasi cabang bank 

merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak 

dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam 

berurusan dengan bank. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa lokasi 

berpengaruh secara signifkan terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. Hal ini didukung dengan hasil variabel lokasi yang 
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126. 



99 
 

 
 

memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 3,001 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 

0,003 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak 

H0, dan hasil pengujian nilai R Square sebesar 0,165 menunjukkan 

bahwa lokasi memiliki pengaruh sebesar 16,5% berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo sedangkan 

sisanya yang 83,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan peneliti kepada nasbah 

melalui pengisian angket (kuesioner) yang diisi oleh nasabah. 

Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh Muhammad bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat individual memilih 

bank syariah adalah lokasi.
126

 Kemudahan pencapaian suatu lokasi bank 

dipicu dengan sarana dan prasarana untuk mencapai dimana Bank 

Muamalat KCP Ponorogo beroperasi misalnya transportasi. Selain itu 

lokasi juga karena kedekatan antara tempat tinggal mereka dengan 

lokasi bank beroperasi. 

 Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Chusnul Chotimah (2014) dan Eka Nopitasari (2017) 

yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan nasabah. Dari penjelasan tersebut secara teori 

maupun hasil uji statistik bahwa lokasi berpengaruh secara postif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah. 
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 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogjakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN, 2011), 241. 
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3. Pengaruh Pengetahuan Konsumen dan Lokasi Bank secara 

bersama-sama Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan 

bahwa variabel (X1 dan X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Y. Pengetahuan konsumen dan lokasi bank secara bersama-

sama berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo yang dapat dilihat dari tingkat 

signifikansinya 0,000 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis 

menerima H1 dan menolak H0. Sehingga, secara simultan atau bersama-

sama variabel pengetahuan konsumen dan lokasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. Pada Koefisisen determinasi (R
2
) R Square sebesar 0,387 

atau 38,7% berpengaruh secara bersama-sama dan sisanya 61,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian ini diperkuat dengan teori dari Philip Kotler dan 

Kevin Lane Keller dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia 

Nuril Hidayati (2013)  bahwa pengetahuan dan lokasi secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah. 

 

 

  



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menjelaskan analisis pengaruh pengetahuan 

konsumen dan lokasi terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan 

penulis diawal dan hasil pengujian data yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

pengetahuan konsumen (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo 

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

thitung > ttabel (5,922 > 1,984) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 

0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan persentase pengaruh 

pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo sebesar 33% dan sisanya dijelaskan oleh 

faktor lain. 

2. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

lokasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo (Y). Hal tersebut 

dapat diketahui dengan melihat dari uji t dengan nilai thitung > ttabel 

(3,001 > 1,984) dan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan persentase pengaruh lokasi 
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terhadap keputusan nasabah memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo 

sebesar 16,5% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. 

3. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara simultan atau 

bersama-sama, variabel pengetahuan konsumen (X1) dan lokasi (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah 

memilih Bank Muamalat KCP Ponorogo (Y). Hal tersebut dapat 

diketahui dengan melihat dari uji F dengan nilai Fhitung > Ftabel (30,569 

> 3,090) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 

ditolak dan H3 diterima. Sedangkan persentase pengaruh pengetahuan 

konsumen dan lokasi terhadap keputusan nasabah memilih Bank 

Muamalat KCP Ponorogo sebesar 38,7% dan sisanya dijelaskan oleh 

faktor lain. 

B. Saran 

1. Bank diharapkan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

pengetahuan nasabah tentang Bank Muamalat KCP Ponorogo yang 

menjalankan konsep syariah. Misalnya saja melalui sosialisai yang 

sifatnya informatif dan edukatif kepada masyarakat umum mengenai 

perbedaan bank konvensional dan bank syariah, melalui publikasi pada 

media massa, melalui penyuluhan/seminar tentang perbankan syariah 

yang bisa kerjasama dengan organisasi kampus. 

2. Bank diharapkan memberikan lokasi yang strategis yang mudah 

dijangkau angkutan umum serta memiliki tempat parkir yang luas dan 

berada di lingkungan yang aman dan nyaman untuk nasabah agar 
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meningkatkan keputusan nasabah memilh Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. 
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