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Kualitas pelayanan merupakan salah satu unsur penilaian 

konsumen/nasabah terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. 

Layanan yang berkualitas dapat diwujudkan dengan sikap yang jujur, melayani 

dengan rendah hati dan tidak meremehkan konsumen, dalam pelayanan 

menggunakan pedoman Islam. Dari segi pemahaman pengetahuan produk 

mahasiswa Jurusan Ekonomi IAIN Ponorogo dengan latar belakang pendidikan 

yang sama diharapkan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama 

mengenai Bank Syariah, tetapi faktanya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa 

berbeda-beda bahkan masih ada yang belum mengetahui. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah kualitas 

pelayanan berpengaruh  terhadap minat menabung mahasiswa Jurusan  Ekonomi 

Syariah di Bank Mini IAIN Ponorogo? (2) Apakah pemahaman pengetahuan 

produk berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Syariah di Bank Mini IAIN Ponorogo? (3) apakah kualitas pelayanan dan 

pemahaman  pengetahuan produk terhadap minat menabung mahasiswa Jurusan  

Ekonomi Syariah di Bank Mini IAIN Ponorogo? 

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan survey yang 

menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah metode kuesioner. Analisis yang digunakan menggunakan 

analisis regresi sederhana dengan uji t dan analisis regresi berganda dengan uji F 

dengan menggunakan SPSS 16, lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil olah 

data tersebut. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) kualits pelayanan X1 secara 

parsial berpengaruah signifikan terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN  

Ponorogo dengan nilai probability thitung sebesar 0,000<0,05 (2) pemahaman 

pengetahuan produk X2 secara parsial juga berpengaruh terhadap minat menabung 

di Bank Mini IAIN Ponorogo dengan nilai probabilitay 0,000<0,05 (3) kualitas 

pelayanan (x1) dan pemahaman  pengetahuan produk (X2) secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh simultan signifikan terhadap minat menabung di 

bank Mini IAIN  Ponorogo dilihat dari nilai probabilitas F (F-hitung) dalam 

regresi bergandan sebesar 0,000<0,05 menjelaskan bahwa hipotesis Ha3 diterima 

dan H03 ditolak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan merupakan semua badan yang kegiatannya dibidang 

keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada 

masyarakat, terutama guna membiayai perusahaan. Secara umum, lembaga 

keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi 

keuangan merupakan proses penyerapan dari unit surplus ekonomi, baik 

sektor usaha lembaga pemerintahan maupun individu (rumah tangga) untuk 

penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.
1
 

Persoalan-persoalan sumber daya ekonomi masyarakat mendorong 

munculnya lembaga keuangan syariah. Sebuah lembaga yang tidak saja 

berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Selain itu diharapakan munculnya 

lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil 

orang modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi 

lembaga yang kekayaan terdistribusi secara merata dan adil sehingga bisa 

mengurangi tingkat kemiskinan, Lembaga tersebut adalah Koperasi Syariah. 

Koperasi muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk, kalangan 

ekonomi lemah untuk menunjukkan usahanya karena keterbatasan modal 

yang dimiliki. Namun sayangnya koperasi konvensional masih menerapkan 

                                                 
1
 Andri, Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), 29.  
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sistem bunga atau riba,sedang dalam Islam hal tersebut dilarang. Hal ini 

menjadi salah satu faktor berdirinya koperasi yang berlandaskan Syariah. 

Salah satu lembaga keuangan syariah  yaitu Bank Mini IAIN Ponorogo, 

yang bertugas mengimpun dan menyalurkan dana di kalangan nasabah untuk 

meningkatkan taraf hidup lebih maju. Pada Bank Mini IAIN Ponorgo ini 

melayani anggota yang sebagian bergerak dalam bidang usaha mikro dan 

usaha kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani 

sangat luas. Mulai dari pedagang sayur, penjahit rumahan, sampai usaha jasa 

yang relatif modern. Potensi untuk berkembang lebih pesat di masa yang akan 

datang, sehingga peluang masih sangat besar untuk menarik minat menabung 

kepada anggota. Salah satunya dengan pelayanan jasa yang  menarik nasabah 

untuk menabung di Bank syariah dilakukan berbagai upaya diantaranya 

kualitas pelayanan.
2
  

Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi 

harapan konsumen. Sehingga peningkatan kualitas jasa ditawarkan  semakin 

mendapatkan perhatian bagi perusahaan. Dengan adanya peningkatan kualitas 

pelayanan yang baik, ramah, dan memberikan perhatian individu kepada 

pelanggan maka dapat menimbulkan suatu loyalitas konsumen sehingga 

konsumen merasa terpuaskan dengan pelayanan.
3
 Selain itu dalam perusahaan 

tidak hanya menjual jasa melainkan juga pengenalan produk, terutama dalam 

                                                 
2
 Tjiptono Fandy, Manajemen Jasa ( Malang, Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 111.   

 
3
Kotler Keller, Manajemen Pemasaran Edisi ke Tiga Belas, (Jakarta:Airlangga, 2015), 

144.   
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produk di Bank Mini IAIN Ponorogo memberikan pengetahuan lebih detail 

kepada mahasiswa supaya mereka lebih paham terkait apa saja produk yang 

ditawarkan di Bank Mini tersebut. 

Produk merupakan komunikasi dua arah antara nasabah dengan LKS 

dimana hubungan tercipta setelah nasabah tahu dan memberikan penilaian 

positif terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Jika nasabah menilai 

produk dan layanan mampu memberikan nilai tambah kepada nasabah maka 

nasabah akan puas dengan produk yang ditawarkan, kondisi ini akan 

menciptakan hubungan atau ikatan emosional antara nasabah denga LKS . 

Salah satu dari produk sendiri merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Pengetahuan produk berbagai macam 

informasi mengenai manfaat produk, kategori produk, merek produk, dan 

atribut produk.
4
 

Selain kualitas pelayanan, pengetahuan produk juga menjadi salah satu 

faktor minat. Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan 

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi 

objek dari minat tersebut, serta sangat tinggi pengaruhnya terhadap minat 

pelanggan, karena dengan tingkat pelayanan yang baik maka akan 

memudahkan pelanggan dalam menabung. 

Bank Mini sebagai salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang jasa 

keuangan perbankan yang terletak di Kampus IAIN Ponorogo Jl. Puspita 

                                                 
4
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 

2011), 179. 
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Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan yang memiliki 247 nasabah tahun 2017. 

Di sana pelayanan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di 

bidangnya serta dilengkapi dengan berbagai produk tabungan seperti 

tabungan wajib mahasiswa syariah yang bisa di ambil pada saat lulus kuliah 

dengan menggunakan akad wadiah, dan juga tabungan dosen dan karyawan 

dengan menggunkan akad wadiah, Serta tabungan deposito dengan 

menggunakan akad mudharabah yang di tawarkan kepada nasabah untuk 

menabung seperti tabungan Idul fitri, tabungan Qurban, tabungan Tarbiyah, 

deposito Berjangka dan multi guna Syariah. 

Penulis menjadikan Bank Mini IAIN Ponorogo sebagai objek penelitian 

dikarenakan nasabah per tahun semakin meningkat dengan adanya sistem 

bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan pengelolaan dana. 

Sepanjang pengelolan dana mendapatkan laba dan dikurangi dengan beban 

sisanya di bagikan ke nasabah berbentuk bonus setiap akhir bulan. Dalam hal 

tabungan ini nasabah menggunakan akad wadiah. Dengan cara 

perhitungannya per saldo 100 ribu maka  mendapatkan bonus sebesar 100 

rupiah. Dengan banyaknya tabungan maka semakin banyak pula bonus yang 

didapat oleh nasabahnya.   

Bagi penulis pelayanan dan pengetahuan produk yang maksimal adalah 

cara untuk  menarik  pelanggan,  menarik  orang-orang  yang  belum  

menggunakan jasa dan produk kaita serta mempertahankan orang-orang yang 

sudah menggunakan jasa dan produk kita. Pelayanan yang  baik  

memberikan ciri khas dan berbeda antara produk yang kita tawarkan dengan 
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produk yang beredar, karena dewasa ini banyak produk-produk yang sama 

yang beredar sehingga membuat orang susah dalam memilihnya. Pelayanan 

yang memuaskan hati, ramah, pelanggan bisa menjadi iklan untuk 

membesarkan produk kita, karena iklan dari mulut kemulut memiliki daya 

tarik yang kuat sehingga minat menabung dari nasabah semakin 

bertambah.
5
 

Berdasarkan kenyataan tersebut, menyadari bahwa masyarakat  

membutuhkan suatu kepuasan dalam pelayanan dan pengetahuan produk 

yang diberikan oleh Bank Mini khususnya di Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Syariah IAIN Ponorogo dan apa pengaruhnya dari minat menabung atas 

pelayanan dan pengetahuan produk yang diberikan oleh Bank Mini, pada 

dasarnya produk dari sebuah perusahaan Bank Mini adalah sebuah jasa, 

karena perusahaan memasarkan sebuah jasa yang berupa pelayanan dan 

pengetahaun produk. 

Berdasarkan fakta penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Pengetahuan Produk 

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah terhadap Minat Menabung di Bank Mini 

IAIN Ponorogo”.  

 

 

 

                                                 
5
 Revi Rahadian, “Analisis Tingkat Kepuasan Jamaah Umroh Terhadap Pelayanan prima 

Di PT. Manajemen Mihrab Qolbi Jakarta Selatan”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Syarif 

Hidayatullah, 2016), 2-3. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat menabung di 

Bank Mini IAIN Ponorogo? 

2. Apakah pemahaman pengetahuan produk berpengaruh terhadap minat 

menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo? 

3. Apakah kualitas pelayanan dan pemahaman pengetahuan produk 

berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan ada tidaknya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan ada tidaknya pemahaman pengetahuan produk 

berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan ada tidaknya  kualitas pelayanan dan pemahaman 

pengetahuan produk berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mini 

IAIN Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang terkait dengan pembahasan pada penelitian antara lain: 
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1. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini di harapakn dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan khususnya dalam hal manajemen sumberdaya manusia dan 

kualitas pelayanan dan pemahaman pengetahuan produk.  

b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber 

informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar teori yang ada 

bisa lebih dikembangkan. 

c. Bagi Akademisi 

Manfaat ini bagi penelitian bagi akademisi yaitu sebagai referensi 

dan tambahan literatur perpustakaan, khususnya untuk jenis penelitian 

yang membahas mengenai kualitas pelayanan dan pemahaman 

pengetahuan produk. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka peneliti 

menyususn ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu 

sama lain. 

BAB I, pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, kajian pustaka, kerangka berfikir dan hipotesis kajian pustaka 

yang menguraikan dasar pustaka penelitian ini baik secara teoritis berupa 
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penjelasan masing-masing variabel yaitu kualitas pelayanan sebagai variabel 

(X1), pemahaman pengetahuan produk  (X2), dan minat menabung (Y), 

maupun empiris berupa kajian penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga 

dijelaskan mengenai kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

BAB II, metode penelitian yang menguraikan metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi rancangan penelitian, variabel 

penelitian definisi operasional, jumlah populasi dan sampel dengan dijelaskan 

teknik sampling yang digunakan. Jenis dan sumber data yang digunakan, 

metode pengumpulan data, dan juga metode pengolahan dan pengumpulan 

data, dan juga metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV, hasil dan pembahasan  menguraikan data-data yang diperoleh 

dari penelitin dilapangan yang mana data tersebut dikelompokkan dalam 

beberapa sub bab berupa gambaran umum dan hasil temuan atas variabel 

penelitian. Selanjutnya dalam bab ini data yang diperoleh tersebut dianalisis 

dengan metode analisis yang telah dijabarkan dalam bab III untuk kemudian 

diteliti lebih lanjut dan di ambil kesimpulannya pada subbab pembahasan dan 

intreprestasi diri. 

BAB V, penutup yang menguraikan  kesimpulan dari hasil penelitian 

ini. Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga 

peneliti ini belum mampu dianggap sempurna, dan rekomendasi yang peneliti 

utarakan sebagai wujud tidak lanjut dari adanya penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Minat Menabung 

Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri 

seseorang. Minat sangat besar sekali pengaruhnya sebab dengan minat, 

seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa 

minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Misalnya seseorang 

anak menaruh barang kesenian, maka ia akan berusaha untuk mengetahui 

lebih banyak tentang kesenian.
6
 Minat atau intensi (intention) adalah 

keinginan untuk melakukan perilaku.
7
 Minat lebih dikenal dengan 

keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan 

pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atau pembelian 

yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan 

pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki. 

Dalam dunia perbankan yang dimaksud dengan konsumen atau 

pelanggan atau nasabah, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang perbankan pasal 1, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa 

bank sedangkan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan 

                                                 
6
Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 27.  
7
Jogiyanto, Sistem Inforormasi Keperilakuan ( Yogyakarta: C.V Andi Offset,  2007), 25.   

9 
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dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank 

dengan nasabah yang bersangkutan”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat menabung 

nasabah adalah keinginan yang datang dari diri nasabah untuk 

menggunakan produk/jasa bank atau melakukan penyimpanan atas uang 

mereka di bank dengan tujuan tertentu.
8
 

a. Indikator minat 

1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk 

2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain 

3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki prenfrensi utama pada produk tersebut. 

b. Macam-macam minat 

Minat  dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat 

bergantung pada sudut pandang dan cara penggolongan seperti: 

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul 

karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya 

kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau nyaman, kebebasan 

beraktivitas. Minat kultural atau minat sosial adalah minat tng timbul 

karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung hubungan 

dengan diri kita. 

                                                 
8
Tri astuti, R. Indah Mustikawati, Pengaruh Persepsi nasabah tentang Tingkat Suku 

Bunga, Promosi dan Kualitas Pelayana Terhadap Minat Menabung, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Menabung Nasabah”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2013.   
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2) Berdasarkan arahannya, minat dapat dibedakan menjadi intrinsik dan 

ektrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan 

dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih 

mendasar atau asli mislanya bagaimana mencetak gol sebanyak 

mungkin, bagaimana mengalahkan lawan dan sebagaimnanya. Minat 

ekstrinsik adalah minat berhubungan dengan tujuan akhir dari 

kegiatan tersebut apabila tujuan sudah tercapai ada kemungkinan 

minat tersebut hilang. 

3) Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjadi 

empat yaitu:
9
 

a) Expressed Interest 

Adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada 

subyek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik 

yang berupa tugas yang disenangi dan paling tidak disenangi. 

b) Manifest interest 

Adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-

aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya. 

c) Terted interest 

Yaitu minat yang diungkapkan cara menyimpulkan dari hasil 

jawaban tes objektif yang diberikan, nilai-nilai yang tinggi pada 

suatu obyek atau masalah biasanya menunjukkan minat yang 

tinggi pula terhadap hal tersebut. 

 

 

                                                 
9
Ibid., 265-267.   
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d) Inventoried interest 

Yaitu minat yang diungkapkan dengan melakukan alat-alat yang 

sudah distandardisasikan, dimana biasanya verisi pertanyaan-

pertanyaan yang ditunjukkan kepada subyek apakah ia senang 

atau tidak senang terhadap sejumlah aktivitas atau obyek yang 

ditanyakan.
10

 

c. Faktor yang mempengaruhi minat menabung nasabah 

Minat menabung dipengaruhi oleh faktor diantaranya adalah: 

1) Pengetahuan 

2) Gaya hidup 

3) Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

4) Kepribadian dan konsep diri 

5) Promosi
11

 

2. Kualitas pelayanan 

Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip Yanuar, kualitas 

pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam 

membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi 

dari mulut kemulut dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang 

mereka harapkan dengan apa yang mereka terima atau rasakan. Menurut 

Tjiptono, kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Lewis dan Boomas dalam Gasperzs dikutip oleh Dyah 

Kusumawati dan Abdul Syakur menyatakan bahwa kualitas dinyatakan 

                                                 
10

Ibid., 267-268.   
11

Philip Kother dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 

2008), 172-175.   
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sebagai pengukuran tingkat jasa yang diberikan atau disalurkan sesui 

dengan harapan konsumen.
12

 

Kualitas pelayanan yang maksimal dari perusahaan akan 

menciptakan nilai yag dirasa baik oleh konsumen. Perusahaan tidak bisa 

hanya mengandalkan fasilitas dan teknologi yang tersedia, melainkan 

bagaimana menciptakan kualitas pelayanan yang optimal.
13

Kualitas 

pelayanan sebagai kemampuan merencanakn, menciptakan, dan 

menyerahkan produk yang bermanfaat luar biasa bagi pelanggan. Kualitas 

pelayana dirasakan oleh nasabah merupakan penilaian global, 

berhubungan dengan suatu transaksi spesifik, lebih abstraks dan eksludif 

karena didasarkan pada persepsi-persepsi kualitas yang berhubungan 

dengan kepuasan serta komparasi harapan-harapan dengan persepsi-

persepsi kinerja produk jasa bank, fleksibilitas respons perubahan 

permintaan pasar. Kulitas pelayanan merupakan ciri dari sifat pelayanan 

yang berpengaruh pada kemmpuan karyawan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan tersirat dalam diri pelanggan.
14

 

Sejumlah atribut kualitas pelayanan yang memuaskan pengguna 

industri jasa adalah sebagai berikut: 

1) Ketepatan waktu pelayanan yaitu kemampuan karyawan untuk 

menyelesaikan pelayanan dengan waktu proses yang lebih cepat 

sehingg meminimkan waktu tunggu bagi nasabah. 

2) Akurasi pelayanan, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan reliabilitas 

pelayanan, tanggung jawab dan bebas dari kesalahan-kesalahan. 

                                                 
12

 Dyah Kusumawati Dan Abdul Syakur, ‟‟Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan 

Keunggulan produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya Pada Komunikasi Words Of 

Mounth (studi Pada Bpr Demak Cabang Sayung, Kab. Demak),” Skrips( Demak: Universitas  

Sultan Fatah, 2016), 148.   
13

Ujang  Samarwan, dll, Riset Pemasaran dan Konsumen (bogor; IPB Press, 2011), 234.   
14

Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.   
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3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama 

bagi karyawan yang berada di garis depan yang secara langsung 

berinteraksi dan melayani nasabah. 

4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti outlet, cukupnya jumlah 

yang melayani, administrasi, fasilitas pendukung, seperti komputer 

untuk memproses data, dan lain-lain.
15

 

a. Kriteria pokok kualitas pelayanan 

Beberapa dimensir yang mempengaruhi kualitas pelayanan antara 

lain: 

1) Relibility (kehandalan) yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa 

yang dijanjikan tepat dan terpercaya. Seperti kecepatan pelayanan, 

pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong. 

2) Responsiveness (daya tanggap) yaitu kemampuan membantu 

pelanggan dan memberikan ketanggapan. Seperti: kemampuan 

perusahaan untuk cepat tanggap dan menghadapi masalah timbul, 

kemampuan perusahaan untuk cepat tanggap dalam menghadapi 

masalah keluhan yang disampaikan pelanggan. 

3) Asurance (jaminan) yaitu pengetahuandan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan, seperti: pengetahuan dan kecakapan staf baik karyawan 

maupun operasional, melakukan komunikasi yang  efektif dengan 

nasabah . 

4) Emphaty (empati) yaitu kemampuan untuk peduli dan memberi 

perhatian pribadi pada nasabah, seperti; memberikan perhatian 

secara individu kepada nasabah, bertanggung jawab terhadap 

nasabah dan keyamanan nasabah. 

                                                 
15

Ibid., 91-92.   
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5) Tangible (berwujud/bukti langsung) yaitu penampilan fasilitas fisik, 

pelaratan, personal dan media komunikasi. Seperti; kebersihan dan 

kerapian kantir maupun staf, penataan interior maupun exterior 

kantor.
16

 

Bank yang berorientasi pada pelayanan akan membawanya 

sukses besar, bank yang peka akan melihat sikap emosional nasabah 

sebagai suatu indikator yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya 

untuk kemudian ditawarkan kepada nasabah. Pelayanan dapat 

menciptakan kepuasan nasabah, apabila CEO atau marketer  

memuaskan perhatian nasabah sasaran yang sebenarnya yang akan 

dilayani, mengidentifikasi keinginan nasabah, mengembangkan 

produk yang mampu memuaskan keinginan nasabah.
17

 

3. Pemahaman  Pengetahuan Produk 

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk 

mengartikan sebuah obyek. Pemahaman bertujuan untuk melihat 

kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang 

disampaikan. Selain itu juga memberikn makna dari suatu objek 

tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, di butuhkan objek agar 

nantinya seseorang mampu memberikan makna dari obyek tersebur. 

Dari makna itu sendiri maka akan menghasilkan ingatan-ingatan yang 

nantinya berpengaruh pada waktu jangka panjang.
18

 

Ada dua sumber utama bagaimana seseorang memiliki 

pengetahuan yaitu secara Eksperiental Reality dan Agreement 

Reality. Eksperiental Reality adalah sumber pengetahuan yang 

                                                 
16

 Johanes Suprapto, Pengetahuan Tingkat Kepuasan Pelanggan,( Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2006), 228-231 
17

Ali Hasan, Marketing Bank  Syariah, 94.   
18

Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar ( Bandung:remaja 

Rosdakarya, 2008), 2.   
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kita dapatkan dengan mengalaminyasendiri. Agreement Reality 

yaitu pengetahuan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan 

antara diri kita pribadi dengan orang lain.
19

 

Pengetahuan produk kumpulan berbagai macam informasi 

mengenai produk, pengetahuan ini meliputi kategori produk, 

merek,atribut dan kepercayaan mengenai produk. 

a. Indikator pengetahuan produk 

1) Pengetahuan mengenai atribut produk, yaitu informasi yang 

dimiliki nasabah yang berhubungan dengan karakteristik dan 

keunggulan produk tabungan. 

2) Pengetahuan mengenai manfaat produk, yaitu informasi yang 

dimiliki mengenai perolehan manfaat dari suatu produk 

tabungan. 

3) Pengetahuan mengenai nilai kepuasan produk, yaitu informasi 

yang dimiliki nasabah mengenai nilai pribadi yang diperoleh 

dari suatu produk tabungan yang digunakan. 

B. Keterkaitan Antar Variabel 

1. Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung 

Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Tri Astuti dan 

Indah Mustikawati, kualitas layanan yang dilakukan bank ikut berperan 

dalam memajukan usaha bank. Kualitas layanan yang baik akan 

meminimumkan keluhan nasabah terhadap bank. Kualitas layanan yang baik 

dari bank merupakan respon yang dilakukan bank terhadap keinginan 

maupun kebutuhan nasabah. Dengan merespon keinginan nasabah maka 

                                                 
19

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: teori dan 

Aplikasi, Ed. 1, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006), 4.   
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nasabah akan merasa lebih dihargai oleh bank sehingga minat nasabah untuk 

menabung semakin tinggi. Minat menabung nasabah yang tinggi dapat 

menciptakan nasabah yang loyal sehingga peluang nasabah untuk pindah ke 

bank lain semakin kecil.
20

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dari hubungan antara kualitas 

pelayanan dan minat menabung jika  Kualitas layanan yang baik akan 

meminimumkan keluhan nasabah terhadap bank. 

2. Hubungan Pemahaman Pengetahuan ProdukTerhadap Minat 

Menabung 

Pemahaman pengetahuan produk di dalamnya terdapat pinsip tabunga 

syariah yang merupakan suatu pemahaman seseorang dalam menguasai teori 

prinsip tabungan bank syariah yang ada seperti pengertian wadiah dan 

mudharabah, dasar hukum, rukun dan syarat, cara menjaga, ketentuan, serta 

implementasinya. Selain itu, juga mampu menerapkan teori tersebut bdalam 

kehidupannya sehari-hari dengan benar. Pemahaman tersebut dapat diukur 

salah satunya melalui tes. Pemahaman prinsip tabungan syariah sebaiknya 

juga diikuti dengan niat menabung di Mini bank .
21

 

Seseorang yang memahami prinsip tabungan syariah maka diduga 

semakin memahami manfaat menabung di bank syariah dan semakin minat 

menabung di bank syariah untuk mengimplementasikan ilmu yang telah ia 

pahami. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik pemahaman seseorang mengenai prinsip tabungan syariah 

maka ia akan semakin tinggi pua minat menabung di bank syariah.   

                                                 
20

Tri astuti, Rr. Indah Mustikawati, Pengaruh Persepsi nasabah tentang Tingkat Suku 

Bunga, Promosi dan Kualitas Pelayanna Terhadap Minat Menabung, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Menabung nasabah”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2013.   
21

 Ismail  Nawawi, Fiqh Muamalah, 206.   
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3. Hubungan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman pengetahuan Produk 

Terhadap Minat Menabung. 

Persepsi tentang kualitas dan pemahaman Pengetahuan produk 

merupaakn suatu gambaran mahasiswa tentang seberapa baik bank syariah. 

Ketika mahasiswa mempersepsikan bahwa kualitas pelayanan yang baik 

maka minat menabung semakin tinggi begitu juga sebaliknya ketika 

mahasiswa mempersepsikan bahwa pemahaman pengetahuan produk 

mengenai prinsip tabungan syariah maka ia kan semakin tinggi minat untuk 

menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo.  

C.  Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelususuran penulis ada beberapa  penelitian 

terdahulu  yang berhubungan dengan penelitian penulis diantarannya: 

1. Skripsi Miming Nur Okta Nur Aini (2018) yang berjudul Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan  keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Dalam skripsi ini penulis penulis menjelaskan  

bahwa kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah 

menyimpulkan nilai X1 dengan Y adalah sebesar 0, 858. Nilai ini 

menunjukkan hubungan yang kuat antara X1 dan Y, maksudnya kuat, 

koefisien regresi variabel kualitas pelayanan diketahui juga Undandardized 

coefficients yang nilai  positif 0,247 dan nilai signifikansi dari variabel 

kualitas pelayanan sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Tidak terdapat 

pengaruh antara keungulan produk terhadap kepuasan nasabah di BRI 

Syariah Ponorogo, hal ini dapat diketahui dari nilai X2 dengan Y adalah 

sebesar 0.773. nilai menunjukkan hubungan yang lemah positif dilihat dari 

probability terhitung variabel keunggulan produk 0,06>0,05 menunjukkan 

hipotesis alternatif (Ha2) yang diajukan ditolak dan menerima Ho . ada 

pengaruh kualitas pelayanan dan keunggulan produk terhadap kepuasan 
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nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo . hal ini dibuktikan dari anlisis 

bahwa dengan taraf kesalahan dengan R Square adalah 0,571 atau 57,1%. 

Hal ini berarti sebesar  57,1% dependen.
22

 Perbedaan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah sisi variabel yang digunakan. Peneliti yang dipakai 

peneliti pengaruh kualitas pelayanan dan pemahaman pengetahuan produk  

terhadap minat menabung. Persamaannya sama-sama penggunakan variabel 

kualitas pelayanan. 

2. Skripsi Imamuddin (2019) yang berjudul pengaruh Promosi dan Pengetahun 

mahasiswa Febi terhadap minat menabung di Bank Syariah IAIN Ponorogo. 

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa promosi menunjukkan hasil 

uji T berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nilai T hitung3,650 

dan T tabel 1,5504 artinya t hitung> t tabel . Variabel pengetahuan nilai t hitung 

5, 263 dan t tabel 1,6604 t hitung> t tabel artinya pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap minat menabung dan uji F hitung 66,489 dan Ftabel  3,09 , F 

hitung> Ftabel  artinya variabel promosi dan penegtahuan mahasiswa sama-

sama berpengaruh signifikan terhadap bank syariah. Sedangkan koefisien 

determinasi sebesar 0,578 ini artinya bahwa kontribusi variabel independen 

hanya mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 

57,8% sedangkan sisanya 42,2% dijelaskan oleh variabel yang diluar model. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan adalah dari sisi promosi yang 

digunakan. Sedangkan persamaan sama-sama pengetahuan dan lokasi 

variabel pemahaman pengetahuan produk. 
23

  

3. Skripsi Aryo Suryo Nugroho (2018) berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Tingkat Kepercayaan dan Minat Menabung Terhadap[ Kemantapan 

                                                 
22

 Miming Nur Okta Nur Aini, “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Keunggulan Produk  

Terhadap Kepuasan Nasabah Di BRI Syariah KCP Ponorogo”, Skripsi , Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo, 2018.   
23

Imamuddin,  “Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”, Skripsi Fakultas Febi IAIN Ponorogo, 2019.  



20 

 

 

 

Keputusan Menabung Nasabah Di Bank Syariah studi kasus pada BRI 

Syariah KC Semarang. Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan 

minat menabung berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kemantapan 

keputusan menabung. Kualitas pelayanan pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kepercayaan. Serta tingkat kepercayaan dan 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung. Perbedaan penelitian dengan peneliti lakukan adalah penelitian 

ini menggunakan tingkat kepercayaan sedangkan peneliti yang peneliti 

lakukan pemahaman pengetahuan produk. Persamaannya  sama-sama 

membahas kualitas pelayanan. 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, maka 

dihasilkan kerangka berfikir yang berupa kerangka asosiatif: 

Variabel X1  : Kualitas Pelayanan 

Variabel X2 : Pemahaman Pengetahuan Produk 

Variabel Y : Minat Menabung  

Berdasarkan landasan teori di atas, dapat diajukan kerangka berpiki 

penelitian sebagai berikut: 

a. Jika kualitas pelayanan baik maka minat menabung mahasiswa tinggi,atau 

sebaliknya. 

b. Jika pemahaman pengetahuan produk baik maka minat menabung 

mahasiswa tinggi, atau sebaliknya.  
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang artinya “di bawah” dan “thesa” 

yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis secara etimologis artinya kebenaran 

yang masih diragukan. Atau semacam dugaan sementara yang mengandung 

pernyatan-pernyataan ilmiah, tetapi masih memerlukan pengujian. Oleh karena 

itu, hipotesis dibuat berdasarkan hasil penelitian masa lalu atau berdasarkan 

data-data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan secara lebih lanjut yang 

tujuannya untuk menguji kembali hipotesis tersebut.
24

 Dari kajian pustaka yang 

telah peneliti lakukan, baik kajian teoritis maupun penelitian terdahulu, peneliti 

menarik kesimpulan sementara dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan 

sebagai berikut: 

a. Ha1 = Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung  di Bank 

Mini IAIN Ponorogo. 

b. Ha1 =Tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung 

Bank Mini IAIN Ponorogo. 

c. Ho2  = Ada pengaruh pemahaman pengetahuan produk terhadap minat 

menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo 

d. Ho2 = Tidak ada pengaruh pemahaman  pengetahuan produk terhadap  minat 

menabung di Bank Mini  IAIN Ponorogo. 

e. Ho3 = Ada pengaruh kualitas pelayanan dan pemahaman pengetahuan 

produk  terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo 

f. Ho3 = Tidak ada pengaruh kualitas pelayanan dan pemahaman pengetahuan 

produk terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo 

 

 

                                                 
24

 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 187-188. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yakni penelitian 

menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan 

pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau scientifice 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, 

terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut sebagai metode discovery, 

karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek 

baru.
25

 

Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan 

menggunakan model matematis, teori dan atau hipotesis yang berkaitan 

dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.
26

 Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif bersifat non eksperimen (ex post facto). Penelitian non 

eksperimen adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris 

yang sistematik, dimana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap 

variabel-variabel bebas (independen variabel) karena fenomenanya sukar 

dimanipulasi. Karakteristik penelitian ex post facto yaitu dilakukan untuk 

                                                 
25

 Sugiyo, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung  Alfabeta, 

AV,2013),7. 
26

Yusuf Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta;Frenadamedia Group , 2014), 5.  
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meneliti peristiwa yang telah terjadi, melalui data yang diperoleh kita dapat 

melakukan penelitian untuk mengetahui faktor- faktor penyebab yang 

memungkinkan  peristiwa itu terjadi, dan penelitian menggunakan logika 

dasar.
27

  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan 

antara satu variabel dengan variabel yang lain, macam variabel umumnya 

ada dua:
28

 

a. Variabel Independen (varibael bebas) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

b. Variabel Dependen (variabel terikat) 

Varibael terikat disebut sebagai vaiabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Untuk kepentingan analisis data, variabel 

bebas dinotasikan dengan „‟X‟‟ sedangkan variabel terikat dinotasikan 

                                                 
27

Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta Bumi 

Aksara, 2014), 11.  
28
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dengan „‟Y‟‟. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Jika digambarkan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

  

 

2. Defininisi Operasional 

Definisi operasional masing-masing variabel yang akan digunakan 

pada penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional 

Variabel 

penelitian 
Devisi operasional Indikator 

Kualitas 

pelayanan 

Dalam penelitian ini adalah 

menurut Philip Kotler 

(dikutip oleh Vanuar) 

adalah model yang 

menggambarkan kondisi 

pelanggan dalam bentuk 

harapan akan layanan dari 

penggalaman masa lalu, 

pemahaman fiqih muamalah 

1. Keandalan 

2. Ketanggapan 

3. Jaminan 

4. Empati 

5. Bukti langsung 

X1= kualitas Pelayanan 

X2= Pemahaman 

pengetahuan produk 

Y = Minat menabung 
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dengan membandingkan 

pelayanan yang mereka 

harapkan dengan apa yang 

mereka terima/rasakan.
29

 

Pemahaman 

Pengetahuan 

Produk 

Pengetahuan adalah semua 

informasi yang dimiliki 

seseorang mengenai 

berbagai produk dan jasa, 

serta pengetahuan lainnya 

yang terkait dengan produk 

dan jasa tersebut 

1. Pengetahuan 

atribut produk  

2. Manfaat 

produk 

3. Kepuasan 

produk
30

 

Minat 

menabung 

Minat adalah perhatian yang 

mengandung unsur-unsur 

perasaan 

1. Transaksional 

2. Refrensial 

3. Prefensial
31

 

 

C. Populasi ,Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan data selalu harus ada 

sumber data dan sumber data verasal dari populasi.
32

 Populasi adalah 

wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan wawancara dengan berapa 

mahasiswa  IAIN Ponorogo, jumlah nasabah  sebayak 247 . 

 

                                                 
29

Ynuar, Pengertian Kualitas Pelayanan, ”dalam http:Ynpramono.Id/pengertian-kualitas-

pelayanan/,(diakses tanggal 15 september 2019, 21.34).  
30

 Nur Rianto,Dasar-dasar Ekonomi Syariah, 221. 
31

Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, 206.  
32
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.
33

 Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti). Sampe penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

di ambil sebagai sumber data dan dpat memawakili seluruh populasi. 

Adapun penentuan sejumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah dengan metode teknik sampling .
34

 Untuk itu jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 247  mahasiswa 

angkatan 2017 Ekonomi Syariah.
35

 

Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 247 mahasiswa. Jumlah 

tersebut di ambil berdasarkan rumus d sloving,sebagai berikut:             

 
 

     
 

Keterangan  

n : jumlah sampel 

N : jumlah  populasi  

e  : persen kelonggaran 10% 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel di ambil dalam 

penelitian ini adalah: 

n=
   

      (   ) 
 

n= 71, 18 

                                                 
33

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualtitatif, R & D (Bandung:Alfabeta, 

2013). 80.   
34
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35
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 Dengan demikian jumlah sampel 71 dari jumlah populasi 247 

mahasiswa.    

3. Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah cara mengambil sampel dari populasi 

penelitian. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan 

sampel yang akan di pakai dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya 

bisa dikelompokkan menjadi dua macam yaitu probability sampling dan 

non probability sampling. 

Dari definisi tersebut dapat ditentukan bahwa teknik sampling dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode probability  sampling . 

Probability sampling ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama 

pada setiap anggota populasi yang dipilih.
36

  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu merupakan data yang diukur berupa skala memerik atau angka-angka. 

2. Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di kumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

                                                 
36

 Sugiyono, Metodologi Penelitian  Kuantitatif, Kualtitatif dan R& D (Bandung 

Alfabeta,AV, 2013), 8.   
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dilakukan.
37

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran 

kuisioner kepada mahasiswa Jurusan ekonomi syariah angkatan 2017 

IAIN Ponorogo yang menjadi nasabah Bank Mini Syariah. Untuk 

mengetahui pengaruh 2 variabel independen penelitian (kualitas 

pelayanan dan pemahaman pengetahuan produk) terhadap minat 

menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahannya.
38

 Dalam penelitian ini data 

sekunder berasal dari objek  penelitian yaitu Bank Mini IAIN Ponorogo 

berasal dari media sosial maupun wawancara dari karyawan. Selain itu 

terdapat data sekunder dari buku-buku, jurnal dan penelitian yang 

dilakukan.  

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur 

variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner (angket). Kuesioner (angket) merupakan serangkaian 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh 

responden.
 
Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan Skala Likert (method of summated ratings).
 39

 

                                                 
37

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2017), 16.  
38

 Ibid.   
39

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 
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Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan 

sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur, untuk setiap pertanyaan 

akan disediakan sejumlah alternatif yang berjenjang atau bertingkat. Nilai 

peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlah sehingga mendapatkan nilai 

total. Dalam penelitian ini jawaban responden diberi skor berdasarkan Skala 

Likert sebagai berikut: 

1. Skor 4 = Sangat Setuju (SS) 

2. Skor 3 = Setuju (S) 

3. Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

4. Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Uji coba intrument dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah 

yang merupakan nasabah Bank Mini IAIN Ponorogo tapi tidak dijadikan uji 

sampel dengan jumlah 25 responden. Adapun data hasil uji coba intrument 

yang dilakukan kepada 25 mahasiswa yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Intrument Pengumpulan Data 

Variabel 

penelitian 
Indikator 

No butir soal 

sebelum di 

uji 

No soal 

setelah di uji 

Kualitas pelayanan 

(x1) 

1. Keandalan 1,2,3 1,3 

2. Ketanggapan 4,5,6 4,5 

3. Jaminan 7,8,9 7,9 

4. Empati 10,11,12 10,11,12 

 5. Bukti 13,14,15 13,14,15 

Pemahaman 

pengetahuan 

produk (x2) 

1. pengetahuan 

atribut produk 

16,17,18 16,17,18 

2. manfaat produk 19,20,21 19,20,21 

3. nilai kepuasan 

produk 

22,23,24 22,23,24 

Minat menabung 

(Y) 

1. transaksional 25,26,27 25,26,27 

2. refrensial 28,29,30 28,29,30 

3. preferensial 31,32,33 31,32,33 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Coba Intrumen 

a. Uji Validitas 

Kevalidan suatu intrument. Jika hasil korelasi antar indikator 

menunjukkan hasil yang signifikan  (<0,05) maka masing-masing 

indicator dinyatakan valid.
40

 Berikut merupakan rumus untuk 

menghitung nilai korelasi (r) sebagai berikut: 

Rumus:  

 
 

 

Dimana: 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  : Jumlah Responden 

∑
x
 : Jumlah seluruh nilai X 

∑
Y
 : Jumlah seluruh nilai Y 

XY : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Dengan ketentuan: 

1. Jika nilai rhitung> rtabel berarti  item dinyatakan valid. 

2. Jika rhitung<  rtabel  berarti item dinyatakan tidak valid.
41

 

Pengujian validitas terhadap instrument penelitian dilakukan 

dalam bentuk angket atau kuesioner yang diberikan kepada 247 

responden yaitu mahasiswa ekonomi syariah. Hasil uji validitas dari 

                                                 
40

Ibid., 42.   
41

Ibid., 122. 
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instrument penelitian pada variable X1, X2, dan Y dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Uji validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

No Pernyataan Rhitung R tabel Keterangan 

1 Kl 1 0,514 0,396 Valid 

2 Kl2 0,452 0,396 Valid 

3 Kl3 0,497 0,396 Valid 

4 Kl4 0,427 0,396 Valid 

5 Kl5 0,460 0,396 Valid 

6 Kl6 0,385 0,396 Tidak valid 

7 Kl7 0,441 0,396 Valid 

8 Kl8 0,357 0,396 Tidak valid 

9 Kl9 0,448 0,396 Valid 

10 Kl10 0,364 0,396 Tidak valid 

11 Kl11 0,506 0,396 Valid 

12 Kl12 0,404 0,396 Valid 

13 Kl13 0,582 0,396 Valid 

14 Kl14 0,460 0,396 Valid 

15 Kl15 0,564 0,396 Valid 

 

Dari data yang disajikan pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa 

15 pernyataan (KL1, KL2, KL3, KL4,  KL5, KL6, KL7, KL8, KL9, 

KL10, KL11, KL12, KL13, KL14, KL15) pada variabel Kualitas 

Pelayanan (X1) memiliki rhitung > 0,396 sehingga dikatakan sudah 

valid sedangkan  pada item pernyataan KL6, KL8, dan KL10 memiliki 

< 0,396 sehingga tidak valid.  
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Tabel 3.5 

Uji validitas Variabel Pemahaman  Pengetahuan Produk 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 P1 0,739 0,398 Valid 

2 P2 0,544 0,398 Valid 

3 P3 0,554 0,398 Valid 

4 P4 0,590 0,398 Valid 

5 P5 0,537 0,398 Valid 

6 P6 0,566 0,398 Valid 

7 P7 0,437 0,398 Valid 

8 P8 0,545 0,398 Valid 

9 P9 0,542 0,398 Valid 

 

Dari data yang disajikan pada table 2.4 dapat diketahui bahwa  9 

pernyataan (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9 ) pada variabel 

pemahaman fiqh mumalah (X2) memiliki rhitung> 0, 396 sehingga 

sudah valid.  

Tabel 3.6 

Uji Validitas Minat Menabung  

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 M1 0,442 0,398 Valid 

2 M2 0,558 0,398 valid 

3 M3 0,536 0,398 Valid 

4 M4 0,536 0,398 Valid 

5 M5 0,545 0,398 Valid 

6 M6 0,486 0,398 Valid 

7 M7 0,486 0,398 Valid 

8 M8 0,489 0,398 Valid 

9 M9 0,431 0,398 Valid 

 



33 

 

 

 

Dari data yang disajikan pada table 2.5 dapat diketahui bahwa 9 

pernyataan (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9) Pada variabel 

minat menabung (Y) memiliki Rhitung> 0,396 sehingga dikatakan valid 

a. Uji Reliabilitas 

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah 

pengujian reliabilitas instrumen. Suatu instrumen pengukuran  

dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. 

Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji reliabilitas 

digunakan rumus croancbach alpha (α). Suatu kuisioner dikatakan 

reliabilitas jika Cronbach’ Alpha > 0,60.
42

 Menurut Sudjana, pada 

umumnya orang menggunakan sebuah rumus yang dikenal dengan 

nama Rumus Alpha. 

Rumus croancbach alpha (α) adalah sebagai berikut:
43

 

 

Keterangan: 

r11   : reliabilitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

                                                 
42

Syofian Siregar, Statistik Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi 

dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

90. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), 239. 
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∑σb
2
: jumlah variasi butir 

Σt
2
  : total varians. 

Hasil uji validitas dari instrument penelitian x1, x2, dan Y 

dapat disajikan berikut:   

      Tabel 3.7 

Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha 

Batas 

reliabel 
Keterangan 

Kualitas Pelayanan (x1) 0,810 0,60 Reliabel 

P. Pengetahuan Produk 

(x2) 
0,750 0,60 Reliabel 

Minat menabung(Y) 0,716 0,60 Reliabel 

 

Dari data yang disajikan pada table 2.6 dapat diketahui 

bahwa nilai Cronbach‟s dari masing-masing variabel (X1, X2 dan 

Y) lebih dari 0,60 sehingga item pernyataan di ajukan reliabel. 

Hasil yang diperoleh dalam pengujian validitas dan 

reliabilitas pada variabel x1, x2 dan y menunjukkan bahwa 12 

pernyataan dari variabel x1, 9 pernyataan variabel x2 dan 9 

pernyataan dari variabel y sudah valid dan reliable, sehingga 

intrumen yang dimiliki dapat digunakan sebagai instrument 

pengumpulan data.  

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan proses pengolahan dan analisis data, 

pada penelitian ini perlu dilakukan uji asumsi. Model regresi yang 
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akan digunakan untuk prediksi, terlebih dahulu harus memenuhi 

sejumlah asumsi yang biasa disebut dengan asumsi klasik. Adapun 

asumsi yang harus dipenuhi yakni: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai resi dua atau perbedaan yang ada dalam 

penelitian memiliki distribusi normal atau tidak normal. 

Nilai residu dapat diketahui dari kurva dalam output analisis 

SPSS berupa suatu bentuk kurva seperti lonceng (bell-

shaped curve) jika data berdistribusi normal. Secara 

deskriptif, uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan histogram regression residual yang sudah 

distandarkan. Adapun secara statistik, uji normalitas dapat 

dilakukan dengan analisis explore dan menggunakan 

signifikasi pada kolom kolmogorov-smirnov. Teknik 

analisisnya adalah:
 44

 

a) Jika nilai probability sig 2 tailed ≥ 0,05 maka distribusi 

data normal. 

b) Jika nilai probability sig 2 tailed < 0,05 maka distribusi 

data tidak normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar 

variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang cukup tinggi 

(signifikan), berarti ada aspek yang sama diukur pada 

variabel bebas. Hal ini tidak layak digunakan untuk 

menentukan kontribusi secara bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji multikolinearitas dengan SPSS 

dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi antar 

variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah: 

a) Jika nilai VIF < 10 atau memiliki toleransi > 0,1 maka 

dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam 

model regresi; 

b) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 

0,5 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu 

mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian 

data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau 

menurut waktu, cross section atau time series. Uji ini 

bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara 

residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang 



37 

 

 

 

lain pada model. Metode pengujian yang sering digunakan 

adalah pengujian uji Durbin-Watson (uji DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 

(DW < -2) 

b) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara 

-2 dan +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2 

c) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 atau 

DW > +2 

d. Uji Hesterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Kemungkinan adanya gejala heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan diagram scatterpoot, 

dimana sumbu X adalah residual dan sumbu Y yang 

diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu 

model regresi.
45
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3. Uji Hipotesis 

a. Regresi Linier Sederhana 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

 

Keterangan: 

Y : Variabel Dependen (variabel terikat) 

X : Variabel Independen (variabel bebas) 

a : Konst anta 

b : Koefisien Regresi 

b. Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk satu variabel tak 

bebas (dependen) dan dua atau lebih variabel bebas 

(independen). Analisis regresi dan korelasi berganda, jumlah 

variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel.
46

 

Dengan demikian model persamaan regresi linier berganda 

menjadi: 

 
c. Uji F 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. 
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Untuk melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan 

membandingkan nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. 

Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 

0,05), berarti terdapat hubungan yang signifikan antara semua 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengajuan 

hipotesisnya adalah: 

H0 : b1, b2 = 0, berarti variabel bebas (X1) secara serentak 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(Y).  

Ha :  b1, b2 ≠ 0, berarti variabel bebas (X1) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Dasar pengambilan keputusan ialah:  

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak Ha diterima artinya variabel 

bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima Ha ditolak artinya variabel 

bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat.  

Dengan mengambil kesimpulan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diteria H1 ditolak. 

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. 
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d. Uji t 

Uji t untuk melihat signifikan pengaruh variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan 

kesimpulannya dinyatakan dengan melihat nilai signifikan dan 

membandingkan dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang 

dipakai, yakni jika nilai probabilitas < nilai alpha (α), maka 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.
47

 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:  

Jika thitung > ttabel, artinya variabel bebas (X) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Jika thitung < ttabel, artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Dan mengambil kesimpulan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak 

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. 
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BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Laboratorium Koperasi Syariah IAIN Ponorogo 

Pada era global, berbagai perubahan terjadi secara cepat disegala 

aspek kehidupan manusia. Di era global inilah kemandirian manusia 

dituntut untuk memenangkan kopetisi, karena salah satu ciri dari globalisasi 

adalah kopetisi, maka suatu negara harus memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas dan memenuhi standar kompetisi dunia atau zona tertentu. 

Sumberdaya yang berkualitashanya akan diperoleh melalui pendidikan 

yang berkualitas pula. 

Secara historis masyarakat Indonesia cenderung memiliki sikap 

feodal yang diwarisi dari penjajah Belanda.  Sebagian besar anggota 

masyarakat mengharapkan output pendidikan sebagai pekerja, sebab 

mereka berpandangan bahwa pekerja (terutama pegawai negeri) adalah 

priayi yang memiliki status sosial cukup tinggi dan disegani oleh warga 

masyarakat. Hal ini mewarnai orientasi pendidikan bangsa Indonesia. 

Ironisnya pendidik maupun institusi pendidikan memiliki persepsi yang 

sama terdapat harapan output pendidikan. Apabila hal ini tidak segera 

diantisipasi, bukan hal yang mustahil suatu saat akan terjadi ledakan 

pengangguran terdidik yang tak terkendali di Indonesia, karena para lulusan 

lembaga pendidikan tidak dikader sejak dini untuk menjadi pencipta 

41 
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lapangan kerja atau berusaha secara mandiri, mereka cenderung lebih 

senang bekerja pada dan untuk orang lain. Lebih memprihatinkan lagi jika 

lulusan lembaga pendidikan kita tidak mampu mengolah potensi yang ada 

dan hanya sekedar menjadi penonton di negerinya sendiri. 

Di samping permasalahan di atas, krisis ekonomi yang telah melanda 

perekonomian Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 telah berdampak 

pada aspek kehidupan yang lain, seperti krisis politik, budaya, krisis 

kepercayaan, dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan pola kehidupan 

masyarakat pun berubah, tingkat kemiskinan  semakin banyak, 

pengangguran juga semakin meningkat akibat adanya PHP, dan penghasila 

riil masyarakat menurun karena naiknya harga-harga barang dan jasa.
48

  

2. Visi  

Menjadi wadah pengembangan koperasi syariah dan kewirausahaan 

bagi dunia usaha berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta wahana 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. 

3. Misi 

1) Menumbuhkan jiwa, sikap, dan perilaku berkoperasi dan berwirausaha 

di kalangan mahasiswa dan generasi muda pada umumnya. Menjadi 

sarana pendidikan, pelatihan dan penelitian langsung di lapangan (action 

research) mengenai usaha kecil. 

2) Menjadi wahana pemberdayaan peningkatan kesejahteraan akademis. 
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4. Tujuan 

Sebagai laboratorium bagi mahasiswa dan dosen dalam rangka 

melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi Khususnya dalam bidang ilmu 

Ekonomi Syariah.  

5. Struktur Organisasi 
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a. Deskripsi Responden  

Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan 

pemahaman pengetahuan produk mahasiswa Jurusan  Ekonomi syariah 

di Bank Mini IAIN Ponorogo. Data penelitian dikumpulkan dengan 

menbagikan angket secara langsung ke responden sebanyak 71 

kuesioner. Agar bisa memperoleh gambaran umum maka analisa 

deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin dan Responden 

Jenis kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 12 16,90% 

Perempuan 59  83,10% 

Total 71 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 83,10% dari total 

responden keseluruhan. 

B. Data Khusus 

a. Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan  

Tabel distribusi frekuensi kualitas pelayanan (x1) dapat dilihat 

pada table 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi kualitas pelayanan 

No Skor Data Kualitas Pelayanan (X1) Jumlah 

1 46 4 

2 40 1 

3 36 11 

4 32 4 

5 31 5 

6 30 1 

7 29 1 

8 28 2 

9 27 6 

10 26 4 

11 25 8 

12 24 4 

13 23 6 

14 22 7 

15 21 1 

16 20 1 

17 18 2 

18 17 2 

19 14 1 

 Total 71 

 

Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa ada 71 mahasiswa. Skor 

data terkecil adalah 14 dan skor data tertinggi adalah 46. Skor data 36 

merupakan  skor data kualitas pelayanan yang paling banyak yakni 11 

dari 71 orang.  

b. Distribusi Frekuensi Pemahaman  Pengetahuan Produk 

Tabel distribusi frekuensi pemahamanpengetahuan produk (X2) 

dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Pemahaman Pengetahuan Produk 

No P. Pengetahuan Produk Jumlah 

1 36 9 

2 34 1 

3 32 2 

4 31 4 

5 29 1 

6 28 2 

7 27 9 

8 26 4 

9 25 5 

10 24 5 

11 23 7 

12 22 6 

13 21 2 

14 20 2 

15 18 4 

16 17 4 

17 16  1 

18 15 3 

Total 71 

  

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa ada 71 mahasiswa. Skor 

data terkecil adalah 15 dan skor data tertinggi adalah 36. Skor data 36 

dan 27 merupakan  skor data kualitas pelayanan yang paling banyak 

yakni 9  dari 71 orang.  

c. Distribusi Frekuensi Minat Menabung  

Tabel distribusi frekuensi minat menabung di Bank Mini IAIN 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel 4.4sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Minat Menabung 

No Minat menabung Jumlah 

1 36 9 

2 32 6 

3 31 6 

4 30 1 

5 29 1 

6 28 2 

7 27 9 

8 26 3 

9 25 6 

10 24 4 

11 23 8 

12 22 5 

13 21 2 

14 20 1 

15 18 1 

16 17 2 

17 16 2 

18 14 1 

Total 71 

 

Pada tabel 4.4  dapat diketahui bahwa ada 71 mahasiswa. Skor 

data terkecil adalah 14 dan skor data tertinggi adalah 36. Skor data 36 

dan 27 merupakan  skor data kualitas pelayanan yang paling banyak 

yakni 9 dari 71 orang.  
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C. Hasil Pengujian Deskripsi  

1.  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji merupakan alat uji untuk mengukur tingkat normalitas 

data sehingga data tersebut dapat dipakai dalam pengujian statistik 

parametric. Pengujian normalitas data dilakukan dengan Uji 

Kolmogrov Smirnov, hasil uji normalitas data disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 

Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 
Kolmogrov Smirnow 

N Signifikasi 

Unstandardized 

Residual 

71 778 

 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal 

dan bernilai signifikan, karena nilai hasil pengujiannya sebesar 

0,778 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi merupakan alat uji dalam suatu model 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel 

penganggu pada periode tertentu dalam satu waktu. Cara 

mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson 

dengan cara sebagai berikut: 

1) Angka D-W  dibawah-2 berarti ada autokorelasi positif 
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2) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada korelasi negative 

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat disajikan 

dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin Watson Keterangan 

1 1,949 Tidak ada autokorelasi 

 

Dari hasil uji autokorelasi terdapat data yang diperoleh dari 

Koesioner diperoleh hasil seperti gambar 4.6 yaitu nilai Durbin 

Watson sebesar 1,949 lebih besar dari batas atas (du) 1,673 dan 

kurang dari (4-du) 4-1, 673= 2,327. Sehingga dapat disimpulkan 

ridak terjadi autokorelasi atau tidak ada autokorelasi dalam 

penelitian ini.   

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya gangguan heteroskedastisitas pada variabel yang diuji 

dalam penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil uji heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 2, 194 0, 32 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

X2 -,668 0,507 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
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Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi masing 

variabel lebih dari 0,05. Sehingga secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah Tidak heteroskedastisitas 

pada penelitian ini 

 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang mempunyai kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Dengan ketentuan jika nilai 

Tolereance lebih besar dari >0,10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinieritas dan jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih 

kecil dari <10,00 maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas. Hasil 

uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

bebas 
Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,776 1,289 Tidak terjadi multikolinieritas 

X2 0,776 1,289 Tidak terjadi multikolinieritas 

 

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa nilai Torerance; jika Torerance 

lebih besar dari >0,10 yaitu 0,776 maka artinya tidak terjadi 

multikolinieritas dan nilai VIF; jika nilai VIF lebih kecil dari <10,00 

yaitu 1,289 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. 
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D. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel 

bebas (independen), rumus regresi linier sederhana adalah  

Y= a+ Bx 

Di mana: 

Y : variabel terikat 

X : variabel bebas 

1)  Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung. 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .358
a
 .128 .116 5.33779 

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan 

 

Berdasarkan hasil analisis (X1) Y dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a) Nilai R menunjukkan korelasi sederhana antara variabel X 

terhadap Y, Angka R didapat 0, 358 artinya korelasi antara 

variabel kualitas pelayanan  dengan minat menabung sebesar 

0,358 atau 35,8%. 
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b) R square menunjukkan koefisien dertiminasi. Angka ini akan 

diubah ke bentuk persen, yang artinya prosentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen. 

Nilai R square sebesar 0, 128 artinya prosentase sumbangan 

variabel kualitas pelayanan terhadap minat menabung sebesar 

12,8% sedangkan sisanya 86,2% dipengaruhi oleh variabel 

yang belum diteliti. 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.389 2.592  7.094 .000 

kualitas 

pelayanan 
.285 .089 .358 3.185 .000 

a. Dependent Variable: minat menabung    

 

c) Berdasarkan hasil analisis  regresi (X1) Y dapat dipengaruhi 

persamaan berupa Y= 18. 389 + 289 X, lalu output dari SPSS 

di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta sebesar 18,389, penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika kualitas pelayanan nilainya adalah 0, 

maka besarnya nilai minat menabung adalah 18,389. 
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b) Tingkat koefisien regresi variabel kualitas pelayanan 

sebesar 0,285 menyatakan bahwa setiap peningkatan 

variabel kualitas pelayanan 1 satuan, maka akan menjadi 

kenaikan pada variabel minat menabung sebesar 0,285 

satuan. 

c) Berdasarkan nilai signifikasi: dari Coefficient diperoleh 

nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga terdapat 

variable minat menabung (Y). 

2) Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Produk terhadap Minat 

Menabung 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .343
a
 .118 .105 5.36951 

a. Predictors: (Constant), pemahaman pengetahuan produk 

 Berdasarkan hasil analisis regresi (X2) Y dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

a) Nilai R menunjukkan korelasi sederhana antara variabel X 

terhadap Y, angka R diperoleh 0,343 artinya, korelasi antara 

variabel pemahaman Pengetahuan Produk dengan minat 

menabung sebesar 0,343 atau 34,3%. 
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b) R square menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan 

diubah ke bentuk persen, yang artinya prosentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai R sebesar 0,118 artinya prosentase sumbangan variabel 

pemahaman Pengetahuan Produk terhadap minat menabung 

sebesar 11,8%. Sedangkan sisanya 88,2%  dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.103 2.805  6.453 .000 

pemahaman 

pengetahuan 

produk 

.327 .108 .343 3.035 .000 

a. Dependent Variable: minat menabung     

Bersadarkan hasil analisis regresi (X2) Y dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikutY=18,103 + 0,327, lalu output dari 

SPSS diatas dapat diperoleh sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta sebesar 18,103, penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika pemahaman  pengetahuan produk 

nilaianya 0, maka besarnya nilai minat menabung adalah 

18,103. 
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b) Tingkat koefisien regresi variabel pemahaman pengetahuan 

produk sebesar 0,327, menyatakan bahwa setiap peningkatan 

pemahaman pengetahuan produk sebesar 1 satuan, maka akan 

terjadi kenaikan pada variabel minat menabung adalah 0,327. 

c) Berdasarkan nilai signifikasi; dari tabel Coefficient diperoleh 

nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat 

disimpilkan bahwa variabel pemahaman pengetahuan produk 

(X2) berpengaruh terhadap minat menabung (Y).  

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau 

pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan antara thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 0,05 

(5%). ttabel dapat dilihat pada tabel statistic pada signifikasi 0,05/2=0,025 

dengan derajat kebebasan df = n-3 atau 71-3=68, hasil yang diperoleh 

ttabel sebesar 1,995. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji T 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficient thitung Sig Keterangan 

B St.Error 

X1 0,285 0,89 3,185 0,000 Ada pengaruh 

X2 0,327 0,108 3,035 0,000 Ada pengaruh 

 

1. Ha1 menyatakan ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat 

menabung. Berdasarkan nilai thitung 3,185 dan ttabel 1,995 diketahui 



56 

 

 

 

thitungsebesar 3,185 >1,995. Probabilitas kesalahan 0,000< 0,05. 

Dengan demikian thitung berada pada daerah H01 ditolak dan Ha1 

diterima maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan 

yang artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap 

minat menabung 

2. Ha2 menyatakan ada pengaruh pemahaman pengetahuan produk  

terhadap minat menabung. Berdasarkan nilai  thitung 3,035 dan ttabel 

1,995  diketahui nilai thitung sebesar 3,035 >1,995 . probabilitas 

kesalahan 0,000<0,05. Denagn demikian thitung berada pada daerah 

H02 ditolak dam Ha2 diterima maka angka tersebut pengaruh antara 

pemahaman pengetahuan produk terhadap minat menabung. 

c. Uji Regresi Linier Berganda 

Hasil pengujian pengaruh variabel independen (kualitas pelayanan 

dan pemahaman pengetahuan produk) terhadap variabel dependen 

(minat menabung) dengan menggunakan uji regresi linier berganda di 

dapat sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .419
a
 .276 .252 5.28517 

a. Predictors: (Constant), pemahaman pengetahuan produk, kualitas pelayanan 
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Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1) Angka R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau 

lebih variabel indepeden terhadap variabel dependen. Angka R 

dalam analisis tersebut diperoleh 0,419 artinya korelasi antara 

variabel kualitas pelayanan dan pemahaman pengetahuan produk 

terhadap minat menabung sebesar 0,419. 

2) Nilai R square sebesar 0,176 artinya prosentase sumbangan 

pengaruh variabel kualitas pelayanan dan pemahaman pengetahuan 

produk terhadap minat menabung sebesar 27,6% sedangkan sisanya 

sebesar 72,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.895 3.118  5.097 .000 

kualitas pelayanan .305 .081 .090 .785 .435 

pemahaman  pengetahuan 

produk 
.356 .106 .385 3.361 .000 

a. Dependent Variable: minat menabung     

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan 

dalam tabel di atas maka dapat dikembangkan dalam sebuah model 

persamaan regresi sebagai berikut: 
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Y=a+b1X1+b2X2 

Y=15,895+0,305X1+0,356X2 

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Diketahui konstanta besarnya 15,895 yang berarti jika koefisien 

kualitas pelayanan (X1) dan Pemahaman pengetahuan produk (X2) 

bernilai nol atau tidak ada, maka minat menabung nilainya 15,895. 

2) Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan (b1) bernilai positif yaitu 

0,305 . ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kualitas 

pelayanan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatan minat 

menabung sebesar 0,305 satuan dengan asumsi variabel 

independen lain nilainya tetap. 

3) Nilai koefisien regresi pemahman pengetahauan produk (b2) 

bernilai positif yaitu 0,356. Ini dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan pemahaman pengetahauan produk sebesar 1 satuan, 

maka akan meningkatkan minat menabung sebesar 0,356 satuan 

dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

d. Uji F 

Uji f digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel dependen . uji F dilaksanakan dengan langkah membandingkan 

nilai Fhitung dengan F
tabel

 pada taraf signifikan 0,05 (5%). 
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Ftabel dapat dilihat pada tabel statistic pada tingkat signifikansi 0,05 

dengan df 1 (jumlah variabel-1)= 2, dan df 2 (n-k-1) atau 71-2-1=68 

diperoleh hasil ftabel sebesar 3,13.  

a.  Ha3 menyatakan ada pengaruh kualitas pelayanan dan pemahmaan 

pengetahauan produk terhadap minat menabung mahasiswa jurusan  

ekonomi syariah. 

b. Ho3 menyatakan tidak ada pengaruh kualitas pelayanan dan 

pemahaman pengetahauan produk terhadap minat menabung , dari 

olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji F sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 405.148 2 202.574 17.252 .000
a
 

Residual 1899.443 68 27.933   

Total 2304.592 70    

a. Predictors: (Constant), pemahaman pengetahuan produk, kualitas pelayanan 
b. Dependent Variable: minat menabung    

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh 

X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000<0,05 dan 

nilai F hitung 17,525 > F table 3,13 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H03 ditolak dan Ha3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 

secara simultan terhadap Y . 
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e. Uji Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil analisis  determinasi dapat dilihat 

pada output  model Summary di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

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

1 .419
a
 .276 .252 5.28517 

a. Predictors: (Constant), pemahaman pengetahuan produk, kualitas pelayanan 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa R Square 

sebesar 0,276= 27,6% artinya minat menabung dapat dijelaskan oleh 

kualitas  pelayanan dan pemahaman pengetahauan produk sebesar 

27,6% adapun sisanya, yaitu sebesar 72,4% dapat dijelaskan oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti. 

E. Interperestasi 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo 

Dari hasil pengujian yang dilakukan diatas terbukti bahwa 

terdapat pengaruh antara X1 dengan Y atau antara kualitas pelayanan 

terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo, hal ini dapat 
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diketahui dari nilai X1 dengan Y adalah sebesar 0,285. Pengaruh yang 

diberikan berpositif dan signifikan. Arah positif yang diberikan variabel 

kualitas pelayanan (independen) adalah terjadi hubungan yang searah 

antara variabel X1 dan Y . artinya bila nilai X1 naik, maka nilai minat 

menabung  (Y) akan naik signifikan. 

Pengaruh positif dan sangat besar ini dapat dilihat dari nilai thitung   

3,158 lebih besar dari ttabel  1,994 maka dilihat t hitung sebesar 3,158 > 

1,994. Probabilitas kesalahan 0,000<0,05 dengan demikian thitung berada 

pada daerah H01 ditolak dan Ha1  diterima maka angka tersebut 

menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh 

antara kualitas pelayanan terhadap minat menabung. 

Secara parsial variabel kualitas pelayanan terhadap minat 

menabung sebesar  12,8% sedangkan 86,2% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

2. Pengaruh Pemahaman Pengetahauan produk Mahasiswa Jurusan 

Ekonomi Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Mini  IAIN 

Ponorogo 

Dari hasil pengujian yang dilakukan diatas terbukti bahwa 

terdapat pengaruh antara X2 dengan Y atau pemahaman pengetahauan 

produk dengan minat menabung, hal ini dapat diketahui dari X2 dengan 

Y adalah sebesar 0,328. Pengaruh yang diberikan bersifat positif dan 

signifikan. Arah positif yang diberikan variabel kualitas pelayanan 

(independen) adalah terjadi hubungan yang searah antara variabel X2 dan 
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Y. artinya bila nilai X2 naik, maka nilai minat menabung (Y) akan naik 

secara signifikan. 

 Pengaruh positif dan sagat besar ini dapat dilihat dari thitung  

3,035 lebih besar  dari ttabel 1,994 maka dapat dilihat thitung sebesar 

3,035>1,994. Probabilitas kesalahan 0,000<0,05. Dengan demikian thitung 

berada pada daerah H02 ditolak dan Ha2 diterima maka angka tersebut 

menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh antra 

pemahaman pengetahauan produk terhadap minat menabung . 

Secara parsial variabel pemahaman pengetahauan produk 

terhadap minat menabung berpengaruah sebesar 11,8% sedangkan 

sisanya 88,2 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman pengetahuan 

Produk Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Terhadap Minat 

Menabung di Bank Mini IAIN  Ponorogo. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa 

variabel kualitas pelayanan (X1) dan variabel pemahaman  Pengetahuan 

Produk (X2)  Pengetahuan Produk memiliki nilai koefisien positif 

dengan Fhitung= 17,262 > Ftable 3,13 maka Ha1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan pemahaman  pengetahuan 

Produk memberikan pengaruh positif atau searah dan sangat besar 

terhadap minat menabung di Bank Mini IAIN Ponorogo. 

Dan secara simultan ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan 

pemahaman Pengetahuan Produk terhadap minat menabung di Bank 
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Mini IAIN  Ponorogo taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

0,000<0,05.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data maka dapat diambil 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikasi terhadap 

minat menabung mahasiswa Ekonomi Syariah di Bank Mini Iain Ponorogo 

yang ditunjukan dengan nilai thitung  >ttabel (3,158>1,994) dan nilai signify 

kasi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05 sehingga besar 

pengaruahnya adalah 12,8%, sedangkan 82,2% di pengaruhi oleh faktor 

lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan ada pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap minat 

menabung dan signifikan Ha1 diterima dan Ho2 ditolak . 

2. Secara parsial variabel pemahaman  pengetahaun produk berpengaruh 

signifikasi terhadap minat menabung mahasiswa Ekonomi Syariah di Bank 

Mini IAIN Ponorogo, yang ditujukan dengan nilai thitung  >ttabel 

(3,035>1,994) dan nilai signifikasi lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05 

sehingga besar pengaruhnya 11,8% sedangkan 88,2% di pengaruhi faktor 

lain. Dengan demikian Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. 

3. Secara simultan atau bersama-sama ada pengaruh antara kualitas 

pelayanan dan pemahaman  pengetahuan produk terhadap minat menabung 

mahasiswa Ekonomi Syariah di Bank Mini IAIN Ponorogo yang  yaitu 

64 



65 

 

 

 

ditunjukan dengan nilai Fhitung >Ftabel sebesar  17,627>3,13 sedangkan taraf 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebebsar 0,000<0,05 sehingga besar 

pengaruhnya sebesar 27,6% sedangkan 72,4% di pengaruhi faktor lainnya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan  kualitas pelayanan dan pemahaman 

pengetahauan produk berpengaruh positif terhadap minat menabung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

diajukan adalah: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nasabah menganggap kualitas 

pelayanan Bank Mini sudah berkualitas namun belum mencapai tingkat 

yang diingikan nasabah agar tertarik dan berminat menabung di Bank Mini 

Syariah 

2. Memberikan Pemahaman Pengetahuan produk lebih mendalam kepada 

mahasiswa mengenai perbankan syariah sehingga tidak lagi muncul 

kesalahan persepsi tentang perbankan syariah, dimana  Bank Mini Syariah 

dianggap sama dengan Bank Konvensional padahal beda. 
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