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ABSTRAK 

Sriwahyuni, Endang. 2019. Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi). Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Anjar Kususiyanah, M.Hum. 

 

Kata kunci: Strategis, Kebutuhan, Kepuasan. 

 

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 

antaran teori dengan kehidupan nyata di lapangan. Di mana dalam teori 

disebutkan bahwa yang mempengaruhi nasabah memilih menabung di bank 

syariah diantaranya karena faktor lokasi yang strategis dan kualitas pelayanan 

yang dibutuhkan sangat memuaskan nasabah. Sedangkan menurut hasil 

wawancara dari beberapa nasabah BRI Syariah KCP Ngawi, menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi mereka memilih menabung di Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi bukan karena faktor lokasi dan kualitas pelayanannya, melainkan hanya 

sekedar kebutuhan untuk menyimpan uangnya di bank walaupun ada keterbatasan 

jarak lokasi kantor dan ATM dan adanya faktor keluarga.  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali teori yang sudah ada karena 

adanya kesenjangan tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah (1) Apakah 

lokasi memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah 

KCP Ngawi?, (2) Apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi?, (3) Apakah lokasi 

dan kualitas pelayanan secara simultan memiliki pengaruh terhadap keputusan 

nasabah untuk menabung di BRI Syariah KCP Ngawi?.  

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuisoner yang disebarkan 

kepada nasabah yang memilih menabung di Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Sampel 

yang diambil sebanyak 100 responden, data yang diperoleh kemudian diolah 

dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Teknik analisis yang digunakan 

adalah model analisis regresi linier berganda. Serta menggunakan uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, uji koefisien 

determinasi, uji F dan uji t.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Lokasi berpengaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KCP Ngawi. 2) Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 3) 

Berdasarkan uji F lokasi dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar 

belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya 

kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai 

dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan.1 Oleh 

sebab itu begitu besar pengaruh yang akan terjadi apabila rekomendasi yang 

diperoleh terdapat kesalahan atau kekeliruan tersembunyi yang disebabkan 

oleh faktor ketidakhati-hatian dalam mengkaji masalah. 

Menurut Irham Fahmi keputusan adalah suatu pemilihan tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternatif. Bila seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu 

membeli dan tidak membeli, dan kemudian dia memilih membeli, maka 

konsumen ada dalam posisi membuat suatu keputusan. Proses pengambilan 

keputusan diawali dengan adanya kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. 

Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu 

dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari 

persepsi konsumen. Di dalam proses membandingkan konsumen memerlukan 

informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya bergantung dari kebutuhan 

konsumen serta situasi yang dihadapi.2  

 
1Irham Fahmi, Manajemen Pengambilan Keputusan Teori Dan Aplikasi, Cet.3 (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 2. 

2Ibid., 131.  
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Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong proses keputusan membeli 

terdiri dari lima tahap, yaitu proses keputusan pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan, keputusan pembeli dimana konsumen ingin mencari 

informasi lebih banyak, proses keputusan pembeli dimana konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif, keputusan 

pembeli tentang merek mana yang dibeli, dan perilaku pascapembelian.3  

Selain itu keterlibatan perilaku konsumen merupakan faktor yang penting yang 

dapat mempengaruhi proses keputusan konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsi produk dan jasa.4  

Lokasi pelayanan jasa yang digunakan dalam memasok jasa kepada 

pelanggan yang dituju merupakan kunci keputusan. Lokasi berhubungan 

dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai dimana operasi dan 

stafnya akan ditempatkan.5 Menurut Nur Rianto Al Arif dalam bisnis jasa 

bank, penentuan lokasi dimana bank akan beroperasi merupakan salah satu 

faktor yang penting. Dalam persaingan ketat penentuan lokasi mempunyai 

pengaruh cukup signifikan dalam aktivitas menghimpun dana masyarakat serta 

menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat.6 Sedangkan menurut  

Kasmir bagi perushaaan non bank penentuan lokasi biasanya digunakan untuk 

 
3Philip Kotler and Gary Armstrong, Princilpe Of Marketing, Cet.12 (Erlangga, 2008), 179. 

4Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian, Ed.1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 39. 

5Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen, Cet.4 (Bandung: Alfabeta, 

2015), 55. 

6M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 

2012), 131. 
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lokasi pabrik atau gudang atau cabang, sedangkan penentuan lokasi bagi 

industri perbankan lebih ditekankan kepada lokasi cabang. Penentuan lokasi 

kantor cabang bank dilakukan untuk cabang utama, cabang pembantu atau 

kantor kas. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung 

menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau 

setiap lokasi bank yang ada. Demikian sarana dan prasarana harus memberikan 

rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh nasabah yang berhubungan dengan 

bank.7  

Menurut Nur Rianto Al Arif pertimbangan dalam penentuan lokasi bank 

terbagi menjadi lima hal, yaitu pertama dekat dengan kawasan industri atau 

pabrik, dekat dengan perkantoran, dekat dengan pasar, dekat dengan 

perumahan atau masyarakat, dan mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada 

di suatu lokasi.8 Hal itu dapat dilakukan melalui pertimbangan dan menentukan 

lokasi yang strategis. Oleh karena itu upaya pengembangan dalam 

mempertimbangkan lokasi bank syariah yang strategis dan dapat dijangkau 

masyarakat di masa mendatang. BRI Syariah KCP Ngawi juga menerapkan 

upaya ini melalui promosi produk dan jasa. 

Selanjutnya kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk 

atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

 
7Kasmir, Manajemen Perbankan, Cet.11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 238-239. 

8M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 

2012), 133. 
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kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.9 Pelayanan yang diberikan 

dikatakan baik dan dapat menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan 

nasabah apabila nasabah telah merasa dibantu, dihargai, dilindungi, 

diperhatikan dan diterima. Nasabah yang merasa puas akan menceritakan kesan 

positifnya kepada orang lain, dimana hal ini merupakan promosi gratis bagi 

perusahaan. Dengan demikian secara tidak didasari nasabah datang 

berbondong-bondong keperusahaan kita (bank) dan terbentuklah citra positif 

perusahaan.10   

Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan teori dengan fakta 

nyata yang ada di lapangan, dimana lokasi tidak strategis tetapi nasabah 

menabung di bank syariah KCP Ngawi meningkat dan kualitas pelayanan yang 

kurang memuaskan tetapi nasabah menabung di bank syariah KCP Ngawi 

meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah menabung bank BRI 

Syariah KCP Ngawi, ibu Kasihaningsih menyatakan bahwa ia memilih 

menggunakan atau menabung di bank syariah terutama di BRI Syariah KCP 

Ngawi, karena faktor keluarga dan sudah menjadi kebutuhan pribadinya dalam 

menyimpan uangnya di bank. Ibu Kasihaningsih tidak terlalu tahu sendiri 

tentang produk-produk yang dimiliki bank BRI Syariah KCP Ngawi dan hanya 

sekedar menggunakannya sebagai tempat untuk menabung karena dasar 

syariah dan potongannya lebih sedikit. Selain itu proses pembuatan rekening 

tabungan di BRI Syariah KCP Ngawi juga mudah dan pihak bank sangat cepat 

 
9Herry Sutanto and Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Cet.1 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 278. 

10Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 218. 
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dalam melayaninya. Terkait lokasi bank, ibu Kasihaningsih berpendapat bahwa 

kantor bank kurang strategis dan fasilitas sarana prasarana yang ada di kantor 

bank kurang mendukung, seperti keterbatasan mengakses berita melalui 

televisi, musik, majalah informasi terkait bank, lokasi parkiran yang kurang 

aman dan nyaman tanpa peneduh, kantor bank jauh dengan pabrik ataupun 

pasar, dan fasilitas ATM BRI Syariah KCP Ngawi hanya terdapat satu tempat 

yaitu didepan kantor bank BRI Syariah KCP Ngawi.11  

Dari hasil wawancara bapak Domy mengatakan bahwa lokasi kantor bank 

BRI Syariah KCP Ngawi dikatakan sudah memenuhi beberapa syarat lokasi 

yang strategis. Namun, bapak Domay bependapat kurang setuju apabila kantor 

bank dekat dengan pabrik atau pasar. Karena lokasi bank BRI Syariah KCP 

Ngawi berdiri diarea perusahaan seperti rumah makan, dealer motor, toko 

kecil-kecil, kantor pengadilan negeri kabupaten Ngawi dan lokasi ATM BRI 

Syariah hanya satu area dengan lokasi bank sehingga membuat kesulitan ketika 

nasabah melakukan tarik tunai. Sedangkan pelayanannya kurang memuaskan 

pada saat menunggu antrian yang lama.12 Oleh karena itu, Pelayanan bank 

yang cepat, aman, nyaman dan lokasi bank yang strategis terutama mudah 

dijangkau akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

menyimpan atau menarik dana di bank. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait keputusan nasabah untuk tetap menabung di bank syariah 

terutamanya di BRI Syariah KCP Ngawi dengan menjadikan beberapa 

 
11Kasihaningsih, Wawancara01, 02 Oktober 2018. 

12Domy, Wawancara02, 03 Oktober , 2018. 
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permasalahan yang telah diuraikan sebagai topik penelitian skripsi dengan 

judul “Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi)”  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah lokasi memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di 

BRI Syariah KCP Ngawi? 

2. Apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ngawi? 

3. Apakah lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan memiliki pengaruh 

terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BRI Syariah KCP Ngawi?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lokasi bank syariah terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan bank syariah terhadap 

keputusan  nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan 

terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, sebagai berikut: 
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1. Manfaat untuk pihak akademik, Penelitian ini diharapkan sebagai referensi 

tambahan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo sebagai peneliti berikutnya dan 

diharapkan tambahan referensi mengenai konsep lokasi, kualitas pelayanan, 

dan keputusan nasabah menabung di bank syariah. 

2. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

praktisi perbankan syariah dalam mempertahankan eksistensinya sebagai 

bank syariah. 

3. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan menambah manfaat 

sehingga berguna untuk membangun ilmu.  

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini dijelaskan latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian 

ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari 

keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam tujuan penelitian secara final 

agar lebih jelas dan terarah kegunaannya dari penelitian ini. Beserta sistematika 

penulisan yang menujukkan pada panduan penulisan skripsi. 

BAB II : TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan deskripsi teori atau telaah pustaka, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis penelitian. Deskripsi teori memuat 

materi yang dikumpulkan sebagai bahan pembahasan atas topik yang meliputi 
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perilaku konsumen, yang meliputi pengertian lokasi, kualitas pelayanan, 

beserta indikator yang mempengaruhi keputusan. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu, 

berisi tentang rancangan penelitian, instrument penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi sub 

bab yaitu gambaran umum pengujian deskripsi data, pengujian regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda, analisis data (pengujian hipotesis) dan 

pembahasan atau intreprestasi atas angka statistik.  

BAB V : PENUTUP 

Bagian akhir merupakan kesimpulan atas keseluruhan dari uraian penelitian 

yang telah dilakukan, yang diharapkan dapat menarik pokok pikiran atau inti 

pembahasan dari uraian bab-bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat juga saran 

untuk perbaikan selanjutnya. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR  

DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan  

a. Pengertian  

Para pemasar harus mendalami berbagai pengaruh terhadap 

pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana 

sebenarnya para konsumen membuat keputusan pembelian mereka.1 

Perusahaan yang bijak akan meneliti proses keputusan pembelian 

yang melibatkan kategori produk mereka. mereka akan menanyakan 

konsumen kapan mereka pertama kali mengenal kategori produk dan 

merek mereka, apa keyakinan merek mereka, seberapa besar 

keterlibatan mereka dengan produknya, bagaimana mereka membuat 

pilihan merek, dan seberapa puas mereka setelah pembelian.2 

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 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu begitu besarnya pengaruh 

yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan 

 
1Thamrin Abdullah and Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, Cet.1 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), 123. 

2Ibid., 128. 
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tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang 

tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan 

pengkajian masalah.3 

Menurut Nugroho J. Setiadi pengambilan keputusan konsumen 

(customer decision making) adalah proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses 

pengintegrasian ini ialah suatu pilihan (choice) yang disajikan secara 

kognitif sebagai keinginan berperilaku.4 

Sehingga dapat diasumsikan bahwa semua perilaku sengaja 

(voluntary) dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika 

konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif 

yang ada. Ini tidak berarti bahwa suatu proses pengambilan keputusan 

sadar harus muncul setiap saat perilaku tersebut dinyatakan. Beberapa 

perilaku sadar dapat berubah menjadi kebiasaan. Perilaku tersebut 

didasarkan pada keinginan yang tersimpan diingatan yang dihasilkan 

oleh proses pengambilan keputusan masa lampau. Ketika diaktifkan 

keinginan atau rencana keputusan yang telah terbentuk sebelumnya ini 

secara otomatis mempengaruhi perilaku: proses pengambilan 

keputusan selanjutnya tidak diperlukan lagi. Akhirnya, beberapa 

perilaku tidak dilakukan secara sengaja dan sangat dipengaruhi oleh 

 
3Fahmi, Manajemen Pengambilan Keputusan Teori Dan Aplikasi, 2. 

4Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan 

Keinginan Konsumen, Cet.4 (Jakarta: Kencana, 2010), 332. 
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faktor lingkungan. Misalya, displai toko. Pengambilan keputusan tidak 

relevan pada kasus tersebut.5 

Dalam memberlakukan pengambilan keputusan konsumen 

sebagai suatu pemecahan masalah dapat diasumsikan bahwa 

konsumen memilki sasaran (konsekuensi yang diinginkan atau nilai 

dalam rantai arti akhir) yang ingin dicapai atau dipuaskan. Konsumen 

membuat keputusan perilaku mana yang ingin dilakukan untuk dapat 

mencapai sasaran mereka, dan dengan demikian “memecahkan 

masalah-masalahnya”. Dalam pengertian ini, pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada 

sasaran. Pemecahan masalah konsumen sebenarnya ialah suatu aliran 

tindakan timbal balik yang berkesinambungan diantara faktor 

lingkungan, proses kognitif dan efektif, serta tindakan perilaku. Priset 

dapat membagi aliran ini ke dalam beberapa tahap dan subproses yang 

berbeda untuk menyederhanakan masalah (problem solving) generik 

yang menjelaskan lima tahapan atau proses dasar.6  

Keputusan yang sering dilakukan, konsumen kadang-kadang 

mempertimbangkan merek-merek lain di luar mereka yang ada dalam 

set yang dibangkitkan. Jika konsumen yakin bahwa mereka telah 

mengetahui semua alternatif pilihan yang paling penting, mereka 

cenderung tidak akan mencari alternatif lainnya. Dalam keputusan 

 
5Ibid. 

6Ibid., 333. 
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lain, alternatif pilihan dapat diperoleh melalui kegiatan pencarian yang 

disengaja seperti membaca terbitan berkala cunsomer report.7 

Potensi keaktifan suatu merek kadang kala disebut kesadaran 

puncak (top-of-mindawareness) dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Pertama adalah oleh jumlah pembelian terakhir dan pengalaman 

konsumen menggunakan merek tersebut. Konsumen cenderung 

berfikir (mengaktifkan) merek-merek yang telah mereka gunakan 

sebelumnya. Dengan demikian, suatu merek terkenal dengan pangsa 

pasar lebih tinggi memiliki keunggulan lebih. Salah satu strategi 

pemasaran untuk meningkatkan potensi pengaktifan merek adalah 

penayangan iklan yang berulang dan sangat mahal harganya, seperti 

yang sering dilakukan pemasar rokok, bir, minuman ringan, dan pasta 

gigi (di antara merek lainnya). Akhirnya, strategi distribusi perusahaan 

dapat mempengaruhi apakah suatu merek masuk dalam set yang 

dipertimbangkan konsumen. Penempatan ini memperkuat 

kemungkinan konsumen menemukan merek tersebut pada saat-saat 

hendak memutuskan, yang selanjutnya akan meningkatkan 

kemungkinan dimasukkan ke dalam set yang dipertimbangkan 

konsumen.8 

Proses keputusan pembelian suatu produk mengikuti urutan 

seperti terlihat pada gambar 2.1. peran sesorang (bukan pembeli 

utama) dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk perlu 

 
7Ibid., 337. 

8Ibid. 
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diketahui oleh marketer karena di antara mereka terkadang menjadi 

faktor pendorong yang kuat bagi pengambil keputusan pembelian.9 

Gambar 2.1  

Proses Keputusan Pembelian Jasa Bank Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 64. 
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Sejumlah orang yang memiliki keterlibatan dalam keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut:10 

1) Initiator: orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan 

yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli 

produk tertentu. 

2) Influencer: orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh 

karena padangan dan nasihatnya mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

3) Decider: orang berperan sebagai pengambil keputusan dalam 

menentukan apakah produk jadi dibeli, produk apa yang akan 

dibeli, bagaimana cara membeli, dan dimana produk itu dibeli. 

4) Buyer: orang yang melakukan pembelian aktual.  

5) User: orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk yang 

dibeli.  

Marketer harus paham betul peran-peran tersebut dijalankan 

siapa. Jika dalam satu keluarga, peran diatas dimainkan oleh anak, ibu, 

dan lebih dominan ditentukan oleh seorang bapak, maka pesan 

komunikasi pemasaran harus diarahkan pada yang lebih dominan, 

sebagai pengambil keputusan akhir untuk melakukan pembelian. 

Keterlibatan psikologis dalam proses pengambilan keputusan  

pembelian itu berbeda-beda, sifat dengan sifat itu sendiri, yaitu 

pengambilan keputusan yang kompleks (extended decision making), 

 
10 Ibid., 65. 



15 
 

 
 

pengambilan keputusan terbatas (limited decision making), dan 

pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan (habitual decision 

making). 

Gambar 2.2  

Keterlibatan Keputusan Pembelian 
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Proses pengambilan keputusan pembelian berakhir pada tahap 

perilaku pembeli, dimana tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang 

dirasakan akan mempengaruhi pembelian ulang atau membeli produk 

lain pada perusahaan yang sama, dan cenderung merekomendasikan 

kepada orang lain. Pembeli yang puas merupakan iklan terbaik bagi 

produk, sementara konsumen yang kecewa akan beraksi dengan 

tindakan-tindakan negatif, seperti mendiamkan saja, melakukan 

komplain bukan ke perusahaan, tapi ke media massa, bahkan 

merekomendasikan negatif kepada orang lain.11 

Salah satu tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan jasa- 

dalam hal ini adalah bank- adalah menciptakan kepuasan pelanggan. 

 
11Ibid., 66. 
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Kepuasan pelanggan sebagai hasil penilaian pelanggan terhadap apa 

yang diharapkannya dengan membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk/ jasa. Kemudian harapan tersebut dibandingkan dengan kinerja 

yang diterimanya dengan mengkonsumsi produk/ jasa tersebut. 

Apakah keinginan yang diterimanya lebih besar (minimal sama) 

daripada harapannya, maka pelanggan puas, sebaliknya kinerja yang 

diberikan dari pemakaian produk/ jasa tersebut lebih kecil daripada 

apa yang diharapkannya maka pelanggan tidak puas.12 

b. Proses Masuknya Informasi 

Pada proses masuknya informasi, konsumen dipengaruhi oleh 

faktor eksternal yang di dalamnya terdapat dua sub-faktor, meliputi 

sub-faktor upaya pemasar perusahaan dan sub-faktor sosial budaya.13 

1) Upaya Pemasar 

Sub-faktor upaya pemasar perusahaan (firm marketing effrot) 

bertujuan untuk memengaruhi konsumen agar membeli produk-

produk perusahaan yang dipasarkan. Upaya para pemasar 

perusahaan dilakukan dengan melakukan kegiatan komunikasi 

pemasaran. Komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh setiap 

perusahaan berisi pesan-pesan pemasaran yang dalam 

penyampaiannya menggunakan berbagai instrumen pemasaran atau 

bauran pemasaran (marketing mix). Instrumen tersebut meliputi 

 
12M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 

2012), 192. 

13 Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen, Cet.1 (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 196. 



17 
 

 
 

bauran produk, harga, saluran distribusi dan promosi. Pada produk 

jasa, instrumen bauran pemasaran masih perlu diperluas dengan 

bauran proses, pendukung fisik dan orang. Bauran-bauran 

pemasaran tersebut mempengaruhi konsumen, berikut 

penjelasannya: 

a) Produk (Product) 

 Produk merupakan sesuatu yang berupa barang dan atau 

jasa yang mampu memberikan manfaat dan nilai kepada 

konsumen. Dikatakan bahwa produk selain  memberikan 

manfaat juga memberikan sejumlah nilai bagi konsumen.14  

b) Harga (Price) 

 Bagi pelaku usaha, harga merupakan imbalan yang berupa 

pembayaran yang diterima oleh karena telah menyerahkan suatu 

produk barang atau jasa kepada konsumen. Sebaliknya, harga 

bagi konsumen merupakan pengorbanan yang telah dikeluarkan 

guna memperoleh produk barang atau jasa. Bagi konsumen 

pengorbanan bukan semata-mata harga, akan tetapi masih 

mengandung sejumlah unsur lainnya seperti pengorbanan waktu, 

biaya, energi dan pengorbanan perasaan yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang produk barang dan atau jasa 

yang diperlukan sampai dengan keputusan membeli.15  

 

 
14Ibid., 197. 

15Ibid., 199. 
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c) Saluran Distribusi (Channel of Distribution) 

 Saluran distribusi merupakan jembatan penting antara 

produsen dan konsumen. Para pemasar sudah barang tentu akan 

menyatakan bahwa perusahaan produsen mempunyai jaringan 

saluran distribusi yang berpengalaman dan tersebar diseluruh 

wilayah. Dengan adanya saluran distribusi yang berpengalaman 

dan di wilayah yang luas maka apabila konsumen memerlukan 

barang atau suku cadang maka konsumen akan dengan mudah 

mendapatkan barang yang dicari dan mendapat pelayanan yang 

dibutuhkan.16 

d) Promosi (Promotion) 

 Tujuan promosi tidak lain untuk lebih memperkenalkan 

nama, manfaat dan nilai yang melekat pada produk yang 

ditawarkan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya 

kepada calon-calon konsumen. Kegiatan promosi dilakukan 

dengan berbagai cara yang pada umumnya adalah berupa 

komunikasi adalah berupa komunikasi melalui media cetak, 

media layar kaca maupun media audio semakin luas dan 

semakin bervariasi. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang 

dapat dicapai juga mampu menjangkau wilayah yang luas 

dengan target pembeli atau segmen pasar yang sangat luas.17 

 

 
16Ibid., 200. 

17Ibid., 202. 
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e) Proses (Process) 

 Dalam bisnis jasa, proses merupakan bagian dari produk 

dan bagian dari kualitas produk. Perusahaan penjual produk jasa 

perlu menjalankan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk 

mempermudah seluruh proses yang merupakan bagian dari 

produk dan bagian dari kualitas produk jasa. Setiap perusahaan 

akan melakukan berbagai usaha dan upaya perbaikan secara 

terus menerus agar konsumen melakukan kegiatan membeli. 

Konsumen akan termotivasi membeli disebabkan proses yang 

lebih mudah, lebih murah dan lebih menyenangkan.18 

f) Pendukung Fisik (Physical Evidents) 

 Pendukung fisik adalah seluruh benda dan atau barang 

nyata yang diorganisasikan guna mewujudkan produk jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen. Benda atau barang nyata tersebut 

bisa berupa tanah, air, bangunan, instalasi, peralatan, 

perlengkapan, mesin, perabotan dan lainnya yang dalam 

kegiatannya diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan produk jasa yang diperlukan dan atau dibutuhkan 

konsumen. dua hal penting dalam penguasaan keunggulan 

pendukung fisik adalah keunikan dan kecanggihan. Semakin 

 
18Ibid., 203. 
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unik letak tanah dan bangunan, dalam arti tingkat strategis maka 

semakin memilki daya tarik yang kuat terhadap konsumen.19 

g) Orang (Peoples) 

 Orang yang dimaksud dalam konteks ini adalah siapa saja 

yang ditempat, atau berada di sekitar tempat proses pelayanan 

diberikan. Dalam ruang tunggu di sebuah kantor Bank, orang 

yang hadir disana tidak terbatas hanya pada orang yang akan 

mengambil uang atau orang yang akan menyampaikan 

permohonan pinjaman. Melainkan ada juga orang lain yang ikut 

serta sebagai pengantar misalnya. Dengan demikian orang 

sebagai pengantarpun masuk dalam konteks orang (peoples) 

dalam produk jasa. Sekali lagi pengertian orang disini terdiri 

dari orang selaku petugas perusahaan, orang selaku pembeli 

produk jasa yang dijual perusahaan, dan orang lainnya yang ada 

ditempat atau di sekitar tempat proses pelayanan yang 

diberikan.20 

2) Lingkungan Sosial Budaya 

 Pengaruh lingkungan sosial budaya (socio-cultural input), 

unsur-unsurnya bersumber dari lingkungan sosial-budaya seperti, 

keluarga sumber-sumber informasi tidak formal, sumber informasi 

yang berasal dari informasi non komersial lainnya, kelas sosial, dan 

 
19Ibid., 204. 

20Ibid., 205. 
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pengaruh budaya dan sub-budaya lainnya. Secara sederhana unsur-

unsur lingkungan sosial budaya dijelaskan seperti berikut:21 

a) Budaya (Culture) 

 Budaya adalah karakter dari seluruh masyarakat yang di 

dalamnya meliputi faktor-faktor bahasa, pengetahuan, hukum, 

agama, kebiasaan-kebiasaan makan, musik, seni, teknologi, pola 

kerja, dan lain-lainnya yang memberi arti bagi kelompok-

kelompok tertentu.  Budaya dapat juga didefinisikan sebagai 

satu tatanan kondisi sosial suatu kelompok masyarakat dalam 

suatu wilayah atau daerah yang terkait dengan masalah bahasa, 

adat istiadat, nilai sosial, nilai keagamaan, kebiasaan, kesenian, 

kebudayaan, dan sejenisnya.22 

b) Demografi (Demography) 

 Adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan 

dalam hal ukuran, struktur dan penyebaran. Ukuran berarti 

jumlah orang, struktur menggambarkan usia, pendapatan, 

pendidikan dan pekerjaan, distribusi menggambarkan 

penyebaran lokasi. Unsur-unsur yang merupakan bentuk 

demografi sangat luas, meliputi gender, usia, tingkat pendidikan, 

jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, penyebaran penduduk, hobi, 

gaya hidup dan masih banyak lagi.23 

 
21Ibid., 207. 

22Ibid. 

23Ibid., 208. 
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c) Kelas Sosial (Social Class) 

 Kelas sosial didefinisikan dengan satu rangkaian tingkatan 

posisi sosial ekonomi, dimana tiap anggota dari tingkat-tingkat 

strata menempati posisinya sejumlah kelompok yang membagi-

bagi kelompoknya dalam strata tingkat sosial ekonomi. Setiap 

kelas sosial ekonomi memiliki kesamaan dan atau perbedaan 

(sikap, nilai dan gaya hidup) dalam kebutuhan dan keinginan. 

Dengan demikian maka kesamaan dan perbedaan ini akan 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam kebutuhan dan 

keinginan.24 

d) Refrensi Kelompok (Refrrence Group) 

 Refrensi kelompok adalah seseorang atau kelompok orang 

yang dijadikan acuan oleh seorang dalam membentuk 

pandangan tentang nilai tertentu, sikap atau pedoman 

berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Pendapat lain 

menyatakan bahwa refrensi kelompok adalah perorangan atau 

kelompok nyata atau maya yang membayangkan mempunyai 

kesamaan penilaian aspirasi atau perilaku. Pendapat di atas 

memberikan inspirasi bagi pelaku usaha untuk mempengaruhi 

perilaku konsumen dengan cara menampilkan figur-figur 

 
24Ibid., 209. 
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masyarakat tertentu sebagai ‘pedoman’ dan acuan bagi 

konsumen untuk mengambil keputusan membeli.25 

e) Keluarga (Family) 

 Pengertian keluarga sangat luas dan beragam, keluarga 

didefinisikan sebagai dua atau lebih orang yang mempunyai  

hubungan darah, pernikahan atau adobsi yang tinggal bersama. 

Unit keluarga terdiri dari dua atau lebih orang yang saling 

memiliki keterikatan yang tinggal dan makan dalam tempat 

tinggal pribadi. Dalam keluarga, keputusan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup lazimnya dilakukan oleh kepala keluarga, atau 

di pencari nafkah. Anggota keluarga lainnya hanya mengikuti 

apa yang telah diputuskan kepala keluarga. Keputusan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup lazimnya berbanding seharga 

dengan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat 

penghasilan. Dari penjelasan ini maka dengan sendirinya faktor 

keluarga sangat mempengaruhi dalam keputusan membeli.26 

c. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan 

Guna memudahkan pengambilan keputusan maka perlu dibuat 

tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang 

diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:27 

 
25Ibid., 210. 

26Ibid., 212. 

27Fahmi, Manajemen Pengambilan Keputusan Teori Dan Aplikasi, 2. 
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1) Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang, atau 

mudah untuk dimengerti. 

2) Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan, dan 

menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya 

sistematika yang lebih terarah dan terkendali. 

3) Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan 

untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah 

secara lebih spesifik. 

4) Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya 

masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan 

menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. 

5) Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut 

telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku 

pada umumnya. 

d. Tahap-Tahap Proses Pengambilan Keputusan 

Untuk memudahkan perusahaan dalam meneliti proses 

pengambilan keputusan pembelian konsumen maka akan digunakan 

“model tahapan” dari proses pembelian. Ada lima tahap dalam proses 

keputusan pembelian yaitu :28 

 

 

 

 
28Philip Kotler and Gary Armstrong, Princilpe Of Marketing, 179-181. 
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1) Pengenalan Kebutuhan, yaitu tahap proses keputusan pembeli, 

dimana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. 

2) Pencarian Informasi, yaitu tahap proses keputusan pembeli dimana 

konsumen ingin mencari informasi lebih banyak; konsumen 

mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian 

informasi secara aktif. Konsumen dapat memperoleh informasi dari 

beberapa sumber ini meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, 

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

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

organisasi pemeringkat konsumen, pencarian internet), dan sumber 

pengalaman (penanganan, pemeriksaan, pemakaian produk). 

3) Evaluasi Alternatif, yaitu tahap proses keputusan membeli dimana 

konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek 

alternatif dalam sekelompok pilihan. Dalam beberapa kasus, 

konsumen menggunakan kalkulasi yang cermat dan pemikiran 

logis. Pada waktu yang lain, konsumen yang sama hanya sedikit 

melakukan evaluasi atau bahkan bergantung pada intuisi. Kadang-

kadang konsumen membuat keputusan pembelian sendiri, kadang-

kadang mereka meminta nasihat pembelian dari teman, pemandu 

konsumen, atau wiraniaga. 

4) Keputusan Pembelian, yaitu keputusan pembeli tentang merek 

mana yang dibeli. 
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5) Perilaku Pascapembelian, yaitu tahap proses pembeli dimana 

konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka. 

2. Lokasi  

a. Pengertian  

Dalam bisnis jasa bank, penentuan lokasi diterima bank akan 

beroperasi merupakan salah satu faktor yang penting. Dalam 

persaingan yang ketat penentuan lokasi memilki pengaruh cukup 

signifikan dalam aktivitas penghimpunan dana masyarakat serta 

menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Sebab dengan 

penentuan lokasi yang tepat maka target pencapaian bank akan 

diraih.29 

Lokasi bank adalah tempat dimana diperjualbelikannya produk 

cabang bank dan pusat pengendalian perbakan. 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). 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. Di samping lokasi yang strategis, hal 

lain yang juga mendukung lokasi tersebut adalah layout gedung dan 

layout ruangan bank itu sendiri. Penetapan layout yang baik dan benar 

 
29M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 

2012), 131. 
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akan menambah kenyamanan nasabah dalam berhubungan dengan 

bank. Pada akhirnya, lokasi dan layout merupakan dua hal yang tidak 

terpisahkan dan harus merupakan suatu panduan yang serasi dan 

sepadan. Secara umum ada beberapa tujuan yang hendak dicapai 

dalam menentukan lokasi dan layout bank adalah sebagai berikut:30 

1) Agar bank dapat menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi kantor 

pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, atau 

lokasi mesin-mesin ATM. Tujuannya untuk mempermudah 

nasabah berhubungan atau melakukan transaksi dengan bank. 

2) Agar bank dapat menentukan dan membeli atau menggunakan 

teknologi yang paling tepat dalam memberikan kecepatan dan 

keakuratan guna melayani nasabahnya. 

3) Agar bank dapat menentukan layout yang sesuai dengan standar 

keamanan, keindahan, dan kenyamanan bagi nasabahnya. 

4) Agar bank bisa menentukan metode antrian yang paling optimal, 

terutama pada hari atau jam-jam sibuk, baik di depan teller atau 

kasir. 

5) Agar bank dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan 

sekarang dengan masa yang akan datang. 

Kemudian setelah lokasi diperoleh, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan layout gedung dan ruang kantor. Hilangkan kesan 

kantor yang sumpek dan semrawut yang akan mengakibatkan nasabah 

 
30Kasmir, Pemasaran Bank, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), 145. 



28 
 

 
 

tidak betah berlama-lama berada di kantor. Usahan layout ruangan 

senyaman mungkin dengan susunan meja, tempat duduk, atau 

keindahan lainnya seperti lukisan dan musik sehingga nasabah merasa 

nyaman. 

Penentuan layout dapat dilakukan dengan untuk dua macam, 

yaitu layout gedung dan ruangan. Kedua layout ini saling mendukung 

kenyamanan nasabah serta keamanan nasabah dalam berurusan 

dengan bank.31 

b. Pertimbangan Penentuan Lokasi 

Menurut Kasmir penentuan lokasi bank tidak dapat dilakukan 

secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah sebagai berikut:32 

1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik 

2) Dekat dengan perkantoran 

3) Dekat dengan pasar 

4) Dekat dengan perumahan atau masyarakat 

5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. 

Selanjutnya penentuan layout dapat dilakukan untuk dua 

macam, yaitu layout gedung dan ruangan. Kedua layout ini saling 

mendukung kenyamanan nasabah serta keamanan nasabah dalam 

 
31Ibid., 146. 

32Ibid., 148. 
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berurusan dengan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk layout 

gedung adalah sebagai berikut:33 

1) Bentuk gedung yang memberikan kesan bonafid atau modern atau 

mungkin tradisional tergantung di wilayah mana yang akan dibuka, 

2) Lokasi parkir luas dan aman, 

3) Keamanan disekitar gedung, 

4) Tersedia tempat ibadah, 

5) Tersedia telepon umum atau fasilitas lainnya khusus untuk 

nasabah. 

c. Pemilihan dan Penentuan Lokasi 

Menurut M.Nur Rianto Al Arif penjelasan terkait hal-hal yang 

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemilihan dan 

penentuan lokasi suatu bank adalah sebagai berikut:34 

1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik 

Hal ini bisa menjadi pertimbangan, apabila segmen yang 

akan dijadikan target pasar bagi bank adalah pabrik atau karyawan 

pabrik. Misalkan bank akan menawarkan fasilitas pembiayaan 

ekspor bagi ekspor pabrik yang beroperasi di kawasan industri, 

maka dekat dengan kepada kawasan industri atau pabrik dapat 

menjadi pertimbangan dalam membuka kantor di kawasan tersebut. 

 

 

 
33Ibid., 241. 

34Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 133-134. 
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2) Dekat dengan perkantoran 

Pilihan ini dapat diambil jika target pasar yang akan diraih 

oleh bank adalah kantor serta karyawan tersebut, sehingga dengan 

membuka kantor yang dekat dengan lokasi perkantoran atau 

bahkan di gedung perkantoran tersebut menjadi salah satu 

pertimbangan utama. Misalkan salah satu bank syariah ingin 

menawarkan sistem pembayaran gaji karyawan secara otomatis 

(payroll) kepada perusahaan, maka dengan membuka kantor  di 

wilayah tersebut akan memberikan kemudahan baik kepada 

perusahaan maupun karyawan perusahaan tersebut dalam 

mengakses fasilitas perbankan. 

3) Dekat dengan pasar 

Keputusan pembukaan kantor cabang atau kas di wilayah 

yang dekat dengan pasar dapat dilakukan apabila target pasar yang 

ingin diraih adalah para pedagang pasar tersebut, misalkan agar 

dapat mempermudah proses transaksi bisnis mereka. Ukuran pasar 

yang dijadikan pilihan pun biasanya adalah yang berukuran besar 

baik dalam hitungan jumlah transaksi maupun jumlah pengunjung. 

Misalkan pemilihan pembukaan kantor kas di pasar Tanah abang 

blok A, hal ini dilakukan agar para pedagang dapat semakin mudah 

dalam proses transaksi bisnisnya sehingga tidak perlu repot dengan 

uang tunai. 
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4) Dekat dengan perumahan atau masyarakat 

Apabila suatu perbankan memilih untuk dekat dengan 

perumahan adalah pada perbankan yang fokus kepada sektor ritel. 

Hal ini sebagai upaya mendekatkan diri bank kepada masyarakat. 

Sehingga tidak perlu repot untuk mencari kantor cabang bank yang 

jauh apabila ingin bertransaksi. 

5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi 

Jumlah pesaing yang telah membuka kantor perwakilan di 

suatu wilayah harus turut pula menjadi pertimbangan. Meskipun 

lokasi yang dipilih strategis, tetapi jumlah pesaingnya banyak maka 

hal ini harus dipertimbangkan pula. Sebab perhitungan market 

share yang ingin dicapai harus dapat dihitung secara tepat, apabila 

sudah terlalu banyak pesaing maka akan mengurangi jumlah 

pendapatan bank apabila suatu daerah sudah terlalu padat, maka 

sebaiknya suatu bank tidak membuka kantor daerah tersebut. 

3. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian 

Kualitas merupakan perpaduan antar sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan 

kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menentukan dan menilai 

sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik tersebut memenuhi 

kebutuhannya. Konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, 

yaitu bergantung pada perspektif yang digunakan untuk menentukan 
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ciri-ciri dan spesifikasi. Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas 

yang harus konsisten satu sama lain, yaitu persepsi konsumen, produk 

jasa, dan proses.35 Kualitas pelayanan sebagai kemampuan 

merencanakan, menciptakan, dan menyerahkan produk yang 

bermanfaat luar biasa bagi pelanggan.36 

Menurut Herry Susanto dan Khaerul Umam semakin tinggi 

kualitas, semakin tinggi kepuasan nasabah dan mendukung harga yang 

lebih tinggi serta (sering) menyebabkan biaya yang lebih rendah. 

Dapat diartikan quality (kualitas) adalah keseluruhan ciri serta sifat 

dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

yang tersirat.37 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah sifat atau karakteristik yang berfungsi untuk menentukan ciri 

kualitas pelayanan atau jasa dengan tujuan memuaskan kebutuhan 

nasabah. Apabila kualitas bagus maka akan memberikan timbal balik 

kepada bank dengan bertambahnya nasabah. 

Persepsi merupakan proses individu (konsumen) memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterprestasikan (memaknai) masukan-

masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran obyek yang 

 
35Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), 212. 

36Hasan, Marketing Bank Syariah, 91. 

37Herry Sutanto and Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Cet.1 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 278. 
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memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal), memiliki arti 

tertentu, dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, 

distorsi maupun retensi.38  

Tujuan dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan para 

pelanggan merasa puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat 

menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai 

manfaat, seperti:39 

1) Hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis; 

2) Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang; 

3) Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan; 

4) Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) 

yang menguntungkan bagi perusahaan; 

5) Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan; dan 

6) Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

Kualitas produk jasa perbankan dapat mempengaruhi persepsi 

dan kepuasan nasabah melalui ketepatan waktu pelayanan 

penyampaian, ketersediaan produk dan layanan saat dibutuhkan, 

kebenaran janji promosi atas produk dan layanan, kesesuaian 

pemesanan, keamanan dan keselamatan, fleksibilitas pembayaran, 

ketersediaan fasilitas pelayanan dan kemudahan pengambilan, 

 
38Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 67. 

39Ibid., 83. 
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termasuk biaya administrasi dan pemeliharaannya, serta kemampuan 

penyempurnaan produk layanan secara terus menerus tanpa batas.40  

b. Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan 

Dalam rangka memenangkan persaingan antar bank dalam 

menjalankan bauran pemasarannya dapat dilakukan berbagai strategi. 

Akan tetapi, ketepatan penggunaan strategi bauran pemasaran jasa 

suatu bank ditentukan antara lain melalui kualitas jasa yang 

ditawarkan (perceived service quality). Keberhasilan faktor ini dapat 

dilakukan melalui hal-hal berikut:41 

1) Kualitas jasa yang dirasakan pelanggan. Artinya, apa yang diterima 

nasabah pada saat menerima atau membeli jasa yang ditawarkan 

bank. 

2) Jasa yang diharapkan pelanggan. Artinya, apa yang dirasakan 

nasabah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan terhadap jasa yang 

dibelinya. 

Kualitas jasa yang ditawarkan ditentukan oleh berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Menurut beberapa ahli pemasaran paling 

tidak ada lima unsur yang menentukan kualitas jasa, yaitu sebagai 

berikut:42 

 

 

 
40Ibid., 88. 

41Kasmir, Manajemen Perbankan, 215. 

42Ibid., 215-216. 
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1) Tangible (bukti nyata) 

Artinya, jasa yang berkualitas dilihat dari fasilitas fisik 

seperti gedung kantor, ruangan, pakaian dan penampilan petugas 

karyawan, lokasi pelayanan kantor. 

2) Emphaty (empati) 

Artinya, jasa yang berkualitas mencakup kemudahan 

komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, seperti 

sikap, kewajaran yang ditawarkan, kesediaan membantu nasabah, 

menanggapi setiap permintaan nasabah, kesopanan karyawan, 

perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan nasabah. 

3) Reliability (keandalan) 

Artinya, jasa yang berkualitas meliputi kepercayaan kepada 

institusi, akurasi catatan nasabah dan kepercayaan nasabah kepada 

karyawan. 

4) Responsiveness (daya tanggap) 

Artinya, jasa yang berkualitas mencakup kecepatan layanan 

karyawan dan dukungan institusi pada karyawan. 

5) Assurance (jaminan atau kepastian) 

Artinya, jasa yang berkualitas mencakup janji institusi 

kepada pelanggan, penetapan waktu pemberian jasa, keamanan 

bertransaksi, penetapan waktu operasi, dan kepastian jasa yang 

diberikan. 
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c. Aspek Kualitas Pelayanan Jasa 

Pada penelitian ini akan mengukur kualitas pelayanan 

menggunakan teori menurut Ali Hasan mengemukakan sepuluh 

kriteria kualitas pelayanan sebagai berikut:43 

1) Tangible (yang terukur) 

Memperhatikan wujud fisik, seperti gedung, peralatan dan 

semua fasilitas yang menunjang pekerjaan dan layanan serta 

kualitas mitra internal yang menunjang pekerjaan dan layanan serta 

kualitas mitra internal yang terlibat di dalamnya merupakan 

cerminan kualitas bank itu sendiri. 

2) Reliability (keandalan) 

Kehandalan produk bank dalam mewujudkan komitmen 

sesuai dengan promosi tahap awal transaksi dan konsistensi 

layanan dari waktu ke waktu sesuai promosi. 

3) Responsiveness (kemampuan reaksi) 

Daya tanggap merupakan kemampuan untuk meningkatkan 

kecepatan karyawan yang bertugas dalam menanggapi permintaan 

pelanggan. 

4) Competence (kompeten) 

Tingkat keterampilan mitra internal dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan kemampuan untuk menyakinkan nasabah tanpa 

harus bohong dicampur sumpah. 

 
43Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 88-89. 
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5) Courtecy (kehormatan) 

Sikap sopan  dan bersahabat dari mitra internal bank ketika 

melayani nasabah. 

6) Credibility (kredibilitas) 

Kualitas yang dipersepsikan nasabah dengan citra, reputasi 

dan tanggungjawab bank terhadap nasabah, persepsi nasabah 

terhadap tingkat kualitas produk bank pesaing utama maupun 

lainnya yang sejenis. 

7) Security (keamanan) 

Segi kenyamanan dan keamanan bagi nasabah, baik fisik 

maupun proses delivery serta legalitas nasional dan global yang 

memberikan jaminan terhadap kehalalan operasional perbankan itu 

sendiri. 

8) Access (akses) 

Faktor ini mencakup letak bank yang strategis, kemampuan 

untuk mencapai pasar sasaran, serta kemampuan yang mampu 

memberikan pelayanan dengan cepat. 

9) Communication (komunikasi) 

Karyawan garis lini (terdepan) di bank mampu 

berkomunikasi dengan nasabah dan mutu komunikasi itu sendiri 

menentukan mutu pelayanan yang diberikan kepada nasabah. 
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10) Understanding customer (mengerti pelanggan) 

Tingkat pemahaman kebutuhan, keinginan nasabah dan 

kemampuan mitra internal untuk berbicara dengan bahasa nasabah. 

4. Keterkaitan antar Variabel 

a. Keterkaitan antara Lokasi terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Penentuan lokasi kantor cabang bank baik untuk cabang utama, 

cabang pembantu atau kantor kas merupakan salah satu tugas yang 

sangat penting. Penetuan lokasi kantor diikuti penentuan sarana dan 

prasarana pendukung lainnya. Lokasi bank yang strategis ditunjukkan 

agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. 

Demikian sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman 

dan aman kepada seluruh nasabahnya.44 Strategi tempat meliputi 

keputusan berkaitan dengan di mana, kapan, dan bagaimana 

pelanggan akan mengakses tawaran, seringkali disebut sebagai jalur 

distribusi. Kenyamanan berakses seringkali merupakan salah satu 

pertimbangan penting bagi pelanggan ketikan menentukan berbagai 

alternatif yang saling bersaing, baik yang langsung maupun tidak 

langsung. Persepsi mengenai kenyamanan akan ditentukan oleh 

berbagai variabel seperti lokasi fisik, jam dan hari buka, opsi 

pembelian (contoh, malam hari).45 Dalam bisnis perbankan, sebagai 

salah satu jenis bisnis yang menawarkan jasa, rangkaian yang ada 

sedikit berbeda. Pada bisnis perbankan tradisional, jaringan pemasaran 

 
44Kasmir, Manajemen Perbankan, 242. 

45Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ed.2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 60. 
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lebih dititikberatkan pada perbedaan fungsi kontrol terhadap 

pelaksanaan perdagangan jasa perbankan dan ditentukan berdasarkan 

pertimbangan struktur organisasi, pembagian wilayah, serta 

kewenangan dalam mengambil keputusan.46 

b. Keterkaitan antara Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung 

Kualitas pelayanan sebagai kemampuan merencanakan, 

menciptakan, dan menyerahkan produk yang bermanfaat luar biasa 

bagi pelanggan. Kualitas pelayanan karyawan sebagai jaminan atas 

ketersediaan produk, rasa responsivitas, biaya tunggu yang lebih 

hemat, ketepatan waktu memberikan pelayanan dan waktu tunggu 

yang lebih pendek, kesempurnaan pelayanan, serta kemampuan 

menimbulkan kesenangan dan perasaan nyaman pada konsumen.47 

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 

pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga 

terdapat baku mutu pelayanan. Adapun pengertian mutu merupakan 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak 

yang menginginkannya. Pelayanan dapat diartikan setiap tindakan 

membantu, menolong, memudahkan, menyenangkan dan manfaat bagi 

orang lain. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan 

 
46Ibid., 69. 

47Hasan, Marketing Bank Syariah, 91. 
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perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi 

dengan nasabah secara langsung maupun tak langsung.48 

c. Keterkaitan antara Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus 

memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya 

pilihan yang tersedia, kondisi yang dihadapi, serta pertimbangan-

pertimbangan yang mendasari yang kemudian membuat pengambilan 

keputusan satu individu berbeda dengan individu lain. pada saat 

seorang konsumen baru akan melakukan pembelian pertama kali atas 

suatu produk, pertimbangan yang akan mendasarinya berbeda dari 

pertimbangan yang telah berulang kali. Pertimbangan-pertimbangan 

ini dapat diolah oleh konsumen dari sudut pandang ekonomi, 

hubungannya dengan orang lain sebagai dampak dan hubungan sosial, 

hasil analisis kognitif yang rasional ataupun lebih kepada 

ketidakpastian emosi (unsur emosi). Keputusan pembelian akan 

dilakukan dengan menggunakan kaidah menyeimbangkan sisi positif 

dengan sisi negatif satu merek (compensatory decision rule) ataupun 

mencari solusi terbaik dari perspektif konsumen (non-compensatory 

decision rule) yang setelah dikonsumsi akan dievaluasi kembali.49 

 

 
48Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,212 . 

49Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi, Ed.1 (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2016), 102. 
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B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Sebagaimana yang dilakukan peneliti, ada beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki topik dan pembahasan yang serupa dengan 

penelitian ini, yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:50 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

Rosy Sukaryono, 

2016 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Produk dan 

Lokasi Kantor 

Terhadap 

Keputusan 

Menjadi 

Nasabah 

Tabungan 

Simpeda di 

Bank Jatim 

Cabang Kediri 

Variabel independen (kualitas 

pelayanan, produk dan lokasi 

kantor) secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen (keputusan menjadi 

nasabah) tabungan simpeda di 

bank jatim cabang kediri. 

Koefisien determinasi besar 

pengaruh kualitas pelayanan, 

produk dan lokasi kantor 

terhadap keputusan menjadi 

nasabah tabungan adalah 

sebesar 79,8%, berarti masih 

ada variabel lain yang 

mempengaruhi keputusan 

menjadi nasabah sebesar 

20,2% 

Penelitian Rosy 

menggunakan kualitas 

pelayanan, produk dan 

lokasi kantor sebagai 

variabel bebas. 

Sedangkan penelitian 

ini hanya 

menggunakan lokasi 

dan kualitas pelayanan. 

Selain itu, penelitian 

Rosy lebih fokus 

kesemua produk bank 

syariah, sedangkan 

penelitian ini lebih 

fokus pada lokasi dan 

kualitas pelayanan 

bank syariah 

Susanti Mei Diana, 

2017 

Pengaruh 

Pengetahuan, 

Lokasi, 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Bagi Hasil 

Terhadap 

Keputusan 

Anggota 

Menabung di 

BMT Bina 

Umat Sejahtera 

Kalijambe 

Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik, uji signifikansi 

dan uji ketepatan model. Dari 

hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan berdasarkan uji t, 

variabel Pengetahuan, Kualitas 

Pelayanan, Bagi Hasil,  

Memiliki Pengaruh Terhadap 

Keputusan Menabung 

sedangkan variabel lokasi, 

tidak berpengaruh terhadap 

keputusan menabung di BMT 

bina umat sejahtera karena 

nilai signifikasi > α 

(0,308>0,05). 

Penelitian Susanti 

menggunakan variabel 

bebas berupa 

pengetahuan, lokasi, 

kualitas pelayanan dan 

bagi hasil, sedangkan 

penelitian ini hanya 

menggunakan lokasi 

dan kualitas pelayanan 

sebagai variabel bebas. 

Selain itu penelitian 

Sinta lebih terfokus 

pada pengetahuan, 

kualitas pelayanan dan 

bagi hasil. 

 

  

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

2015), 114. 



42 
 

 
 

Nama  

Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

Rizqa 

Ramadhaning 

Tyas, 2012  

Pengaruh 

Lokasi dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Untuk 

Menabung Di 

BMT Sumber 

Mulia 

Tuntang 

Pertama, terdapat pengaruh yang 

signifikan dari kualitas pelayanan 

yang terdiri dari reliability, 

responsiveness, assurance, 

emphaty, dan tangibles terhadap 

keputusan menabung. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t dengan 

nilai t hitung > t tabel pada taraf 

signifikansi 5% yaitu reliability 

(3,838>1,7011), responsiveness 

(2,121>1,7011), assurance 

(3,062>1,7011), emphaty 

(4,760>1,7011), dan tangibles 

(3,290>1,7011). Kedua, terdapat 

pengaruh yang signifikan lokasi 

BMT terhadap keputusan nasabah 

untuk menabung, yang dibuktikan 

dengan hasil uji t yaitu t hitung > t 

tabel (3,480>1,7011), dengan taraf 

signifikansi 5%. Ketiga, variabel 

emphaty merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh dominan 

terhadap keputusan nasabah untuk 

menabung. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi (0,000) lebih 

signifikan dibanding variabel 

lainnya. Kemudian dilanjutkan 

dengan variabel reliability dengan 

nilai signifikansi (0,001), variabel 

lokasi (0,002), variabel tangibles 

(0,003), assurance (0,005) dan 

variabel responsiveness dengan 

nilai signifikansi (0,043). 

Rizqa lebih fokus pada  

faktor kualitas pelayanan, 

sedangkan penelitian ini 

fokus pada semua yang 

berkaitan dengan lokasi 

dan kualitas pelayanan 

bank syariah. 

Eka 

Nopitasari, 

2017 

Pengaruh 

Lokasi, 

Produk, 

Reputasi, Dan 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Mahasiswa 

Iain Surakarta 

Menggunakan 

Bank Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa variabel lokasi 

(X1) berdasarkan uji t diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 2,655 > 

1,985. Nilai signifikan sebesar 

0,009 <0,05, yang berarti bahwa 

promosi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

nasabah (Y). Sedangkan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,423, 

artinya lokasi berpengaruh sebesar 

42,3% terhadap keputusan 

nasabah. 

Penelitian ekanopitasari 

menggunakan variabel 

bebas berupa  lokasi, 

produk, reputasi, dan 

pelayanan, sedangkan 

penelitian ini hanya 

menggunakan lokasi dan 

kualitas pelayanan sebagai 

variabel bebas. Selain itu 

penelitian Eka Nopitasari 

lebih terfokus pada berupa  

lokasi, produk, reputasi, 

dan pelayanan. 
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Nama Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

Cindhy Audina 

Putribasutami 

dan R. A. Sista 

Paramita, 2018 

Pengaruh 

Pelayanan, 

Lokasi, 

Pengetahuan, 

dan Sosial 

Terhadap 

Keputusan 

Menabung di 

Ponorogo 

Hasil uji t-test pengaruh pelayanan terhadap 

keputusan menabung masyarakat pada Bank 

Syariah diperoleh probabilitas signifikansinya 

sebesar 0,013. Nilai probabilitas signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05). 

Kesimpulan dari angka tersebut adalah bahwa 

terdapat pengaruh pelayanan terhadap 

keputusan menabung masyarakat Ponorogo di 

Bank Syariah. Hasil uji t-test pengaruh lokasi 

terhadap keputusan menabung masyarakat 

pada Bank Syariah diperoleh probabilitas 

signifikansinya sebesar 0,024. Nilai 

probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil 

dari 0,05 (sig < 0,05). Hasil uji t-test 

pengaruh lokasi terhadap keputusan 

menabung masyarakat pada Bank Syariah 

diperoleh probabilitas signifikansinya sebesar 

0,024. Nilai probabilitas signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05). Hasil uji t-

test pengaruh pengetahuan terhadap 

keputusan menabung masyarakat pada Bank 

Syariah diperoleh probabilitas signifikansinya 

sebesar 0,001. Nilai probabilitas signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05). 

Hasil uji t-test pengaruh sosial terhadap 

keputusan menabung masyarakat pada Bank 

Syariah diperoleh probabilitas signifikansinya 

sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05). 

Pada penelitian Cindhy 

menggunakan pelayanan, 

lokasi, pengetahuan, dan 

sosial sebagai variabel 

bebas, sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan lokasi dan 

kualitas pelayanan 

sebagai variabel bebas. 

Selain itu, penelitian 

Chindy lebih fokus pada 

keputusan menabung. 

 

Penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian terdahulu yang 

berjudul Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Nasabah Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang. Penelitian ini 

menggunakan teori yang lebih fokus pada  faktor kualitas pelayanan yang 

terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles 

terhadap keputusan menabung. Sedangkan pada penelitian ini 

mengembangkan teori sebelumnya terkait lokasi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan nasabah menabung. Penelitian ini menggunakan teori 

lokasi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank dan kualitas pelayanan terkait 
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aspek kualitas jasa, yaitu tangible, reliability, responsiviness, competence, 

credibility, security, access, communication dan understanding customer. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antarvariabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan 

teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara 

kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan 

antarvariabel yang diteliti. Sintesis tentang hubungan variabel tersebut, 

selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.51 Untuk mempermudah 

dalam analisis penelitian dapat menggunakan skematis alur kerangka 

berfikir penelitian, sebagai berikut: 

Gambar 2.3  

Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 

 

 

 

Keterangan: 

   : pengaruh secara parsial 

   : pengaruh secara simultan 

  : v : variabel independen dan variabel dependen 

 
51Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif  Cet.4 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 118. 

Lokasi  (X1) 

 

 

Keputusan Nasabah 

Menabung di Bank 

Syariah (Y) 
 

Kualitas Pelayanan  (X2) 
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Jadi, bagan diatas menggambarkan variabel lokasi (X1) dan variabel 

kualitas pelayanan (X2) berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung 

(Y) di BRI Syariah KCP Ngawi. 

D. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.52 Menurut Andang Sunarto hipotesis 

adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang 

dimaksudkan untuk pengujian atau kesimpulan sementara yang harus diuji 

kebenarannya yang berguna untuk  pengambilan keputusan.53  

 Berdasarkan tinjauan pustaka Menurut Nugroho J. Setiadi 

pengambilan keputusan konsumen (customer decision making) adalah 

proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih alternatif, dan memilih salah satu di antaranya. 

Hasil dari proses pengintegrasian ini ialah suatu pilihan (choice) yang 

disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku.54 Proses penentuan 

keputusan dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cindhy Audina 

Putribasutami dan R. A. Sista Paramita yang berjudul Pengaruh Pelayanan, 

Lokasi, Pengetahuan, dan Sosial terhadap Keputusan Menabung di 

 
52Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, Cet.2 (Bandung: PT Remaja 

Rosadakarya, 2014), 120. 

53Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), 47. 

54Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan 

Keinginan Konsumen, Cet.4 (Jakarta: Kencana, 2010), 332. 
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Ponorogo di mana hasilnya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan 

bahwa terdapat pengaruh pelayanan terhadap keputusan menabung 

masyarakat Ponorogo di Bank Syariah.55 Oleh sebab itu dalam penelitian ini 

diharapkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan maka akan meningkat 

keputusan nasabah menabung. Hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan lokasi terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan lokasi terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ngawi 

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Kasmir, lokasi bank adalah 

tempat dimana diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat 

pengendalian perbakan. 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). 

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.56 Dan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Rizqa Ramadhaning Tyas yang berjudul  

Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah 

Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang dengan hasil lokasi 

terdapat pengaruh yang signifikan lokasi BMT terhadap keputusan nasabah 

 
55Cindhy Audina Putribasutami and R. A. Sista Paramita, “Jurnal Ilmu Manajemen,” 

Universitas Negeri Surabaya 6 (2018): 3, 157. 

56Kasmir, Pemasaran Bank, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), 145. 
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untuk menabung.57 Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dengan 

meningkatnya lokasi, maka akan meningkat pula keputusan nasabah 

menabung. 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Danang Sunyoto perilaku 

konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan 

keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa 

ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.58 Penentuan lokasi 

mempunyai pengaruh signifikan dalam aktivitas menghimpun dana 

masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat.59 

Pelayanan yang diberikan dikatakan baik dan dapat menjalin hubungan yang 

berkesinambungan dengan nasabah apabila nasabah telah merasa: dibantu, 

dihargai, dilindungi, diperhatikan dan diterima.  Nasabah yang merasa puas 

akan menceritakan kesan positifnya kepada orang lain, dimana hal ini 

 
57Rizqa Ramadhaning Tyas, “Pengaruh Lokasi Dan Kualitas Pelayanan  Terhadap 

Keputusan Nasabah Untuk Menabung  Di BMT Sumber Mulia Tuntang” (Program Studi 

Perbankan Syariah  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  Salatiga, 2012), 111. 

58Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen Dan Pemasaran, Cet.1 (Yogyakarta: CAPS, 2015), 

4. 

59Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 131. 
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merupakan promosi gratis bagi perusahaan.60 Dan hasil dari penelitian 

terdahulu oleh Rosy Sukaryono yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Produk dan Lokasi Kantor Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan 

Simpeda di Bank Jatim Cabang Kediri menunjukkan bahwa variabel 

independen (kualitas pelayanan, produk dan lokasi kantor) secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(keputusan menjadi nasabah) tabungan.61  

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan lokasi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

H1: terdapat pengaruh yang signifikan lokasi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

Sehingga dalam penelitian ini diharapkan meningkatnya lokasi dan 

kualitas pelayanan, maka semakin meningkat pula keputusan nasabah 

menabung.

 
60Ibid., 218. 

61Rosy Sukaryono, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Produk Dan Lokasi Kantor Terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Simpeda Di Bank Jatim Cabang Kediri” (Fakultas 

Ekonomi Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia UNPGRI Kediri, 2016), 7. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui.1 Data angka tersebut akan dikumpulkan dan dihitung oleh peneliti 

menggunakan alat yang berupa statistika dengan bantuan aplikasi IBM 

SPSS Statistic 21. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti di 

lapangan hal-hal yang sedang terjadi.2 Metode penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan menguji hipotesis.3 

Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua 

atau lebih variabel bebas lokasi dan kualitas pelayanan terhadap variabel 

terikat keputusan nasabah menabung.4 Untuk memperoleh data peneliti 

 
1Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, Cet.2 (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 

2014), 37. 

2Ibid., 217. 

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 

127. 
4Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, Cet.1 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 61. 
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menggunakan data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari 

objek yang diteliti baik secara individu atau organisasi.5  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Muhamad variabel penelitian adalah sesuatu yang 

dijadikan objek penelitian atau yang diteliti.6 Menurut Deni 

Dermawan variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan.7 Macam-macam variabel:8 

a. Variabel Independen (bebas) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). variabel independen pada penelitian ini adalah lokasi (X1) 

dan kualitas pelayanan (X2). 

b. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen 

pada penelitian ini adalah keputusan nasabah menabung (Y). 

 

 
5Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5. 

6Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Ed.1 (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 68. 

7Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 108. 

8Ibid., 109. 
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2. Definisi Operasional 

Menurut Muhamad definisi operasional adalah suatu definisi 

yang dinyatakan dalam kriteria atau operasi yang dapat diuji secara 

khusus.9 Definisi operasional merupakan bentuk pengukuran beberapa 

konsep dan pengertian yang berguna untuk mengembangkan 

hubungan-hubungan dalam hipotesis dan teori yang ada. Pengumpulan 

data variabel penelitian dan definisi operasional pada penelitian ini, 

sebagai berikut:10    

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Subvariabel Definisi  

Operasional 

Indikator No. 

Item 

Sumber 

Lokasi (X1) Lokasi yang tepat serta 

strategis untuk lokasi 

kantor pusat, kantor 

cabang pembantu, 

kantor kas atau lokasi-

lokasi mesin ATM. 

Tujuannya adalah agar 

memberi kemudahan 

bagi nasabah dalam 

bertransaksi atau 

beraktivitas bisnis 

yang terkait dengan 

pihak perbankan 

Dekat dengan 

kawasan industri 

atau pabrik. 

1,2,3 M.Nur 

Rianto Al 

Arif,  

Dasar-

Dasar 

Pemasaran 

Bank 

Syariah,  

Cet.2. 

(Bandung: 

Alfabeta, 

2012). 

Dekat dengan 

perkantoran.  

4,5,6 

Dekat dengan pasar 7,8,9 

Dekat dengan 

perumahan atau 

masyarakat 

10,11,

12 

Mempertimbangkan 

jumlah pesaing 

yang ada disuatu 

lokasi 

13,14,

15 

Jumlah 
  

15 
 

 

 

 

 

 
9Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 68. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D), 

Cet.18 (Bandung: Alfabeta, 2014), 160. 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

No. 

Item 
Sumber 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

 
Reliability 

(keandalan) 

1,2 Ali Hasan, 

Marketing 

Bank Syariah, 

Cet.1. (Bogor: 

Ghalia 

Indonesia, 

2010). 

Karena merekalah 

yang menikmati 

layanan sehingga 

dapat mengukur 

kualitas pelayanan 

berdasarkan 

harapan-harapan 

mereka dalam 

memenuhi 

kepuasannya 

Responsiveness 

(ketanggapan) 

3,4 

Tangibles (bukti 

langsung) 

5,6 

Competence 

(kemampuan) 

7 

Access (mudah 

diperoleh) 

8 

Courtecy 

(keramahan) 

9 

Credibility (dapat 

dipercaya) 

10 

Security 

(keamanan) 

11,12 

Understanding 

(memahami 

nasabah) 

13 

Communication 

(komunikasi) 

14 

Keputusan 

Nasabah 

Menabung 

(Y) 

Suatu proses 

keputusan membeli 

yang terdiri dari 

lima tahap, yaitu: 

pengenalan 

kebutuhan, 

pencarian 

informasi, evaluasi 

alternatif, 

keputusan 

pembelian dan 

perilaku 

pascapembelian 

yang dilalui 

konsumen 

Pengenalan 

kebutuhan,  

1,2 Philip Kotler, 

and Gary 

Armstrong. 

Princilpe Of 

Marketing, 

Cet.12. 

(Erlangga, 

2008). 

Pencarian 

Informasi 
3,4 

Evaluasi  alternatif 5,6 

Keputusan 

pembelian 
7 

Perilaku 

pascapembelian 

8 

Jumlah  22  
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C. Populasi, Sampel dan Lokasi 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian ini berada di kampus 2 IAIN Ponorogo yang 

beralamatkan di BRI Syariah KCP Ngawi yang beralamatkan di Jl. PB. 

Sudirman No 54 Jururejo Ngawi. 11 Alasannya, karena permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian merupakan penelitan tentang lokasi tidak 

dekat dengan pasar dan pabrik, lokasi dari fasilitas sarana prasarana 

kurang memadai seperti lokasi ATM yang terbatas dan kualitas 

pelayanan kurang memuaskan seperti menunggu antrian lama. 

2. Populasi 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang 

memiliki jumlah banyak dan luas.12 Jika data diambil dari populasi, 

maka akan memerlukan dana dan waktu yang cukup banyak sehingga 

dalam penelitian hal itu terlalu mahal. Alternatif agar data yang 

diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam 

penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang 

tidak begitu banyak dari populasi, tetapi cukup mewakili. Proses 

tersebut dengan teknik penyampelan atau teknik sampling.13 Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh nasabah menabung di BRI Syariah 

 
11Arik Setyono, Wawancara03, 03 Oktober , 2018. 

12Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 137. 

13Ibid., 137-138. 
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KCP Ngawi yang aktif pada akhir tahun 2018 sebanyak 3.688 

nasabah.14 

3. Sampel 

Menurut Muhamad Sampel merupakan bagian atau sejumlah 

cuplikan tetentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara 

rinci. Sampling adalah metodologi yang dipergunakan untuk memilih 

dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota populasi untuk 

digunakan sebagai sampel yang representatif (mewakili).15  

Penggunaan teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik 

nonprobability sampling. Dalam nonprobability sampling, setiap unsur 

dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota populasi 

tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Pemilihan unit sampling dalam 

metode ini didasarkan pada pertimbagan atau penilaian subyektif dan 

tidak ada penggunaan teori probabilitas.16 Penelitian ini mengambil 100 

sampel dari 3.688 jumlah populasi, maka setiap nasabah memiliki 

peluang 2% (100/3.688) untuk terpilih menjadi sampel. Mengenai 

berapa banyaknya subyek yang diambil, peneliti mempertimbangkan 

ha-hal seperti kemampuan operasional dari segi waktu, tenaga, biaya, 

sempit, luasnya lokasi penelitian dan besar kecilnya resiko yang 

 
14Arik Setyono, Wawancara03, 03 Oktober , 2018. 

15Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 162. 

16Ibid.,173. 
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ditanggung peneliti. Untuk menentukan ukuran sampel disini penulis 

menggunakan pendapat Slovin sebagai berikut:17 

𝑛 =
𝑁

1 + N. 𝑒2
 

Dimana :  

n :  ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e : persenan kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 10% = 0,1.   

n = 
𝑁

1+N.𝑒2
  

= 
3.688

1+3.688∗(10%)2
  

= 
3.688

1+3.688∗(0,1)2
 

= 
3.688

37,88
  

= 97,36 

= 100 

D. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan nonrandom sampling/ 

nonprobability sampling, setiap unsur dalam populasi tidak memiliki 

kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan 

probabilitas anggota populasi tertentu untuk terpilih tidak diketahui. 

 
17Ibid., 180. 
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Sedangkan jenis nonprobability sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu accidental sampling. Accidental sampling merupakan 

prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling 

mudah dijumpai atau diakses.18  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.19
 Data yang 

dikumpulkan adalah data dari kuesioner yang diambil sendiri oleh peneliti 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari responden. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dianggap sebagai metode yang 

efektif jika peneliti dapat memberikan pertanyaan atau pernyataan atau 

pernyataan yang mudah difahami oleh responden. Data dalam penelitian 

ini didapatkan dari responden dengan menyebar angket kuesioner kepada 

nasabah menabung ketika melakukan transaksi di kantor bank BRI Syariah 

KCP Ngawi selama satu minggu data kuesioner telah terpenuhi.  

1. Jenis Data 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dan memakai penelitian survei (survey research). Menurut Andang 

Sunarto data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka yang diasumsikan sebagai informasi dalam bentuk pernyataan 

“bilangan” yang didasarkan pada hasil perhitungan.20  

 
18Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Ed.1 (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 173-174. 

19Ibid., 181. 

20Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5. 
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Menurut syofian siregar bahwa penelitian survei adalah penelitian 

dengan tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) 

terhadap variabel-variabel yang diteliti.21 Sehingga penelitian ini 

menggunakan angket/ kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data 

dan digunakan sebagai data analisis penelitian. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek yang diteliti baik secara individu maupun kelompok/ 

organisasi.22 Data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian 

ini mengenai tanggapan responden yaitu nasabah sehubungan 

dengan lokasi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 

menabung di bank syariah (BRI Syariah KCP Ngawi).  

 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan 

melalui penyebaran angket/ kuesioner kepada responden (nasabah 

BRI Syariah KCP Ngawi). 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

untuk mendapatkan informasi/ keterangan dari objek yang diteliti.23 

 
21Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2013), 4. 

22Ibid., 5. 

23Ibid. 
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Data yang diperoleh oleh peneliti berupa data sekunder yang berupa 

data dari buku, jurnal dan skripsi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data disini adalah cara-cara yang ditempuh 

dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. 

Pada penelitian lapangan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, atau 

pedoman wawancara, lembar pengamatan tes, atau gabungan dari 

semuanya.24 Data adalah kumpulan angka, fakta, fenomena atau keadaan 

lainnya, merupakan hasil pengamatan, pengukuran atau pencacahan dan 

sebagainya terhadap objek, yang berfungsi dapat membedakan objek satu 

dengan lainnya pada variabel yang sama.25  

 Metode penelitian mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan 

secara terencana dan sistematis, yaitu sejak dari tahap persiapan, selama di 

lapangan sampai pengolahan data seperti pengelompokan data, tabulasi 

dan analisis data serta penyelesaian laporan penelitian.26 Teknik 

pengumpulan pada penelitian ini yaitu wawancara sebagai data awal 

penelitian dan kuesioner sebagai data untuk analisis penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Muhamad instrumentasi adalah proses pembuatan yang 

meliputi aktivitas perencanaan, penyusunan, uji coba, pengabsahan dan 

keandalan. Instrumen penelitian agar instrumen tersebut dapat digunakan 

 
24Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 159. 

25Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4. 

26Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 13. 
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untuk mengumpulkan data penelitian yang sahih dan reliabel. Sedangkan 

instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk 

memperoleh, mengolah, dan menginteprestasikan informasi dari para 

responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama.27 Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kuesioner (angket) 

Teknik kuesioner merupakan alat pengumpulan data dalam bentuk 

pertanyaan atau pernyataan. Diharapkan dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan atau pernyataan kepada setiap responden, peneliti dapat 

menghimpun data yang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki 

tingkat realibilitas serta validitas yang tinggi.28 Responden merupakan 

nasabah BRI Syariah Ngawi sejumlah 100 responden.  

Pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang tentang fenomena sosial.29 Skala likert ini 

berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap 

sesuatu, misalnya setuju atau tidak setuju, senang tidak senang, baik 

dan tidak baik. Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan 

kuesioner (angket) dan pertanyaan atau pernyataan bersifat tertutup dan 

digunakan sebagai analisis data penelitian. 

 
27Ibid., 113-114. 

28Ibid., 150. 

29Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 169. 
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Menurut Danang Sunyoto dalam butir pertanyaan atau pernyataan 

terdapat bebarapa alternatif jawaban yang tersedia dengan skala ordinal 

(skala likert) yaitu menggukan lima tingkat (5) tingkat skala sesuai 

alternatif jawaban. Misalkan:30 

Sangat Tidak Setuju (STS)  bobot 1 

Tidak Setuju (TS)   bobot 2 

Netral (N)    bobot 3 

Setuju (S)     bobot 4 

Sangat  Setuju (SS)   bobot 5 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat 

untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai data. 

Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya jawab secara 

lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang 

pewancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.31 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai data awal 

penelitian. 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan metode inferensia atau dikenal juga 

sebagai statistika induktif adalah metode statistika yang membahas 

bagaimana cara menganalisis data dan mengambil kesimpulan dengan 

metode tertentu tentang suatu fenomena. Statistika inferensial ini 

 
30Danang  Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, 109. 

31Ibid.,151. 
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melibatkan pengujian hipotesis sehingga dapat dihasilkan suatu 

kesimpulan yang ditarik berdasarkan sampel.32  

 Pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen yaitu, untuk bisa dikatakan data valid dan juga untuk melihat 

keakuratan, ketepatan, atau konsistensi  alat dalam mengungkapkan gejala 

tertentu pada waktu yang berbeda.33 Analisis yang dipakai menggunakan 

analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih.34 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian.35  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Adapun uji-uji yang berkaitan dengan analisis regresi, 

yaitu: 

1. Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau 

 
32Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, Cet.2 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 4. 

33Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 67-68. 

34Ibid., 93. 

35Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, Dan Jalur 

Penelitian (Dilengkapi Aplikasi Program SPSS), Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 52. 
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pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian untuk 

menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan membangingkan 

rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom = n-k. Jika rhitung untuk r 

tiap butir pertanyaan atau pernyataan bernilai positif dan lebih besar 

dari rtabel (lihat corrected item-total correlation), maka butir 

pentanyaan tersebut dikatakan valid.36 Jika :  

rhitung > rtabel, maka kuesioner yang dinyatakan valid 

rhitung < rtabel,, maka kuesioner dinyatakan tidak valid. 

Pengujian validitas, instrumen diuji dengan menghitung 

koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf 

signifikan 0,05 dengan rumus korelasi Product Moment Pearson. 

Instrumen dapat dikatakan valid mempunyai nilai rhitung > rtabel 

dengan tingkat signifikansi korelasi dibawah α = 0,05 dengan 

rumus:37 

Rxy =
NΣXY−(ΣX)(ΣY)

√(NΣX2− (ΣX)2)(NΣY2− (ΣY)2)
 

Dimana:   

Rxy   : koefisien korelasi antara x dan y 

r : koefisien korelasi 

n  : banyaknya sampel 

X  : skor item X 

 
36Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, 114. 

37Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 67. 
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X2   : jumlah skor item X 

Y     : skor item Y 

Y2   : jumlah skor item Y 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

(nilai Person Correlation) dengan nilai rtabel untuk Degree of 

Freedom (df) = n-k (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

variabel). Dengan jumlah sampel (n) adalah 30 dan tingkat 

signifikansi 0,05. Maka nilai rtabel dalam penelitian ini adalah rtabel= 

(0,05;30-2 = 28) = 0,361. Jika nilai rhitung > rtabel dan berkorelasi 

positif maka butir pernyataan tersebut valid.38 

Menurut sofyan siregar koefisien korelasi adalah bilangan yang 

menyatakan kekuatan hubungan antara beberapa variabel atau lebih 

atau juga dapat menentukan arah dari kedua variabel. Nilai (r) = (-1 

≤ 0 ≤ 1). Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada 

di antara -1 dan 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk 

positif (+) dan negatif (-). Misalnya:39  

1) Apabila r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, artinya 

terjadinya hubungan bertolak belakang dengan variabel X dan 

variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y turun. 

 
38Sujarweni and V Wiratna, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: 

PUSTAKABARUPRESS, 2015), 158. 

39Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS, 251. 
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2) Apabila r = 1 artinya korelasi positif sempurna, artinya terjadinya 

hubungan searah variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, 

maka variabel Y naik. 

Tabel 3.3  

Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

No Nilai Korelasi  Tingkat Hubungan 

1 0,00 - 0,199 Sangat Lemah 

2 0,20 - 0,399 Lemah 

3 0,40 - 0,599 Cukup 

4 0,60 - 0,799 Kuat 

5 0,80 - 0,100 Sangat Kuat 

 

Korelasi pearson product moment adalah untuk mencari arah 

dan kekuatan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel 

tak bebas (Y) dan data berbentuk interval dan rasio. Langkah-

langkah uji statistika (signifikansi), sebagai berikut:40 

1) Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat 

H0: tidak terdapat hubungan antara lokasi dan pelayanan terhadap 

keputusan nasabah menabung. 

Ha: terdapat hubungan antara lokasi dan pelayanan terhadap 

keputusan nasabah menabung. 

2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

H0: r = 0 

Ha:  r ≠ 0 

 

 
40Ibid., 253. 
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3) Menentukan resiko kesalahan atau taraf nyata (a) 

4) Kaidah pengujian  

Jika, -ttabel ≤ thitung, maka H0 diterima 

Jika, thitung > ttabel, maka H0 ditolak 

5) Menghitung thitung dan ttabel 

thitung=
r √n−2

√1− (r)2
 

6) Menentukan nilai ttabel 

Nilai ttabel  dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi t 

dengan cara: taraf signifikansi α = 0,05/2 = 0,025 (dua sisi). 

Kemudian dicari ttabel pada tabel distribusi studenta t. 

7) Membandingkan ttabel dan thitung 

Tujuan untuk mengetahui, apakah H0 ditolak atau diterima 

berdasarkan kaidah pengujian. 

8) Membuat keputusan 

Untuk mengetahui hipotesis mana yang terpilih H0 dan Ha 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk menguji konsistensi instrumen 

menggunakan koefisien Alpha Cronbach dan memiliki tingkat 

kehandalan yang dapat diterima (reliabel), nilai koefisien reliabilitas 

yang terukur ≥ 0,6 dengan rumus:41 

rn= (
k

k−1
) (1 −  

Σσb
2

σt
2 ) 

 
41Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 68. 
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Dimana: 

 rn : koefisien reliabilitas instrument 

k :  banyaknya butir pertanyaan atau pernyataan atau banyaknya 

    soal 

σb
2 : jumlah varian butir 

σt
2 : variasi total 

Keandalan (reliabilitas) berkaitan dengan ketepatan prosedur 

pengukuran.42 Pengukuran kehandalan butir pertanyaan atau 

pernyataan dengan sekali menyebar kuesioner pada responden, 

kemudian hasil skornya diukur korelasinya antara score jawaban 

pada butir pertanyaan atau pernyataan yang sama dengan bantuan 

komputer program IMB SPSS statistik versi 21 dengan fasilitas 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.43 

Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan 

karakteristik responden. Menurut Muhamad data yang digunakan 

adalah data kuantitatif dengan asumsi data berdistribusi normal dan 

jumlah sampel sedikit (di bawah 30).44 

 

 

 
42Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 128. 

43Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, 110. 

44Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Ed.1 (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 217. 
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2. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis harus dilakukan lebih dulu pengujian 

beberapa asumsi klasik sebagai berikut:45 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan data 

yang berdistribusi normal apabila nilai residual mendekati angka nol. 

Deteksi normalitas dapat diketahui apabila: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3) Signifikansi adalah menyakinkan, biasanya disimbolkan dalam 

bentuk α (Alpha). Pada ilmu-ilmu sosial penggunaan tingkat 

signifikansi pada taraf nyata 5% atau 0,05, hal ini kesalahan 

(error) dalam pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis 

yang benar sebesar 5% dan resiko benar dalam mengambil 

keputusan sebesar 95% (confidance Interval atau tingkat 

keyakinan). Tingkat kesalahan yang ditoleransi adalah 1%, 5%, 

dan 10%.46 

 
45Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 115-122. 

46Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis Teori, Konsep, Dan Praktik 

Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitunghan Pengolahan Data Dengan IBM SPSS 22.0), Cet.1 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 83. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Asumsi klasik model regresi linier adalah tidak boleh terdapat 

multikolinieritas di antara variabel-variabel bebas di dalam model. 

Deteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara 

melihat besarnya VIF (Variance Inflation Factor) dan toleransi. 

Kriteria suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas apabila 

mempunyai VIF disekitar angka 1 dan besaran nilai toleransi 

mendekati angka 1.47 

c. Uji Autokorelasi 

Uji korelasi dilakukan untuk menguji suatu model regresi linier 

apakah terdapat korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) dari 

satu periode ke periode lainnya. Deteksi adanya autokorelasi dapat 

dilihat nilai Durbin Watson (D-W). Secara umum yang menjadi 

dasar kriteria mengenai angka D-W untuk mendeteksi aoutokorelasi, 

yaitu:48 

1) D-W dibawah -2 korelasi positif 

2) D-W dibawah -2 sampai +2 tidak terjadi korelasi 

3) D-W diatas +2 terjadi korelasi korelasi negatif. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mendeteksi terjadinya 

heterokedastisitas ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan varian 

nilai residualnya antara variabel-variabel bebas yang dapat dideteksi 

 
47Ibid., 117. 

48Ibid., 118. 
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melalui perhitungan uji koefisiensi korelasi rank spearman dan 

grafik (scatterplot).49  

1) Perhitungan uji koefisien korelasi rank spearman yang 

mengkorelasilkan antara nilai absolute residual dengan setiap 

variabel bebas. Hasil uji koefisien korelasi dari seluruh variabel 

bebas adalah lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi linier 

berganda tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2) Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat pula dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik. Dimana sumbu X 

dan Y yang telah diprediksi dan telah distandardized. Ini dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

(bergelombang) melebar kemudian menyempit pada grafik 

(scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan 

keputusan: 

a) Jika ada pola tertentu. Seperti titik (point-point) yang ada 

membentuk pola tertentu yang tertatur (bergelombang, melebar 

dan kemudian menyempit) maka telah terjadi hetoskedastisitas. 

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

di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dari grafik terlihat titik menyebar secara 

acak dan tidak membentuk pola tertentu. Tersebar baik di atas 

 
49Ibid., 120. 
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maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas sehingga model regresi layak dipakai untuk 

prediksi. 

3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan dengan satu variabel 

independen, sedangkan mencari pola variabel independen, dapat 

digunakan analisis regresi berganda. Adapun model regresi linier 

sederhana, dimana X digunakan untuk memprediksi Y adalah:50 

y = b0 + b1x1 + e 

Keterangan: 

y  : variabel terikat/ dependen 

x  : variabel bebas/ independen 

b0  : intercept (titik potong) populasi 

b1  : slope (kemiringan garis lurus) populasi 

𝑒  : error/ residual 

4. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda untuk dilakukan untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel bebas atau independen yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat atau 

dependennya.51 Residual atau error (ε) adalah ukuran kegagalan dalam 

menyediakan suatu nilai taksiran yang pasti.52 Pada penelitian ini untuk 

 
50Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 122. 

51Ibid., 127. 

52Ibid., 131. 
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mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikansi dua atau variabel bebas 

(Lokasi dan Kualitas Pelayanan) terhadap variabel terikat (Keputusan 

nasabah menabung). Rumusnya sebagai berikut: 

Y = α + b1x1 + b2x2 + e 

Keterangan: 

Y   : keputusan nasabah menabung 

 X1   : lokasi 

X2  : kualitas pelayanan 

b1b2  : koefisien regresi 

e   : standar error/ residual 

5. Koefisien Determinasi (R2) 

Dalam analisis korelasi juga penting untuk menentukan koefisien 

determinasi yaitu bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y 

(variabel yang dipengaruhi atau dependen) yang dapat diterangkan atau 

diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X (variabel yang 

mempengaruhi atau independen). Rumus koefisien determinasi:53 

r2=
𝑛(𝛴𝑋𝑌)− (𝛴𝑋)(𝛴𝑌)2

√[𝑛(𝑋2)− (𝑋)2][𝑛(𝑌2)− (𝑌)2]
 

Dimana: 

r  : nilai koefisien korelasi 

ΣX  : jumlah pengamatan variabel X 

 ΣY  : jumlah pengamatan variabel Y 

 
53Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 94-96. 
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ΣXY : jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

(ΣX2) : jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X 

 (ΣX)2 : jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X 

(ΣY2) : jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y 

(ΣY)2 : jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y 

n : jumlah pasangan pengamatan Y dan X 

Rumus uji t untuk korelasi yaitu: 

t =
𝑟 √𝑛−2

1− 𝑟2  

Dimana: 

t: nilai thitung 

r: nilai koefisien korelasi 

n: jumlah data pengamatan 

Korelasi determinasi (KD) adalah angka yang menyatakan atau 

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan 

oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat). 

Rumus: KD = (r)2 x 100%.54 

6. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti 

sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan 

 
54Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS, 252. 
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suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak wajar dan oleh 

karena itu harus di tolak.55 

a. Uji t (parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependen. 

Koefisien regresi yang signifikan (sig. < 0,05) sehingga mempunyai 

pengaruh yang signifikan. Hipotesis yang akan di uji menggunakan 

uji t dengan pengambilan kesimpulan menggunakan langkah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 = Pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung.  

H1 = Pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung.  

2) Kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu sebagai berikut:56 

a) Apabila nilai –ttabel ≤ ttabel ≤  thitung maka  H0 ditolak  H1 

diterima 

b) Apabila nilai thitung  ≥ ttabel maka  H0 diterima  H1 ditolak 

 

 

3) Membandingkan antara thitung dengan  ttabel 

 
55Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 47. 

56Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2013), 253. 
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4) Nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi nilai t 

atau dengan t-student dengan cara ttabel = t(n-2) (α).57 

5) Hasil uji t bisa diketahui dengan melihat pada tabel Coeficients 

hasil uji regresi linier berganda pada program SPSS dengan 

melihat nilai signifikansi. 

b. Uji F (simultan) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah secara bersama-

sama koefisien variabel independen (lokasi dan kualitas pelayanan) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (keputusan 

nasabah menabung). Uji koefisien secara simultan (uji F) 

signifikansi (p = 0,000) karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. 

Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan 

nasabah menabung (Y). Pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan (X1 

dan X2) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung. Kemaknaan ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi F sebesar 0,000 < α = 0,05.58  

1) Hipotesis yang di uji menggunakan uji F sebagai berikut: 

H1 = Pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung.  

H0 = Pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung.  

 
57Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 95. 

58Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 125. 
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2) Kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu sebagai berikut:59 

a) Apabila nilai Fhitung  ≤ Ftabel  maka  H0 ditolak  H1 diterima 

b) Apabila nilai Fhitung  ≥ Ftabel   maka  H0 diterima  H1 ditolak 

3) Membandingkan antara Fhitung  dengan Ftabel    

Nilai Ftabel  dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi nilai 

F atau dengan t-student dengan cara Ftabel = t(k;n-k-1).60 

Hasil uji F bisa diketahui dengan melihat pada tabel Annova 

hasil uji regresi linier berganda pada program SPSS dengan melihat 

nilai signifikansi.

 
59Ibid., 271. 

60Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 105. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah BRI Syariah 

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

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT 

Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI 

Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima 

(service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan 

nasabah dengan prinsip syariah.1 

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

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

BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 

 
1“BRISyariah,” n.d., https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah. 
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Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku 

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak 

Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.  

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank 

BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah. 2 

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank BRI Syariah letaknya di 

Kantor Cabang Pembantu di Jl. PB. Sudirman No 54 Jururejo Ngawi. 

Lokasi kantor bank berdekatan dengan kantor pengadilan kota Ngawi dan 

toko-toko yang banyak berdiri di sekitarnya.3 Kegiatan pemasaran didukung 

dengan kampanye periklanan yakni berupa kegiatan Above The Line. Iklan 

produk BRI Syariah ditempatkan dimedia massa seperti televisi, radio, 

 
2“BRI Syariah,” n.d., https://www.BRI Syariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah (Rabu, 

12 Juni 2019 pukul 14:30). 

3Arik Setyono, Wawancara03, 03 Oktober , 2018. 
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media cetak dan media online yang dinilai mempunyai dampak yang kuat 

dan cepat terhadap pasar yang dituju.  

Tujuan dari kegiatan ATL di fase pertumbuhan BRI Syariah adalah 

untuk meningkatkan Brand Awareness. Kegiatan ATL dilakukan beriringan 

dengan kegiatan Below The Line (BTL) yakni berupa kegiatan yang 

dilakukan secara langsung kepada nasabah melalui program unik dan 

kreatif. Penjadwalan kegiatan ATL dan BTL dilaksanakan sedemikian rupa 

sehingga  Brand Awareness yang telah tercipta dikalangan nasabah 

potensial dapat segera dimanfaatkan tenaga-tenaga penjual untuk 

direalisasikan menjadi penjualan.4 

Kegiatan pemasaran BRI Syariah difokuskan untuk mempromosikan 

produk unggulan BRI Syariah yakni Tabungan Faedah BRI Syariah iB 

dengan fasilitas serba mudah dalam merealisasikan strategi bank untuk 

meningkatkan penghimpunan dana murah.5 

2. Visi dan Misi 

a. Visi BRI Syariah6 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna.  

 

 
4 BRI Syariah, “Annual Report  BRI Syariah,” 2013, 57. 

5Ibid. 

6“BRI Syariah,” n.d., https://www.BRI Syariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi 

(Minggu, 23 Juni 2019, pada pukul 11;20). 
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b. Misi BRI Syariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KCP Ngawi Sudirman Bank BRI Syariah7 

 

 

 

 

 

BRI Syariah telah memandang aspek sumber daya insani sebagai 

perangkat yang membedakannya dari para pesaing dimata pemangku 

kepentingan terutama nasabah. Oleh karena itu, upaya-upaya pengembangan 

sumber daya insani dilakukan agar dapat menopang ketahanan di fase-fase 

awal pertumbuhan dan mendukung keberlangsungan bisnis bank 

kedepannya. 

 
7 Ibid. 
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B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas Dan Reliabilitas) 

Penelitian ini didasarkan pada data angket yang disebarkan di PT. Bank 

BRI Syariah KCP Ngawi kepada responden sehingga dapat dilakukan analisis 

atas data yang diperoleh, yaitu meliputi analisis variabel-variabel independen 

berupa lokasi, kualitas pelayanan terhadap variabel dependen berupa keputusan 

nasabah. Perhitungan variabel - variabelnya dilakukan dengan menggunakan 

komputer melalui program SPSS 21. Berikut ini deskripsi statistik berdasarkan 

data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS 21. 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan 

dengan membangingkan rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom = n – k. 

Jika rhitung untuk r tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari 

rtabel (lihat corrected item-total correlation), maka butir pertanyaan tersebut 

dikatakan valid.8 

Menurut Muhamad data yang digunakan adalah data kuantitatif 

dengan asumsi data berdistribusi normal dan jumlah sampel sedikit (di 

bawah 30).9 Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

(nilai Person Correlation) dengan nilai rtabel untuk Degree of Freedom (df) = 

 
8Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, 114. 

9Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Ed.1 (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 217. 
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n – k (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel). Dengan 

jumlah sampel (n) adalah 30 dan tingkat signifikansi 0,05. Maka nilai rtabel 

dalam penelitian ini adalah rtabel = (0,05;30-2 = 28) = 0,361. Jika nilai rhitung 

> rtabel dan berkorelasi positif maka butir pernyataan tersebut valid.10  

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 

melalui Tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Hasil Uji Validitas Lokasi (X1) 

Variabel Kode Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Lokasi (X1) 

X11 0,514 0,361 Valid 

X12 0,458 0,361 Valid 

X13 0,370 0,361 Valid 

X15 0,552 0,361 Valid 

X16 0,432 0,361 Valid 

X17 0,434 0,361 Valid 

X18 0,550 0,361 Valid 

X19 0,532 0,361 Valid 

X110 0,364 0,361 Valid 

X111 0,498 0,361 Valid 

X112 0,531 0,361 Valid 

X113 0,563 0,361 Valid 

X114 0,508 0,361 Valid 

X115 0,363 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa ada satu item pernyataan dari 

variabel X1 nomer 4 yang memiliki nilai Pearson Correlation 0,171 < 0,361 

(rtabel) maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak dapat 

digunakan sebagai bagian dari kuesioner dalam penelitian ini. 

 

 
10Sujarweni and V Wiratna, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: 

PUSTAKABARUPRESS, 2015), 158. 
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Tabel 4.2  

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X2) 

Variabel 
Kode 

Indikator 
rhitung rtabel Keterangan 

Kualitas Pelayanan (X2)  

X21 0,420 0,361 Valid 

X22 0,385 0,361 Valid 

X23 0,658 0,361 Valid 

X24 0,607 0,361 Valid 

X25 0,703 0,361 Valid 

X26 0,691 0,361 Valid 

X27 0,590 0,361 Valid 

X28 0,643 0,361 Valid 

X29 0,683 0,361 Valid 

X210 0,434 0,361 Valid 

X211 0,721 0,361 Valid 

X212 0,662 0,361 Valid 

X213 0,688 0,361 Valid 

X214 0,656 0,361 Valid 

 Sumber: Data primer yang diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.2 item pernyataan variabel kualitas pelayanan 

(X2) memiliki nilai Pearson Correlation yang lebih besar dari rtabel 0,361, 

sehingga item-item tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam 

penelitian ini.     

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Keputusan  Menabung (Y) 

Variabel 
Kode 

Indikator 
rhitung rtabel Keterangan 

Keputusan  Menabung (Y) 

Y1 0,473 0,361 Valid 

Y2 0,830 0,361 Valid 

Y3 0,614 0,361 Valid 

Y4 0,630 0,361 Valid 

Y5 0,767 0,361 Valid 

Y6 0,713 0,361 Valid 

Y7 0,676 0,361 Valid 

Y8 0,748 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.3 item pernyataan variabel keputusan 

menabung (Y) memiliki nilai Pearson Correlation yang lebih besar dari 

rtabel 0,361, sehingga item-item tersebut layak digunakan sebagai alat 

ukur dalam penelitian ini. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk menguji konsistensi instrumen menggunakan 

koefisien Alpha Cronbach dan memiliki tingkat kehandalan yang dapat 

diterima (reliabel), nilai koefisien reliabilitas yang terukur ≥ 0,6.11 

Metode Alpha Cronbach digunakan untuk menbghitung reabilitas suatu 

tes yang tidak mempunyai pilihan ‘benar’ atau ‘salah’ maupun ‘ya’ atau 

‘tidak’, melainkan digunakan untuk menghitung reabilitas suatu tes yang 

mengukur sikap atau perilaku.12 Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat 

pada Tabel berikut:   

Tabel 4.4  

Hasil Pengujian Uji Reliablilitas Instrumen 

No. Variabel Cronbach’s Alpha 
Hasil 

Reliabilitas 

1 Lokasi (X1) 0,708 Reliabel 

2 Kualitas Pelayanan (X2) 0,867 Reliabel 

3 Keputusan Nasabah (Y) 0,811 Reliabel 

 Sumber: Diolah dari data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha 

masing-masing item pernyataan variabel lokasi (X1), kualitas pelayanan 

 
11Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam, 68. 

12Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2013), 56. 
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(X2) dan keputusan menabung (Y) yang digunakan dalam penelitan ini 

lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan 

pada kuesioner dinyatakan reliabel, sehingga item-item tersebut layak 

digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

C.  Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Responden  

Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan karakteristik 

responden. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah bank BRI 

Syariah KCP Ngawi yang sudah menggunakan produk tabungan dengan 

jumlah responden sebanyak 100 orang. Pernyataan yang termuat dalam 

kuesioner sendiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai identitas 

responden dan pertanyaan mengenai kedua variabel independen yaitu 

lokasi dan kualitas pelayanan, serta variabel dependen penelitian yaitu 

keputusan menabung.  

Pada bagian ini dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Penggolongan 

yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dengan jelas mengenai gambaran responden sebagai objek 

penelitian. Gambaran umum objek penelitian tersebut satu per satu dapat 

diuraikan dengan perincian sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Diperoleh hasil dari tabulasi data primer mengenai jenis kelamin 

nasabah pada bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

 Identitas Nasabah berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 52 52,0 52,0 52,0 

Perempuan 48 48,0 48,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

    Sumber : Pengolahan data primer,  2019  

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui identitas nasabah berdasarkan 

jenis kelamin pada PT. BRI Syariah KCP Ngawi yang diambil sebagai 

responden, menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih 

banyak yaitu 52% atau 52 responden, sedangkan jumlah responden 

perempuan yaitu 48% atau 48 responden. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Diperoleh hasil dari tabulasi data primer mengenai usia nasabah 

pada bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6  

Identitas Nasabah berdasarkan Usia  

USIA  
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17-25 7 7,0 7,0 7,0 

26-40 43 43,0 43,0 50,0 

41-55 41 41,0 41,0 91,0 

>55 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber : Pengolahan data primer,  2019  

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui identitas nasabah 

berdasarkan usia pada PT. BRI Syariah KCP Ngawi yang diambil 
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sebagai responden, menunjukkan bahwa jumlah usia 26-40 tahun 

lebih banyak yaitu sebesar 43% atau 43 responden, usia 17-25 

tahun sebesar 7% atau 7 responden, usia 41-55 sebesar 41% atau 41 

responden dan usia lebih dari 55 tahun sebesar 9% atau 9 

responden. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Diperoleh hasil dari tabulasi data primer mengenai 

pendidikan terakhir nasabah pada bank BRI Syariah KCP Ngawi 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.7 

 Identitas Nasabah berdasarkan Pendidikan 

PENDIDIKAN  
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

SLTP 6 6,0 6,0 6,0 

SLTA 41 41,0 41,0 47,0 

Diploma 10 10,0 10,0 57,0 

Sarjana 43 43,0 43,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

    Sumber : Pengolahan data primer,  2019  

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui identitas nasabah 

berdasarkan pendidikan terakhir pada PT. BRI Syariah KCP Ngawi 

yang diambil sebagai responden, menunjukkan bahwa jumlah 

pendidikan sarjana Strata 1 (S1) lebih banyak yaitu sebesar 43% 

atau 43 responden, SLTP memeliiki jumlah yaitu sebesar 6% atau 6 

responden, SLTA memiliki jumlah yaitu sebesar 41% atau 41 

responden, Diploma sebesar 10% atau 10 responden. 
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d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Diperoleh hasil dari tabulasi data primer mengenai pekerjaan 

nasabah pada bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah sebagai 

berikut:   Tabel 4.8 

 Identitas Nasabah berdasarkan Pekerjaan 

PEKERJAAN 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pegawai Negeri 13 13 13 13 

Pegawai Swasta 43 43 43 56 

Wiraswasta 28 28 28 84 

Ibu Rumah Tangga 4 4 4 88 

Lain-Lain 12 12 12 100 

Total 100 100 100  

    Sumber : Pengolahan data primer,  2019  

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui identitas nasabah 

berdasarkan pekerjaan pada PT. BRI Syariah KCP Ngawi yang 

diambil sebagai responden, menunjukkan bahwa jumlah pegawai 

swasta lebih banyak yaitu sebesar 43% atau 43 responden, pegawai 

negeri sebesar 13% atau 13 responden, wiraswasta sebesar 28% 

atau 28 responden, ibu rumah tangga sebesar 4% atau 4 responden, 

dan lain-lain sebesar 12% atau 12 responden.   

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Diperoleh hasil dari tabulasi data primer mengenai 

pendapatan nasabah pada bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Identitas Nasabah berdasarkan Pendapatan 

PENDAPATAN 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

< Rp 1500000 33 33,0 33,0 33,0 

Rp 1500000 - Rp 10000000 62 62,0 62,0 95,0 

Rp 10000000 - Rp 20000000 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 Sumber : Pengolahan data primer,  2019  

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui identitas nasabah 

berdasarkan pendapatan pada PT. BRI Syariah KCP Ngawi yang 

diambil sebagai responden, menunjukkan bahwa penghasilan 

kurang dari Rp 1.500.000 sebesar 33% atau 33 responden, Rp 

1.500.000 s.d Rp 10.000.000 sebesar 62% atau 62 responden, Rp 

10.000.000 s.d Rp Rp 20.000.000 sebesar 5% atau 5 responden. 

2. Data Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari variabel lokasi (X1) dan kualitas pelayanan  

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

menabung (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Data variabel-variabel 

tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar kepada 

responden penelitian, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dibawah 

ini: 
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a. Hasil Skor Kuesioner Lokasi (X1) 

Tabel 4.10  

Skor Kuesioner Lokasi (X1) 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

N 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

Total 

Skor 

X11 24 21,2 67 59,3 7 6,2 2 1,8 0 0 100 

X12 26 23,0 50 44,2 19 16,8 2 1,8 3 2,7 100 

X13 23 20,4 61 54,0 16 14,2 0 0 0 0 100 

X14 15 13,3 64 56,6 16 14,2 5 4,4 0 0 100 

X15 19 16,8 60 53,1 16 14,2 3 2,7 2 1,8 100 

X16 5 4,4 89 78,8 5 4,4 1 0,9 0 0 100 

X17 26 23,0 55 48,7 19 16,8 0 0 0 0 100 

X18 20 17,7 62 54,9 13 11,5 4 3,5 1 0,9 100 

X19 24 21,2 57 50,4 13 11,5 4 3,5 2 1,8 100 

       Sumber : Pengolahan data primer,  2019  

Berdasarkan Tabel 4.10 dijelaskan bahwa tanggapan responden 

pada skor kuesioner item pernyataan lokasi (X11) yakni menyatakan 

21,2% sangat setuju, setuju 59,3%, netral 6,2%, dan 1,8% tidak setuju. 

Pernyataan lokasi (X12) yakni menyatakan 23,0% sangat setuju, 44,2% 

setuju, 16,8% netral dan 1,8% tidak setuju. Pernyataan lokasi (X13) 

yakni menyatakan 20,4% sangat setuju, 54,0% setuju, dan 14,2% netral. 

Pernyataan lokasi (X14) yakni menyatakan 13,3% sangat setuju, 56,6% 

setuju, 14,2% netral, dan 4,4% tidak setuju. Pernyataan lokasi (X15) 

yakni menyatakan 16,8% sangat setuju, 53,1% setuju, 14,2% netral, 

2,7% tidak setuju dan 1,8% sangat tiak setuju. Pernyataan lokasi (X16) 

yakni menyatakan 4,45 sangat setuju, 78,8% setuju, 4,4% netral dan 

0,9% tidak setuju. Pernyataan lokasi (X17) yakni menyatakan 23,0% 

sangat setuju, 48,7% setuju dan 16,8% netral. Pernyataan lokasi (X18) 
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yakni menyatakan 17,7% sangat setuju, 54,9 % setuju, 11,5% netral, 

3,5% tidak setuju dan 0,9% sangat tidak setuju. Pernyataan lokasi (X19) 

yakni menyatakan 21,2% sangat setuju, 50,4% setuju, 11,5% netral, 

3,5% tidak setuju dan 1,8% sangat tidak setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan (X2) 

Tabel 4.11 

 Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan (X2) 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

N 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

Total 

Skor 

X21 8 7,1 78 69,0 14 12,4 0 0 0 0 100 

X22 28 24,8 58 51,3 14 12,4 0 0 0 0 100 

X23 26 23,0 46 40,7 28 24,8 0 0 0 0 100 

X24 14 12,4 61 54,0 23 20,4 2 1,8 0 0 100 

X25 20 17,7 59 52,2 21 18,6 0 0 0 0 100 

X26 14 12,4 74 65,5 12 10,6 0 0 0 0 100 

X27 22 19,5 60 53,1 18 15,9 0 0 0 0 100 

X28 24 21,2 61 54,0 15 13,3 0 0 0 0 100 

X29 24 21,2 40 35,4 24 21,2 12 10,6 0 0 100 

X210 16 14,2 76 67,3 6 5,3 2 1,8 0 0 100 

  Sumber : Pengolahan data primer,  2019 

Berdasarkan Tabel 4.11 dijelaskan bahwa tanggapan responden 

pada skor kuesioner item pernyataan kualitas pelayanan (X21) yakni 

menyatakan 7,1% sangat setuju, 69,0% setuju dan 12,4% netral. 

Pernyataan kualitas pelayanan (X22) yakni menyatakan 24,8% sangat 

setuju, 51,3% setuju dan 12,4% netral. Pernyataan kualitas pelayanan 

(X23) yakni menyatakan 23,0% sangat setuju, 40,7% setuju dan 24,8% 

netral. Pernyataan kualitas pelayanan (X24) yakni menyatakan 12,4% 

sangat setuju, 54,0% setuju, 20,4% netral dan 1,8% tidak setuju. 

Pernyataan kualitas pelayanan (X25) yakni menyatakan 17,7% sangat 
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setuju, 52,2% setuju dan 18,6% netral. Pernyataan kualitas pelayanan 

(X26) yakni menyatakan 12,4% sangat setuju, 65,5% setuju dan 10,6% 

netral. Pernyataan kualitas pelayanan (X27) yakni menyatakan 19,5% 

sangat setuju, 53,1% setuju dan 15,9% netral. Pernyataan kualitas 

pelayanan (X28) yakni menyatakan 21,2% sangat setuju, 54,0 % setuju 

dan 13,3% netral. Pernyataan kualitas pelayanan (X29) yakni 

menyatakan 21,2% sangat setuju, 35,4% setuju, 21,2% netral dan 

10,6% tidak setuju. Pernyataan kualitas pelayanan (X210) yakni 

menyatakan 14,2% sangat setuju, 67,3% setuju, 5,3% netral dan 1,8% 

tidak setuju. 

c. Hasil Skor Kuesioner Keputusan Menabung (Y) 

Tabel 4.12  

Skor Kuesioner Keputusan Menabung (Y) 

No. 

Item 

Total 

SS % 

Total 

S % 

Total 

N % 

Total 

TS % 

Total 

STS % 

Total 

Skor 

Y1 22 19,5 56 49,6 20 17,7 2 1,8 0 0 100 

Y2 26 23,0 50 44,2 20 17,7 4 3,5 0 0 100 

Y3 8 7,1 69 61,1 23 20,4 0 0 0 0 100 

Y4 8 7,1 50 44,2 30 26,5 12 10,6 0 0 100 

Y5 6 5,3 63 55,8 23 20,4 8 7,1 0 0 100 

Y6 21 18,6 76 67,3 3 2,7 0 0 0 0 100 

Y7 28 24,8 67 59,3 2 1,8 3 2,7 0 0 100 

Y8 21 18,6 74 65,5 2 1,8 3 2,7 0 0 100 

   Sumber : Pengolahan data primer,  2019 

Berdasarkan Tabel 4.12 dijelaskan bahwa tanggapan responden 

pada skor kuesioner item pernyataan keputusan menabung (Y1) yakni 

menyatakan 19,5% sangat setuju, 49,6% setuju, 17,7% netral dan 1,8% 

tidak setuju. Pernyataan keputusan menabung (Y2) yakni menyatakan 
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23,0% sangat setuju, 44,2% setuju, 17,7% netral dan 3,5% tidak setuju. 

Pernyataan keputusan menabung (Y3) yakni menyatakan 7,1% sangat 

setuju, 61,1% setuju dan 20,4% netral. Pernyataan keputusan menabung 

(Y4) yakni menyatakan 7,1% sangat setuju, 44,2% setuju, 26,5% netral 

dan 10,6% tidak setuju. Pernyataan keputusan menabung (Y5) yakni 

menyatakan 5,3% sangat setuju, 55,8% setuju 20,4% netral dan 7,1% 

tidak setuju. Pernyataan keputusan menabung (Y6) yakni menyatakan 

18,6% sangat setuju, 67,3% setuju dan 2,7% tidak setuju. Pernyataan 

keputusan (Y7) yakni menyatakan 24,8% sangat setuju, 59,3% setuju, 

1,8% netral dan 2,7% tidak setuju. Pernyataan keputusan menabung 

(Y8) yakni menyatakan 18,6% sangat setuju, 65,4 % setuju, 1,8% netral 

dan 2,7% tidak setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis harus dilakukan lebih dulu pengujian 

beberapa asumsi klasik sebagai berikut:13  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan data yang 

berdistribusi normal apabila nilai residual mendekati angka nol. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan histogram di mana nilai 

residualnya rata-rata mendekati angka nol dan kurva membentuk 

lonceng/ genta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis 

 
13Andang Sunarto, Statistik Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam, 115-122. 
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memenuhi asumsi kenormalan. Uji metode grafik dengan melihat 

penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik data tersebut menyebar 

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 4.13 

 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean 0 

Std. Deviation 2,730992 

Most Extreme Differences Absolute 0,044 

Positive 0,044 

Negative -0,03 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,441 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,990 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

   Sumber : Data primer yang diolah 2019  

Berdasarkan Tabel 4.13 dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test diperoleh nilai Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,990 ≥ 0,05 

Artinya, error atau residual berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Deteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat 

besarnya VIF (Variance Inflation Factor) dan toleransi. Kriteria suatu 

model regresi yang bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan 
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besaran nilai toleransi > 0,1.14 Berikut hasil uji multikolonieritas masing-

masing variabel: 

Tabel 4.14 

 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 31,216 4,373  7,138 0   

Lokasi (X1) -0,235 0,088 -0,250 -2,666 0,009 0,998 1,002 

Kualitas Pelayanan (X2) 0,219 0,072 0,286 3,050 0,003 0,998 1,002 

a. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019  

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh nilai VIF variabel lokasi (X1) dan 

kualitas pelayanan (X2) sebesar 1,002 lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi 

sebesar 0,998 lebih besar dari 0,1. Sehingga variabel lokasi (X1) dan 

kualitas pelayanan (X2) tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mendeteksi terjadinya 

heterokedastisitas yang ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan varian 

nilai residualnya antara variabel-variabel bebas yang dapat dideteksi melalui 

perhitungan Uji Glejser dan grafik (scatterplot).15 Adapun hasil uji statistik 

heteroskedastisitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 
14Ibid., 117. 

15Ibid., 120. 
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Tabel 4.15 

 Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 5,102 2,653  1,923 0,057 

Lokasi (X1) 0,01 0,054 0,019 0,195 0,846 

Kualitas Pelayanan (X2) -0,084 0,044 -0,192 -1,923 0,057 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi untuk variabel 

lokasi (X1) 0,846 dan variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,057. Nilai 

signifikansi dari kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya, 

tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji korelasi dilakukan untuk menguji suatu model regresi linier 

apakah terdapat korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) dari satu 

periode ke periode lainnya. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat nilai 

Durbin-Watson (D-W) 16. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,388a 0,150 0,133 2,759 2,027 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X2), Lokasi (X1) 

b. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

 

 
16 Ibid., 118. 
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Dari Tabel 4.16 nilai du dicari pada distribusi nilai Tabel Durbin 

Watson (DW) berdasarkan k adalah jumlah variabel sebanyak 2 dan N 

adalah jumlah responden sebanyak 100 orang dengan signifikansi 5% 

(0,05). Dihasilkan nilai du = 1,715 dan 4-du = 4 – 1,715 = 2,285. Karena 

nilai du < dw < 4-du (1,715 < 2,027 < 2,285) maka tidak terjadi gejala 

autokorelasi. 

2. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu 

variabel dependen dengan satu variabel independen.17 Pada penelitian ini 

analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimanakah 

pengaruh antara lokasi terhadap keputusan nasabah menabung. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17  

Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,262a 0,069 0,059 2,874 

a. Predictors: (Constant), Lokasi (X1) 

b. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

Dari Tabel 4.17 dihasilkan output yang  menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,262 yang mengartikan 

bahwa lokasi bank memiliki hubungan positif terhadap keputusan nasabah 

 
17Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, Cet.2 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 122. 
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menabung. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,069 menunjukkan 

bahwa lokasi memiliki pengaruh sebasar 6,9% berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung dan 93,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

Tabel 4.18 

 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,297a 0,088 0,079 2,844 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X2) 

b. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

Dari Tabel 4.18 dihasilkan output yang menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,297 yang mengartikan 

bahwa kualitas pelayanan bank memiliki hubungan positif terhadap 

keputusan nasabah menabung. Koefisien determinasi (R square) sebesar 

0,088 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh sebasar 

8,8% berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung dan 91,2% 

lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda untuk dilakukan untuk mengetahui apakah 

seluruh variabel bebas atau independen yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat atau dependennya.18 Residual 

 
18Ibid., 127. 
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atau error (ε) adalah ukuran kegagalan dalam menyediakan suatu nilai 

taksiran yang pasti.19 Adapun hasil uji regresi linier berganda menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 31,216 4,373  7,138 0,000 

Lokasi (X1) -0,235 0,088 -0,250 -2,666 0,009 

Kualitas Pelayanan (X2) 0,219 0,072 0,286 3,050 0,003 

a. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

Dari Tabel 4.19 diperoleh persamaan regresi linier berganda untuk 

lokasi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah menabung sebagai 

berikut:  

Y = 31,216 - 0,235 X1 + 0,219 X2 + error 

Keterangan:  

Y : Keputusan menabung 

X1 : Lokasi 

X2 : Kualitas pelayanan 

Hasil persamaan regresi berganda tersebut memberikan pengertian 

sebagai berikut:  

 
19Ibid., 131. 
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a. Diperoleh nilai konstanta sebesar 31,216. Hal ini menunjukkan bahwa 

akan terjadi kenaikan keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Ngawi sebesar 31,216 apabila variabel independen dianggap konstan. 

b. Nilai koefisien regresi variabel lokasi (X1) sebesar -0,235. Artinya, apabila 

variabel independen lain dianggap konstan, maka keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ngawi akan mengalami kenaikan sebesar 

0,235. 

c. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,219. 

Artinya, apabila variabel independen lain dianggap konstan, maka 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi akan meningkat 

sebesar 0,219. 

4. Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel lokasi dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan nasabah menabung dapat dilihat pada Tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.20  

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,388a 0,150 0,133 2,759 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X2), Lokasi (X1) 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

Hasil output Tabel 4.20 menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi 

atau hubungan (R2) yaitu sebesar 0,388 dan dijelaskan besarnya presentase 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut 
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koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,150 dimana mengandung 

pengertian bahwa pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

sebesar 15% sedangkan sisanya 85% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam model. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji t (parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen memiliki pengaruh pada variabel dependen adalah 

pengambilan kesimpulannya dengan melihat nilai sig. dibandingkan 

dengan nilai α (5%) atau membandingkan thitung dengan  ttabel. Beberapa 

hal yang wajib diketahui sebelum melihat tabel t  yaitu  nilai k adalah 

jumlah variabel penelitian, nilai n adalah jumlah responden, signifikansi 

dengan dua sisi (2,5%) dan rumus mencari degree of freedom (df= n – 

k).20 Hipotesis Penelitian ini sebagai berikut: 

1) Hipotesis: 

a) Pengaruh Lokasi terhadap Keputusan Nasabah Menabung di BRI 

Syariah KCP Ngawi 

H0 = Tidak ada pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ngawi 

H1 = Ada pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah menabung 

di BRI Syariah KCP Ngawi. 

 
20adminspssstatistik, “SPSS Statistik,” Cara Membaca Tabel T, 2016, (diakses pada 25-08-

2019 pukul 13:40) https://www.spssstatistik.com/cara-membaca-tabel-f/. 
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b) Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 

H0 = Tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi 

H1 = Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ngawi 

2) Kriteria penerimaan hipotesis: 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan H1 ditolak 

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

3) Hasil uji t pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 31,216 4,373  7,138 0,000 

Lokasi (X1) -0,235 0,088 -0,250 -2,666 0,009 

Kualitas Pelayanan (X2) 0,219 0,072 0,286 3,050 0,003 

a. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.21, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: 

1) Nilai signifikansi variabel lokasi (X1) sebesar 0,009. Nilai sig lebih 

kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,009 < 0,05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak. Variabel lokasi (X1) mempunyai thitung sebesar  

-2,666 dengan ttabel sebesar 1,987 diperoleh dari df= 100-2 = 98. Jadi 

thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki kontribusi 
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terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X1 mempunyai 

hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi lokasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. 

2) Nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,003. Nilai 

signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,003 < 

0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel kualitas pelayanan (X2) 

mempunyai thitung sebesar 3,050 dengan ttabel sebesar 1,987 diperoleh 

dari df= 100-2 = 98. Jadi thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan (X2) memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X2) mempunyai hubungan 

yang searah dengan Y. Jadi kualitas pelayanan (X2)  memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan menabung. 

b. Uji F (simultan) 

Uji F digunakan untuk menjelaskan variabel bebas yaitu lokasi dan 

kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat 

yaitu keputusan nasabah menabung. Hipotesis pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Hipotesis:  

Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung di BRI Syariah KCP Ngawi.  

H0 =Tidak ada pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan 

terhadap keputusan nasabah menabung. 
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H1 =Ada pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan 

terhadap keputusan nasabah menabung. 

2) Kriteria penerimaan hipotesis: 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan H1 ditolak 

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

3) Dasar pengambilan Keputusan:21 

a) Fhitung > Ftabel, maka H0 X1 dan X2 diterima 

b) Fhitung < Ftabel, maka H0 X1 dan X2 ditolak 

4) Hasil uji F pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.22  

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean  Square F Sig. 

1 

Regression 130,627 2 65,313 8,580 0,000b 

Residual 738,373 97 7,612   

Total 869,000 99    

a. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

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

 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.22, diperoleh hasil pengujian secara simultan 

(uji F) menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 8,580 dengan nilai 

signifikan 0,000. Sedangkan untuk Ftabel sebesar 3,09 diperoleh dari 

distribusi  nilai Ftabel. Jadi secara simultan Lokasi (X1) dan Kualitas 

 
21Sahid Raharjo, “Cara Melakukan Uji F Simultan Dalam Analisis Regresi Linier 

Berganda,” SPSSIndonesia, (diakses 25-08- 2019 pukul 14:30), 

https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-melakukan-uji-f-simultan-dalam.html. 
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Pelayanan (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel terikat sebesar 15%. Itu artinya masih 85% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam model dan tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor ini belum dapat 

menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung. 

Penggunaan kuesioner sebagai pengumpulan data walaupun dianggap 

responden dapat memberikan respon baik dengan jawaban yang sesuai dengan 

kondisi yang sesungguhnya, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sulit 

dikondisikan. 

1. Pengaruh Lokasi terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Variabel lokasi (X1) berpengaruh terhadap variabel keputusan nasabah 

menabung, artinya dalam persaingan yang ketat penentuan lokasi memiliki 

pengaruh cukup signifikan dalam aktivitas penghimpunan dana masyarakat 

serta menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Sebab dengan 

penentuan lokasi yang tepat maka target pencapaian bank akan diraih, maka 

pada penelitian ini pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah menabung 

semakin menurun. Hasil analisis dengan bantuan program komputer SPSS 

versi 21 menunjukkan bahwa koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 

0,262 yang mengartikan bahwa lokasi bank memiliki hubungan positif 

terhadap keputusan nasabah menabung. Koefisien determinasi (R square) 
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sebesar 0,069 menunjukkan bahwa lokasi memiliki pengaruh sebasar 6,9% 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung dan 93,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Hal ini didukung dengan hasil variabel lokasi (X1) nilai sig 

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,009 < 0,05. Variabel 

lokasi (X1) mempunyai thitung sebesar 2,666 dengan ttabel sebesar 1,987 

diperoleh dari df= 100-2 = 98. Jadi thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa 

variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan 

bahwa X1 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi 

lokasi BRI Syariah KCP Ngawi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan menabung. 

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Kualitas merupakan perpaduan antar sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan 

pelanggan. Pelanggan yang menentukan dan menilai sampai seberapa jauh 

sifat dan karakteristik tersebut memenuhi kebutuhannya. Maka pada 

penelitian ini pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 

menabung semakin meningkat. Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS versi 21 menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

menunjukkan nilai sebesar 0,297 yang mengartikan bahwa kualitas 

pelayanan bank memiliki hubungan positif terhadap keputusan nasabah 

menabung. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,088 menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh sebasar 8,8% berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung dan 91,2% dipengaruhi oleh faktor 
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lain. Hal ini didukung dengan hasil variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 

0,003. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 

0,003 < 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel kualitas pelayanan 

(X2) mempunyai thitung sebesar 3,050 dengan ttabel sebesar 1,987 diperoleh 

dari df= 100-2 = 98. Jadi thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan (X2) memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X2) mempunyai hubungan yang 

searah dengan Y. Jadi kualitas pelayanan BRI Syariah KCP Ngawi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. 

3. Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung 

Hasil analisis dengan bantuan program komputer SPSS versi 21 

menunjukkan nilai korelasi atau hubungan (R2) yaitu sebesar 0,388 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh lokasi (X1) dan kualitas pelayanan 

(X2) terhadap variabel keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Ngawi sebesar koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,150 dimana 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat sebesar 15% sedangkan 85% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak masuk dalam model. Pengujian secara simultan menunjukkan 

lokasi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung terlihat dari besarnya nilai Fhitung > Ftabel yaitu 8,580 > 

3,09 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 serta secara bersama-sama 
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variabel lokasi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan lokasi terhadap keputusan nasabah 

menabung di BRI Syariah KCP Ngawi dengan koefisien korelasi 

menunjukkan nilai sebesar 0,262 dan koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,069  dan thitung sebesar -2,666 lebih besar dari ttabel sebesar 

1,987. Sehingga  lokasi BRI Syariah KCP Ngawi memiliki pengaruh 

sebasar 6,9% berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung dan 

93,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, Lokasi memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI 

Syariah KCP Ngawi. Artinya terjadinya hubungan bertolak belakang 

dengan variabel lokasi dan variabel keputusan nasabah menabung, 

apabila variabel lokasi BRI Syariah KCP Ngawi tidak strategis, maka 

variabel keputusan nasabah menabung meningkat. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi dengan 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,297 dan koefisien 

determinasi (R square) sebesar 0,088 dan thitung lebih besar 3,050 ttabel 

sebesar 1,987. Jadi, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BRI 

Syariah KCP Ngawi memiliki pengaruh sebasar 8,8% berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung dan 91,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain. Jadi, kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP 

Ngawi. Artinya terjadinya hubungan searah variabel kualitas pelayanan 

dan variabel keputusan nasabah menabung, jika variabel kualitas 

pelayanan meningkat, maka variabel keputusan nasabah menabung di 

BRI Syariah KCP Ngawi meningkat. Sehingga keseluruhan ciri dan 

sifat dari suatu produk atau pelayanan bank BRI Syariah KCP Ngawi 

yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

nasabah menabung. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan lokasi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi 

nilai korelasi 0,388 dan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,150 

dan nilai Fhitung  8,580 lebih besar Ftabel 3,09. Jadi, menunjukkan bahwa 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 15% 

sedangkan 85% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

model. Jadi, lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung di bank BRI Syariah KCP 

Ngawi. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 

maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna 

bagi semua pihak yang berkepentingan yakni antara lain: 

1. BRI Syariah KCP Ngawi hendaknya tetap mempertahankan dan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan seperti meningkatkan kualitas pelayanan 

dalam menyelesaikan masalah, kecepatan dalam menangani keluhan, peka 
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terhadap keinginan nasabah, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 

dan kemudahan ketika melakukan berbagai macam transaksi agar nasabah 

berkesan positif terhadap pelayanannya dan menceritakan kembali 

kepuasannya kepada masyarakat luas, sehingga keputusan nasabah 

menabung akan meningkat. 

2. BRI Syariah KCP Ngawi hendaknya harus meningkatkan atau menambah 

kualitas pelayanan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam 

bertransaksi seperti menambah layanan yang berbasis aplikasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel bebas misalnya 

variabel pengetahuan, variabel motivasi dan variabel lainnya agar 

mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang masalah penelitian yang 

diteliti dan menambah jumlah sampel yang digunakan agar data yang 

dihasilkan lebih akurat. 
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