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ABSTRAK 

Syahrizal, Dani. 2020. Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Minat Menabung Nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Shinta 

Maharani, M. Ak 

 

Kata Kunci : Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Minat 

 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri dari suatu produk atau pelayanan 

pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan/tersirat. Kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi tingkat keinginan pelanggan. Minat 

adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, 

emsoi) yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang 

terkuat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadi penurunan jumlah nasabah 

baru di BRI Syariah KCP Ponorogo dari tahun ke tahun, meskipun pihak bank 

sudah memberikan kinerja yang maksimal dalam melayani masyarakat. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kualitas produk tabungan dan 

kualitas pelayanan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap minat 

menabung nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Jenis penilitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel pada 

penelitian ini sebesar 96 orang. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini, 

menggunakan teknik sampling incidental. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara parsial diperoleh 

hasil variabel Kualitas Produk (X1) thitung sebesar 4,141 > ttabel 1,984. Hal ini 

berarti bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara 

kualitas produk terhadap minat menabung nasabah. Variabel kualitas pelayanan 

(X2) diperoleh thitung sebesar 5,666 > ttabel 1,984, hal ini berarti bahwa secara 

parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

minat menabung nasabah. Hasil dari Uji Ftest menunjukkan bahwa Fhitung (34,689) 

> Ftabel (3,09), hal ini berarti bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung nasabah di 

BRI Syariah KCP Ponorogo dengan pengaruh sebesar 42,7%, sedangkan sisanya 

yaitu 57,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan syariah yang sedemikan cepat tentunya 

membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi 

dalam bidang perbankan syariah. Sehingga pengembangan tersebut dapat 

dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama para 

petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku yang paling depan dalam 

operasional bank syariah, untuk memahami dengan benar konsep perbankan 

syariah.
1
 

Persaingan dalam dunia perbankan juga semakin ketat dalam kondisi 

seperti ini mengharuskan para pelaku pasar perbankan harus bekerja keras 

demi meningkatkan atau mempertahankan daya saing perbankan. Peran Bank 

Syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis 

dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. 

Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan 

dengan adanya “dual banking system”, dimana bank Kkonvensional 

diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah.  

Alasan bank konvensional membuka cabang syariah dan berdirinya 

bank perkereditan syariah, karena bank syariah telah membuktikan memiliki 

berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang baru lalu 

serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas 

                                                           
1
 Sofyan S. Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, 

(Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 1. 
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penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat islam 

yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem 

ribawi.
2
 

Lahirnya bank islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil 

sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional. Hal ini 

merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa Bank 

seoptimal mungkin. Umat Islam dapat berhubungan dengan perbankan secara 

tenang, tanpa keraguan, dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat 

didalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan 

ekonomi kuat.
3
 

Sektor pemasaran jasa telah meningkat dalam kepentingannya seiring 

dengan meningkatnya persaingan bisnis di bidang jasa. Salah satu faktor yang 

paling berpengaruh dalam penilaian suatu produk adalah gaya hidup 

masyarakat yang menjadi lebih dinamis dan bergerak serba cepat serta lebih 

menghargai waktu. Produk-produk perbankan memiliki ciri-ciri jasa pada 

umumnya, yang tidak berwujud (intangiable).
4
 Bank sebagai lembaga 

keuangan yang menghasilkan jasa keuangan juga membutuhkan strategi 

pemasaran sehingga produk yang ditawarkan kepada nasabah menjadi lebih 

cepat dan efisien. 

Minat merupakan suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang 

memolakan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif 

                                                           
2
 Ibid., 1. 

3
 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMUI 

Tafakul Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 55. 
4
 Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 

178. 
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terhadap objek minatnya. Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, 

pekerjaan, atau obyek itu berharga atau berarti bagi individu. Satu keadaan 

motivasi, atau satu set motivasi, yang menuntun tingkah laku menuju satu 

arah (sasaran tertentu).
5
 Minat menabung merupakan suatu tindakan yang 

memerlukan keinginan dalam diri seseorang untuk menyisihkan dan 

menyimpan uangnya di bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu 

dorongan dari dalam, motif sosial, serta emosional dan perasaan. 

Guna menciptakan minat nasabah, jenis dan mutu produk itu sangat 

penting. Perusahaan yang jenis produknya sangat inovatif, bermutu tinggi, 

dengan harga bersaing sehingga dapat bersaing dengan produk lain yang 

sejenis, akan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Semakin inovatif suatu 

produk hingga dapat memenuhi segala kebutuhan pelanggan, maka akan 

semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Kualitas produk perbankan 

didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, 

meningkatkan nilai produk atau pelayanan dalam rangka memenuhi harapan 

tersebut.
6
 

Nasabah memiliki sikap yang berbeda-beda di dalam menilai kualitas 

produk yang menonjol. Kualitas produk yang paling menonjol bukan berarti 

merupakan hal penting bagi nasabah. Pada kondisi pasar pembeli, nasabah 

haruslah dapat membeli aneka macam tawaran produk/jasa bank. Bank harus 

dapat memberikan produk yang mumpuni dan apabila tidak maka nasabah 

                                                           
5
 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

255. 
6
 Didi Kurniawan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Produk, dan nilai nasabah terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Nasabah (Bank BPD DIY Syariah)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 13. 
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akan segera berpaling ke bank lain yang dapat memberikan kualitas produk 

yang lebih baik. Agar bank dapat menang dalam persaingan dan tetap 

bertahan hidup maka bank harus berwawasan pelanggan. Hal ini berarti 

bahwa, semakin baik kualitas produk yang di tawarkan oleh bank maka 

semakin tinggi kepuasan nasabah, sehingga semakin tinggi pula minat 

nasabah menabung. 

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk- produk 

lainnya.
7
 Produk di definisikan sebagai semua hal yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi 

yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Nilai suatu produk 

dapat di evaluasi oleh nasabah melalui manfaat yang dapat ditawarkan oleh 

produk tersebut dibandingkan produk bank lain.
8
 

Demikian juga dengan sebagian besar produk dan proses pelayanan 

perbankan dialami dan dikonsumsi ketika pelayanan berlangsung. Produk-

produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh berbagai bank bisa jadi 

sama, tetapi perbedaan dapat ditunjukkan melalui cara yang diterapkan oleh 

bank dalam melayani nasabah. Dalam hal ini, keandalan sistem pelayanan 

sering menjadi penentu kepercayaan nasabah terhadap bank dan produk-

produknya. Keberhasilan usaha tersebut sangat di tentukan oleh kemampuan 

                                                           
7
 Kotler and Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta : Erlangga, 2001), 283. 

8
 M Faisal Abdullah, Manajemen Perbankan Teknis Analisis Kinerja Keuangan Bank, 

227. 
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perbankan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Sehingga 

perbankan berlomba-lomba mengembangkan pelayanan yang unggul.  

Pada situasi persaingan perbankan, bank-bank membutuhkan usaha 

yang keras untuk mendapat calon nasabah dan mempertahankan yang sudah 

ada di tangan. Keberhasilan usaha tersebut sangat di tentukan oleh 

kemampuan perbankan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Kualitas pelayanan tercermin dari kepuasan nasabah untuk melakukan 

penggunan ulang jasa perbankan.
9
 Kepuasan nasabah dalam menggunakan 

jasa atau produk yang ditawarkan dapat dijadikan masukan bagi pihak 

manajemen untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

Pelayanan yang berkualitas merupakan hal mutlak yang perlu 

dilakukan oleh perbankan. Semakin tinggi kepuasan para nasabah, berarti 

semakin baik pengelolaan pelayanan yang diberikan perbankan kepada 

nasabah. Kualitas layanan didefinisikan sebagai penilaian atau sikap global 

yang berkenaan dengan keunggulan suatu layanan. Kualitas layanan harus 

dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi nasabah. Semua 

pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa perbankan akan memberikan 

penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas layanan.
10

 

PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel 

modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah 

                                                           
9
 Dewi Yanti Sudirman, “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah Produk 

Tabungan Britama pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang A.Yani”, Skripsi, Universitas 

Hasanuddin Makassar, 11. 
10

 Khotimah, Khusnul, “Analisis Pengaruh kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan nasabah 

Bank BRI Cabang Semarang”, Skripsi, (Universitas Diponegoro Semarang), 7. 
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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. Saat ini 

PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset, 

serta tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah 

bawah, PT. Bank BRI Syari’ah menargetkan menjadi bank ritel modern 

terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
11

 

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan salah satu bank syariah 

yang menawarkan berbagai macam produk tabungan dan pelayanan yang 

berkualitas. Pihak bank merasa jarang menerima komplain langsung dari 

nasabah mengenai produk dan pelayanan yang telah diberikan.
12

 Macam-

macam produk tabungan yang ditawarkan yaitu tabungan FAEDAH (Fasilitas 

Serba Mudah) iB, tabungan haji iB, tabungan simpanan pelajar, tabnunganku 

iB dan tabungan impian iB.
13

 Setiap produk tersebut memiliki fasilitas yang 

berbeda-beda yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk 

menjadi nasabah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo mengatakan bahwa produk tabungan yang ditawarkan sudah sesuai 

dengan harapan dan keinginan nasabah, serta pelayanan yang diberikan pihak 

bank sudah baik sama seperti bank-bank lain pada umumnya, jadi beliau 

                                                           
11

 Sejarah PT. Bank BRI Syari’ah, http://brisyariah.co.id/?q=sejarah, diakses tanggal 22 

September 2019. 
12

 Devy Krisma, Wawancara, 25 Januari 2020. 
13

 Modul BRI Syariah. 
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merasa puas.
14

 Selain dari wawancara nasabah, peneliti juga melakukan 

wawancara terhadap masyarakat yang berpotensi untuk menjadi nasabah BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Hasil dari wawancara yang dilakukan terdapat 

beberapa masyarakat yang ingin menjadi nasabah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo karena dari sepengetahuan mereka jika menabung di BRI Syariah 

akan terbebas dari potongan biaya administrasi bulanan, biaya bulanan kartu 

ATM serta biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM BRI, ATM Bersama dan 

ATM prima. Sedangkan dari segi pelayanan mereka percaya bahwa setiap 

lembaga keuangan pasti akan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin 

kepada nasabahnya sehingga mereka tidak meragukan atas pelayanan BRI 

Syariah KCP Ponorogo.
15

 

Dari beberapa keterangan narasumber di atas adanya kualitas produk 

dan kualitas pelayanan yang baik namun belum mampu meningkatkan minat 

menabung nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya penurunan jumlah nasabah baru dari tahu 2018 ke tahun 2019 

yaitu sejumlah 62 orang. Data jumlah nasabah baru tersebut dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

TABEL 1.1 Jumlah Pembukaan Rekening Produk Tabungan Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo (Per Tahun) 

Tahun Jumlah 

2018 2312 

2019 2150 

Sumber: data Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

                                                           
14

 Amini, Wawancara, 25 Januari 2020. 
15

 Soni, Ardiansyah, Huda, wawancara 7 Mei 2020. 
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Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atika Mawaddah 

berjudul Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan terhadap Minat Nasabah 

Menabung di Bank BNI Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Capem 

Plered) Cirebon, menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat nasabah menabung, varibel kualitas 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah 

menabung. Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan berkontribusi 

sebesar 55,2 % terhadap minat nasabah menabung. Sedangkan sisanya, 

sebesar 44,8 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Atika Mawaddah dengan penelitian ini yaitu terletak pada tempat 

penelitiannya. Penelitian ini terletak di Bank BNI Syariah dan penelitian yang 

saya lakukan terletak di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
16

 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat kesenjangan 

antara teori dengan fakta yan terjadi di lapangan,, sehingga peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk 

Tabungan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah Di  

BRI Syariah KCP Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas produk tabungan berpengaruh terhadap minat nasabah 

menabung di BRI Syariah? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah 

menabung di BRI Syariah? 

                                                           
16

 Atika Mawaddah, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan terhadap Minat Nasabah 

Menabung di Bank BNI Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Capem Plered) Cirebon”, Skripsi 

(Cirebon: Institu Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 80. 
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3. Apakah kualitas produk tabungan dan kualitas pelayanan berpengaruh 

secara simultan terhadap minat nasabah menabung di BRI Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk tabungan 

terhadap minat nasabah menabung di BRI Syariah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap minat nasabah menabung di BRI Syariah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk tabungan dan 

kualitas pelayanan secara simultan terhadap minat  nasabah menabung di 

BRI Syariah. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu perbankan 

syariah secara lebih mendalam dan juga dapat mengembangkan ilmu 

terkait minat menabung yang dipengaruhi oleh nilai kualitas produk dan 

kualitas pelayanan. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Bank 

Manfaat yang dapat diberikan untuk dunia perbankan ini yaitu, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat 

untuk perusahaan perbankan khususnya bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Ponorogo untuk meningkatkan kualitas produk tabungan dan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah atau calon 
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nasabahnya. Sehingga mampu bersaing dengan perusahaan perbankan 

atau perusahaan dalam bidang jasa keuangan lainnya. 

b. Bagi Almamater 

Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun 

tambahan informasi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah di dalam memahami isi tulisan ini maka 

disusun sistematika pembagian bab dalam pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori umum yang relevan 

dengan permasalahan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang rancangan penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, motede pengolahan data, serta analisis data. 
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BAB IV : HASIL PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data 

serta pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran  sehingga diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan masukan terhadap bank syariah 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN  

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Minat 

a. Pengertian Minat 

Minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi 

jiwanya (kognisi, konasi, emsoi) yang tertuju pada sesuatu, dan dalam 

hubungan itu unsur perasaan yang terkuat.
1
 Minat dalam kamus besar 

bahasa Indonesia yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai 

perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan 

sesorang merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dikatakan 

sebagai sikap subyek atas dasar adanya kebutuhan dan keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan.  

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
2
 Menurut Andi 

Mappiare ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu 

campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau 

kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan.
3
 

Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan 

                                                           
1
 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1982), 112. 

2
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), 180. 
3
 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional 1997), 62. 
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fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan 

perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor 

rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih 

mendambakan kebutuhan. 

Minat (interest) digambarkan sebagai situasi seseorang 

sebelum melakukan tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk 

memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat menabung 

diasumsikan sebagai minat beli merupakan perilaku yang muncul 

sebagai respon terhadap pembelian.
4
 Menurut beberapa ahli terdapat 

hubungan dalam praktek antara minat dengan perhatian. Apa yang 

menarik minat dapat menyebabkan adanya perhatian dan apa yang 

menyebabkan adanya perhatian kita terhadap sesuatu tentu disertai 

dengan minat.
5
  

Dapat diartikan bahwa minat adalah rasa ingin seseorang 

terhadap sesuatu untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan 

seseorang merasa tertarik. Ada beberapa tahapan minat antara lain: 

1) Informasi yang jelas senelum menjadi nasabah. 

2) Pertimbangan yang matang sebelum menjadi nasabah. 

3) Keputusan menjadi nasabah. 

Minat nasabah dalam hal ini di asumsikan sebagai minat beli. 

Minat beli adalah tahap kecendrungan nasabah untuk bertindak 

                                                           
4
 Kotler, Philip & Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Erlangga, 2002), 78. 
5
 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, 112. 
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sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.
6
 Pada 

prinsipnya minat nasabah seringkali di awali dan dipengaruhi oleh 

banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan 

pemasaran maupun dari lingkungannya. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor 

yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu: 

1) Faktor dorongan dari dalam 

Mengarah pada kebutuhan-kebuutuhan yang muncul dari 

dalam individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa 

takut, rasa sakit, juga dorongan ingin tahu membangkitkan minat 

untuk mengadakan penelitian dan sebagainya. 

2)  Faktor motif sosial 

Mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungan agar 

dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya atau aktivitas untuk 

memenuhi kebutuhan sosial, seperti bekerja, mendapatkan status, 

mendapatkan perhatian dan penghargaan. 

3) Faktor emosional dan perasaan 

Minat yang erat hubungannya dengan perasaan atau emosi, 

keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh minat akan 

                                                           
6
 Putri Andri Yani, “Analisis Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Minat Calon Nasabah (Studi pada BRI Syariah Kantor Cabang Kedaton Bandar 

Lampung)”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung), 29. 
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membawa rasa senang dan memperkuat minat yang sudah ada, 

sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.
7
 

Karena kepribadian manusia itu bersifat kompleks, maka 

sering ketiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya minat tersebut 

tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu perpaduan dari 

ketiga faktor tersebut.
8
 

c. Macam-macam Minat 

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat 

tergantung pada sudut pandang dan cara menggolongkannya. Minat 

dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan 

arahnya, dan cara mengungkapkanya) yaitu sebagai berikut:
9
 

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang 

ditimbulkan karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan 

tubuh. Misalnya kebutuhan akan makanan, sedangkan minat 

kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar. Dimana 

proses belajar tersebut berasal dari kebiasaan yang biasa 

dilakukan oleh seseorang. 

2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang 

langsung berhubungan dengan aktifitas itu sendiri, ini merupakan 

                                                           
7
 Ali Mahmudi, “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Minat Menabung Di Bmt Tumang Cabang Salatiga”, Skripsi (Salatgia: Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga, 2015), 21.  
8
 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, 62. 

9
 Ibid., 267. 
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minat yang lebih mendasar atau minat asli. Minat ekstrinsik 

adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan 

tersebut. 

3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan 

menjadi empat yaitu: expressed interest, manifed interest, tested 

interest, dan inventoried interest. 

2. Kualitas Produk 

a. Pengertian Produk 

Menurut Kotler produk merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan 

atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar barang-barang 

yang berwujud (tangible). Dalam arti luas, produk meliputi objek-

objek fisik, jasa, acara, orang, tempat, organisasai dan ide. Jasa 

(service) adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, 

atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tak 

berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. 

Contohnya perbankan, hotel dan lainnya.
10

 

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
11

 Seseorang yang 

membeli suatu produk, akan menikmati urutan pemenuhan kebutuhan 

                                                           
10

 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 

2008), Edisi 12, Jilid 1, 266. 
11

 Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Bandung: 

Alfbeta, 2010), 128. 
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dan keinginan yang diharapkan dari manfaat inti sampai dengan 

manfaat tambahan yang didapat. Pengertian produk bagi konsumen 

selain merupakan benda yang mempunyai manfaat dan kegunaan juga 

merupakan suatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan 

perhatian untuk di beli, digunakan atau di konsumsi yang dapat 

memenuhi suatu kegiatan atau kebutuhan.
12

  

Dari beberapa pengertian produk diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian konsumen untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga konsep 

produk pada dasarnya lebih menekankan kepada segi kualitas. 

b. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk 

atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan/ tersirat.
13

 Menurut Kotler and Amstrong kualitas produk 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya.
14

 

Maksud dari kualitas disini berarti bagaimana kinerja dari suatu 

produk. Kualitas merupakan keseluruhan sifat-sifat dan karakter-

                                                           
12

 Roni Andespa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung 

Di Bank Syariah”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 2 No. 2 (Juni, 2017), 46. 
13

 Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid II, Edisi Kesebelas, Alih Bahasa Benyamin 

Molan, (Jakarta. : Indeks, 2005), 49. 
14

 Dedy Trisnadi dan Agus Kusumaramdhani, “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Dan 

Kualitas Layanan Terhadap Minat Menabung Kembali Di Bank X ( Studi Kasus PT Bank X 

Cabang Bintaro )”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 16 No. 2 (Desember, 2017), 2. 
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karakter suatu produk dan jasa, berdasarkan kemampuannya untuk 

menyatakan kepuasan atau kebutuhan secara tidak langsung.
15

 

Suatu produk dapat diterima pasar jika produk yang dibuat 

memiliki tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Produk yang berkualitas tinggi memiliki nilai yang lebih dibandingkan 

dengan produk pesaing. Dalam dunia perbankan produk yang 

berkualitas tinggi harus selalu dapat diciptakan setiap waktu, agar 

dapat menarik calon nasabah baru atau mempertahankan nasabah 

lama. Adapun keuntungan dari kualitas produk yang tinggi adalah:
16

 

1) Untuk meningkatkan penjualan. Dalam hal ini produk yang 

memiliki nilai lebih berpotensi untuk menarik nasabah lain atau 

menyebabkan nasabah lain untuk menambah konsumsi atas 

produk perbankan, yang pada akhirnya akan mampu 

meningkatkan penjualan. 

2) Menimbulkan rasa bangga bagi nasabahnya. Produk yang 

memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing, akan 

membuat nasabah merasa bangga karena keunggulan produk 

tersebut dibandingkan produk pesaing. 

3) Menimbulkan kepercayaan. Nasabah akan merasa senang atas 

fasilitas dan pelayanan yang diberikan, sehingga nasabah semakin 

percaya kepada produk yang dibelinya. Semakin tinggi kualitas 

produk, maka semakin tinggi kepercayaan nasabah. 

                                                           
15

 Ibid., 4. 
16

 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: 

ALFABETA, 2012), 141. 
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4) Menimbulkan kepuasan. Pada akhirnya nasabah akan 

mendapatkan kepuasan dari jasa yang dijual sehingga kecil 

kemungkinan untuk pindah ke produk lain yang ditawarkan oleh 

pesaing 

c. Dimensi Kualitas Produk 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau 

perusahaan tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai 

faktor atau dimensi.  Berikut ini delapan dimensi kualitas produk yang 

satu sama lainnya bisa berkaitan erat menurut Garvin (1988), yaitu:
17

 

1) Kinerja (performance), yakni efesiensi pencapaian tujuan utama 

sebuah produk.  

2) Fitur (features), yaitu atribut produk yang melengkapi kinerja 

dasar sebuah produk.  

3) Reliabilitas (reliability), yaitu kemampuan sebuah produk untuk 

tetap berfungsi secara konsisten selama usia desainnya. Sebuah 

produk akan dikatakan reliabel (andal) apabila kemungkinan 

kerusakan atau gagal dipakai selama usia desainnya sangat 

rendah.  

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya 

dalam hal ukuran, kecepatan, kapasitas, daya tahan, dan  

                                                           
17

 Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: 

Andi, 2002), 170. 
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seterusnya. Dalam dunia manufaktur, dimensi ini sangat populer, 

terutama karena mudah dikuantifikasikan. 

5) Daya tahan (durability), berkaitan dengan tingkat kemampuan 

sebuah produk mentolerir tekanan, stres atau trauma tanpa 

mengalami kerusakan berarti.
18

 

6) Serviceability, yakni kemudahan mereparasi produk. Sebuah 

produk dikatakan sangat servuceable apabila bisa direparasi 

secara mudah dan murah. Bilamana reparasi cepat dan mudah 

diakses, produk bersangkutan memiliki serviceability tinggi. 

7) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya 

bentuk fisik mobil yang menarik, model/desain yang artistik, 

warna yang sesuai preferensi masing-masing pelanggan. 

8) Persepsi kualitas ((perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk seta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.
19

 

d. Produk Tabungan BRI Syariah 

Menurut Simorangkir, produk perbankan adalah 

instrumen/perangkat yang dibeli dan dijual oleh bank. Produk yang 

dibeli oleh bank sangat banyak jumlahnya, karena bank dapat 

menciptakan berbagai jenis produk sesuai dengan keinginan 

nasabah.
20

 Beberapa produk tabungan BRI Syariah  memiliki manfaat 

dan keunggulan yang berbeda-beda. Berikut adalah produk tabungan 

yang ditawarkan oleh PT. BRI Syariah: 

                                                           
18

 Ibid., 171 
19

 Ibid., 172. 
20

  Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bandung: Ghalia, 2009), 85. 
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1) Tabungan Faedah 

Tabungan faedah merupakan produk simpanan dari 

BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan 

kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan faedah 

menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah. Beberapa 

fasilitas/keunggulan: ringan setoran awal Rp. 100.000, gratis 

biaya administrasi bulanan, gratis biaya kartu ATM bulanan, 

ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & 

Prima, ringan biaya transfer melaui jaringan ATM BRI, Bersama 

& Prima, ringan biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, Bersama 

& Prima. Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan faedah yaitu 

melampirkan fotokopi KTP dan melampirkan fotokopi NPWP. 

Beberapa fitur dan biaya tabungan faedah yaitu: setoran awal 

minimum Rp. 100.000, setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,  

saldo mengendap minimum Rp. 50.000, biaya administrasi 

bulanan tabungan gratis, biaya administrasi bulanan kartu ATM 

gratis, biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak Rp. 

5.000, biaya pembuatan kartu ATM karena hilang/rusak Rp. 

15.000, biaya penutupan rekening Rp. 25.000.
21

 

2) Tabungan Faedah Haji 

Tabungan faedah haji merupakan produk simpanan yang 

menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi 

                                                           
21

 BRI Syariah dalam https://www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 20 Januari 2020 

jam 09:42). 
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calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan faedah haji 

menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Beberapa 

fasilitas/keunggulan tabungan faedah haji yaitu: setoran awal 

yang ringan, gratis biaya administrasi bulanan, gratis asusansi 

jiwa dan kecelakaan, online dengan SISKOHAT (Sistem 

Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi 

keberangkatan haji, bebas setiap saat menambahkan saldo, dapat 

bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara 

online. Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan faedah haji 

yaitu: melampirkan fotokopi KTP, melampirkan fotokopi NPWP 

dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga. Beberapa fitur dan 

biaya: setoran awal minimum Rp. 50.000, setoran selanjutnya 

minimum Rp. 10.000, saldo mengendap minimal Rp. 50.000, 

tidak mendapat kartu ATM, dana tidak dapat di tarik sewaktu-

waktu, gratis asuransi jiwa dan kecelakaan, dll.
22

 

3) Tabungan Impian 

Tabungan faedah impian merupakan produk simpanan 

berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang 

dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, 

pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana. Akad yang 

digunakan produk tabungan impian Mudharabah Mutlaqah. 
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Fasilitas/keunggulan tabungan impian yaitu mendapatkan buku 

tabungan & sertikat asuransi dan gratis asuransi hingga Rp 750 

juta. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan impian 

yaitu melampirkan fotokopi KTP, melampirkan fotokopi NPWP, 

dan memiliki produk tabungan faedah BRISyariah sebagai 

rekening induk. Beberapa fitur & biaya tabungan impian yaitu: 

setoran awal minimum Rp. 50.000, setoran rutin bulanan 

minimum Rp 50.000 dan kelipatannya, jangka waktu 12-240 

bulan atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maksimal 65 

tahun, tidak mendapatkan kartu ATM, biaya administrasi gratis, 

biaya premi asuransi gratis, wajib memiliki tabungan faedah 

BRISyariah sebagai rekening induk, tidak dapat dilakukan 

perubahan jangka waktu, biaya penutupan rekening sebelum jatuh 

tempo Rp. 50.000, dll.
23

 

4) TabunganKU BRI Syariah 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan 

ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan 

adalah Wadi’ah yad dhamanah. Keungulan dari produk ini adalah 

Biaya administrasi tabungan gratis dengan biaya rekening pasif 

dan biaya penutupan rekening murah. 
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5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB 

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan 

untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di 

Indonesia  dengan persyaratan mudah  dan sederhana serta fitur 

yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk 

mendorong budaya menabung sejak dini. Keunggulan dari produk 

ini yaitu setoran awal ringan, biaya murah, bebas biaya 

administrasi, memperoleh kartu ATM (optional), gratis fitur 

faedah (transaksi melalui ATM melalui jaringan BRI, PRIMA 

dan, Bersama), memperoleh buku Tabungan, diberikan bonus 

sesuai kebijakan Bank, rekening dapat diberikan fasilitas layanan 

autodebet berdasarkan standing instruction, pembayaran tagihan 

rutin, zakat/infaq/sedekah, autosweep, dan sebagainya.
24

 

3. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kotler Philip dan Keller mendefinisikan pelayanan sebagai 

aktifitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke 

pihak lain dengan tidak berwujud, tidak tersimpan, tidak 

menghasilkan kepemilikan serta bervariasi dan dapat dirubah.
25

 

Pelayanan merupakan setiap tindakan atau keinginan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. 
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Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk 

fisik.
26

 Jadi pelayanan adalah sebuah tindakan yang diberikan suatu 

pihak kepada pihak lain agar terpenuhi kebutuhan dan keinginanya. 

Wyckof dalam Tjiptono menjelaskan bahwa  kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

tingkat keinginan pelanggan.
27

 Adapun yang termasuk dalam kategori 

pelayanan adalah bagaimana keramahan pelayanan customer officer 

dan juga kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu kecepatan waktu, 

memprioritaskan nasabah dan kenyamanan ruang tempat transaksi 

termasuk juga menjadi pertimbangan nasabah, ketepatan pencatatan 

merupakan hal yang penting sebagai bukti administrasi dan transaksi 

kedua belah pihak dan itu diharuskan. 

Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan 

dan berakhir pada persepsi pelanggan.
28

 Sebagai pihak yang membeli 

dan mengkonsumsi jasa, pelangganlah yang menilai tingkat kualitas 

jasa sebuah perusahaan. Konsumen selalu menilai suatu layanan yang 

diterima dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau diinginkan. 

Bila kinerja melebihi harapan mereka akan merasa puas dan 

sebaliknya bila kinerja tidak sesuai harapan maka akan kecewa.
29
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Maka dari pada itu memberikan kualitas pelayanan yang unggul akan 

mampu mewujudkan persespsi dan citra baik pelanggan bagi 

perusahaan. 

Dari sebuah pelayanan yang diberikan terdapat tujuan-tujuan 

tertentu yang ingin dicapai, sehingga kepuasan perusahaan dan 

konsumen terpenuhi. Tujuan pelayanan menurut William B. Martin 

(2004) adalah sebagai berikut:
30

 

1) Menyampaikan sikap positif, tujuannya adalah agar konsumen 

mempunyai harapan bahwa pelayanan yang diberikan akan 

memuaskan. 

2) Mendefinisikan kebutuhan pelanggan, perusahaan hendaknya 

mengetahui semua kebutuhan pelanggan sehingga dapat 

melayaninya dengan baik. 

3) Menyiapkan kebutuhan pelanggan, perusahaan hendaknya dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas 

dengan pelayanan yang ada. 

4) Memastikan pelanggan untuk kembali, dengan kepuasan yang 

diperoleh maka pelanggan diharapkan kembali, bahkan akan 

menjadi iklan berjalan yang dapat menambah jumlah pelanggan. 

Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan 

yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat dalam 
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diri pelanggan. Kualitas merupakan kunci menciptakan nilai dan 

kepuasan pelanggan. Pada prinsipnya, kualitas layanan berfokus pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta 

ketepatan untuk mengimbangi harapan konsumen 

b. Dimensi Kulitas Pelayanan 

Pada penelitian awal, Parasuraman, et al. (1985) 

mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok, yakni realibilitas, daya 

tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kemampuan memahami pelanggan, dan bukti fisik. Namun 

pada penelitian berikutnya, ketiga pakar ini menyempurnakan dan 

merangkum sepuluh dimensi tersebut. Kompetensi, kesopanan, 

kredibilitas, dan keamanan disatukan menjadi jaminan (assurance). 

Sedangkan akses, komunikasi, dan kemampuan memahami pelanggan 

dikategorikan sebagai empati (emphaty).Dengan demikian terdapat 

lima dimensi utama yakni sebagai berikut:
31

 

1) Realibility (Keandalan) 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan dengan akurasi yang tinggi. 

2) Responsiveness ( Daya Tanggap)  

Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian 
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informasi yang jelas. Dalam dunia perbankan hal ini diwujudkan 

dengan kemampuan bank untuk menolong nasabah dan 

ketersediaan untuk melayani nasabah dengan baik. 

3) Assurance (Jaminan dan Kepastian) 

Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi, 

kompetensi, dan sopan santun. Yaitu pengetahuan, kesopan 

santunan dan kemampuan para karyawan perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya. Hal ini meliputi beberapa komponen 

antara lain komunikasi, kredibiltas, keamanan, kompetensi, dan 

sopan santun.
32

 

4) Emphaty (Empati) 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada konsumen dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

5) Tangibles (Bukti Langsung) 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya. 
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Dalam sektor perbankan hal ini diterapkan dalam bentuk 

kemampuan bank dalam menunjukkan  eksistensinya pada 

pelanggan. Penampilan sarana dan prasarana fisik bank berupa  

bentuk, tata ruang dan desain interior gedung.
33

 

c. Etika Pelayanan Prima 

Salah satu wujud dari kualitas pelayanan yaitu pelayanan 

prima. Perbankan harus mampu memberikan pelayanan prima tidak 

hanya dari aspek pengetahuan tentang teknis perbankan akan tetapi 

menyangkut permasalahan etika pelayanan yang prima. Berikut adalah 

ciri-ciri etika pelayanan prima yaitu: 
34

 

1) Memiliki personil yang profesional dan bermoral. Petugas yang 

bertugas melayani nasabah (customer service) harus menguasai 

manfaat produk, mampu membuat nasabah mengerti dan tertarik 

untuk membelinya. Petugas bank harus mampu memikat, cepat 

tanggap sehingga nasabah semakin tertarik. 

2) Memiliki sarana dan prasarana yang meyakinkan. Untuk 

memberikan pelayanan prima kepada nasabah, disamping faktor 

manusianya, hendaklah harus didukung pula oleh sarana fisik 

tertentu dan segala perlengkapannya. 

3) Memiliki sikap pelayanan yang tanggap dan cepat (responsif). 

Karyawan harus tanggap dan sigap menghadapi setiap keadaan 

atau keluhan nasabah, mempunyai kepedulian atas kesulitan 
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nasabah, sehingga mampu memberikan respon yang positif pada 

nasabah. 

4) Memiliki sikap komunikatif. Karyawan harus mampu memberikan 

penjelasan secara singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh 

nasabah atas kesulitan yang dialami nasabah. 

5) Memiliki perilaku dan penampilan simpatik. Petugas bank harus 

mempunyai tutur kata yang santun, sekalipun nasabah yang 

dihadapi adalah nasabah yang terlalu banyak permintaan.
35

 

6) Mempunyai penampilan dan bicara yang meyakinkan. Penampilan 

karyawan dengan sopan santunnya berbicara dan dapat dipercaya 

oleh nasabah 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal yang penulis ambil 

adalah mengkaji terhadap pustaka-pustaka yang telah ada, penulis 

mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya 

ilmiah. Secara umum, penelitian yang memiliki judul yang hampir sama 

dengan penulis tulis telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. 

Adapun diantara peneliti diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian terdahulu 

No. Nama/Judul/Tahun Isi Persamaan Perbedaan 

1. Atika Mawadah/ 

Pengaruh Kualitas 

Hasil analisis 

untuk model ini 

Persamaan 

penelitian 

Perbedaan 

penelitian 
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Produk Dan 

Pelayanan terhadap 

Minat Nasabah 

Menabung di Bank 

BNI Syariah (Studi 

Kasus Bank Bni 

Syariah Capem 

Plered) Cirebon/ 

2016 

menunjukkan 

bahwa variabel 

independen yaitu 

kualitas produk 

dan pelayanan 

berpengaruh 

terhadap minat 

nasabah 

menabung di 

Bank BNI 

Syariah 

yang 

dilakukan 

oleh Atika 

Mawadah 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak pada 

variabel x 

(kualitas 

produk dan 

pelayanan) 

dan variabel y 

(Minat 

menabung 

nasabah). 

yang 

dilakukan 

oleh Atika 

Mawadah 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak 

pada lokasi 

penelitian 

dan objek 

penelitian. 

2 Desi Mursalina/ 

Pengaruh 

Pelayanan, Produk 

Tabungan dan Bagi 

Hasil terhadap 

Minat Nasabah 

pada Produk 

Pembiayaan 

Produktif Investasi 

IB Bank Sumsel 

Babel Syariah 

Kantor Cabang 

Palembang/ 2017 

Hasil analisis 

untuk model ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

independen yaitu 

pelayanan, 

produk tabungan 

dan bagi hasil 

berpengaruh 

terhadap minat 

nasabah pada 

produk 

pembiayaan 

produktif 

Persamaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Desi 

Mursalina 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak pada 

variabel x 

(kualitas 

produk dan 

Perbedaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Atika 

Mawadah 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak 

pada salah 

satu variabel 

x ( bagi 
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investasi IB Bank 

Sumsel Babel 

Syariah kantor 

cabang 

Palembang 

pelayanan) 

dan variabel y 

(Minat 

nasabah). 

hasil) dan 

lokasi 

penelitian 

serta objek 

penelitian. 

3 Shofia Mauizotun 

Hasanah/ Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, 

Pengetahuan 

Konsumen dan 

Periklanan 

Program Faedah 

(Fasilitas Serba 

Mudah) Tabungan 

BRI Syariah 

terhadap Minat 

Menabung 

Nasabah/ 2014 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

kualitas 

pelayanan, 

pengetahuan 

konsumen dan 

periklanan 

program 

FAEDAH  

tabungan BRI 

Syari’ah secara 

bersama-sama 

berpengaruh  

positif  signifikan 

terhadap  minat 

menabung 

nasabah. 

Persamaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Shofia 

Mauizotun 

Hasanah 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak pada 

variabel x 

(kualitas 

pelayanan) 

dan variabel y 

(Minat 

nasabah). 

 Perbedaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Shofia 

Mauizotun 

Hasanah 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak 

pada salah 

satu 

variabel x 

(pengetahu

an 

konsumen 

dan 

periklanan) 

4 Ayu 

Wandira/Pengaruh 

Fasilitas dan 

Pelayanan 

Terhadap Minat 

Kesimpulan dari 

penelitian ini 

yaitu variabel 

fasilitas tidak 

berpengaruh 

Persamaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Ayu 

Perbedaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Ayu 
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Nasabah 

Menabung di Bank 

Syari’ah  

(Studi pada Bank 

Syariah Mandiri 

KCP Teluk Betung 

Bandar 

Lampung)/2018 

terhadap minat 

nasabah 

menabung, pada 

variabel 

pelayanan 

berpengaruh 

terhadap minat 

nasabah 

menabung, 

sedangkan 

variabel fasilitas 

dan pelayanan 

berpengaruh 

terhadap minat 

nasbah menabung 

pada Bank 

Syariah Mandiri 

KCP Teluk 

Betung Bandar 

Lampung. 

Wandira 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak 

pada 

variabel x 

(kualitas 

pelayanan) 

dan 

variabel y 

(Minat 

menabung 

nasabah). 

Wandira 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak 

pada salah 

satu variabel 

x (fasilitas) 

5 Ali Mahmudi/ 

Pengaruh Kualitas 

Produk Tabungan 

Dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap Minat 

Menabung Di Bmt 

Tumang Cabang 

Salatiga)/2015 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk tabungan 

dan kualitas 

pelayanan secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

Persamaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Ali 

Mahmudi 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak pada 

Perbedaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Ali 

Mahmudi 

dengan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

terletak 
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menabung di 

BMT Tumang 

Cabang Salatiga. 

variabel x 

(kualitas 

produk dan 

pelayanan) 

dan variabel y 

(Minat 

menabung 

nasabah). 

pada lokasi 

penelitian 

dan objek 

penelitian. 

Berdasarkan Tabel 2.1 menjelaskan bahwa skripsi yang ditulis oleh 

Atika Mawaddah yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan 

terhadap Minat Nasabah Menabung di Bank BNI Syariah (Studi Kasus Bank 

Bni Syariah Capem Plered) Cirebon, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Bagaimana pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap 

minat nasabah menabung di bank tersebut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

variabel independen yaitu kualitas produk dan pelayanan berpengaruh 

terhadap minat nasabah menabung di Bank BNI syariah. Pengaruh kualitas 

produk dan kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 55,2 % terhadap minat 

nasabah menabung. Sedangkan sisanya, sebesar 44,8 % dipengaruhi oleh 

faktor lainnya.
36

 

Skripsi yang ditulis Desi Mursalina berjudul Pengaruh Pelayanan, 

Produk Tabungan dan Bagi Hasil terhadap Minat Nasabah pada Produk 

Pembiayaan Produktif Investasi IB Bank Sumsel Babel Syariah Kantor 

Cabang Palembang. Jenis penelitian adalah kuantitaif. Hasil analisis untuk 
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model ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pelayanan, produk 

tabungan dan bagi hasil berpengaruh terhadap minat nasabah pada produk 

pembiayaan produktif investasi IB Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang 

Palembang sebesar 68,2%, sedangkan sisanya 32% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimaukkan dalam model.
37

 

Skripsi yang ditulis oleh Shofia Mauizotun Hasanah berjudul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Konsumen dan Periklanan 

Program Faedah (Fasilitas Serba Mudah) Tabungan BRI Syariah terhadap 

Minat Menabung Nasabah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kualitas pelayanan, pengetahuan konsumen dan periklanan program 

FAEDAH  tabungan BRI Syari’ah secara bersama-sama berpengaruh  positif  

signifikan terhadap  minat menabung nasabah.
38

 

Skripsi yang ditulis Ayu Wandira berjudul Pengaruh Fasilitas dan 

Pelayanan  terhadap Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung). Kesimpulan 

dari penelitian ini yaitu variabel fasilitas tidak berpengaruh terhadap minat 

nasabah menabung, pada variabel pelayanan berpengaruh terhadap minat 

nasabah menabung, sedangkan variabel fasilitas dan pelayanan berpengaruh 

terhadap minat nasbah menabung pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk 

Betung Bandar Lampung. Hasil uji R2 0,276  atau 27,6 % variabel minat 
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nasabah menabung dapat dijelaskan oleh variabel fasilitas dan pelayanan. 

Sedangkansisanya 72,4% dijelaskan oleh variabel lain.
39

 

Skripsi yang ditulis Ali Mahmudi berjudul Pengaruh Kualitas Produk 

Tabungan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di BMT 

Tumang Cabang Salatiga. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kualitas produk tabungan dan kualitas pelayanan 

terhadap minat menabung di BMT Tumang cabang Salatiga. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kualitas produk tabungan dan kualitas pelayanan 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di 

BMT Tumang Cabang Salatiga. Uji Ftest menunjukkan bahwa kualitas 

produk tabungan dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah tabungan di BMT Tumang Cabang 

Salatiga dengan pengaruh sebesar 67,6%, sedangkan sisanya yaitu 32,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini.
40

 

Pada penelitian ini mengkaji teori yang sama dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Namun penelitian ini mengembangkan teori 

berdasarkan konsep kualitas produk dan kualitas pelayanan dari teori M. Nur 

Rianto Al Arif. Selain itu lokasi pada penelitian terdahulu berbeda dengan 

penelitian ini, penelitian terdahulu bertempat di BNI Syariah, Bank Sumsel 

Babel Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BMT sedangkan pada penelitian ini 

bertempat di BRI Syariah KCP Ponorogo. 
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C. Kerangka Befikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.Jadi secara 

variabel independen dan dependen.

penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir berikut in

Keterangan: 

= 

= 

Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menentukan persepsi

variabel bebas pelayanan (X1) dan kualitas produk (X2) masing
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D

Kerangka Befikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar 

iabel independen dan dependen.
41

 Berdasarkan kajian teoritis dan kajian 

penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir berikut in

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

= Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial. 

= Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. 

Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara 

riabel bebas pelayanan (X1) dan kualitas produk (X2) masing

                   

Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.

37 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

teoritis dapat dijelaskan hubungan antar 

Berdasarkan kajian teoritis dan kajian 

penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir berikut ini. 

 

independen terhadap variabel dependen 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, 

persepsi keterkaitan antara 

riabel bebas pelayanan (X1) dan kualitas produk (X2) masing-masing atau 

, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60. 
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secara sendiri sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat minat menabung 

nasabah (Y), kemudian variabel bebas bersama-sama juga berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
42

 Adapun 

hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis terkait dengan Kualitas produk terhadap minat menabung 

nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Menurut Kotler produk merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, 

atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.
43

 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau 

pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan/ tersirat.
44

  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Mursalina 

berjudul Pengaruh Pelayanan, Produk Tabungan dan Bagi Hasil terhadap 

Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan Produktif Investasi IB Bank 

Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pelayanan, produk 

tabungan dan bagi hasil berpengaruh terhadap minat nasabah pada produk 
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pembiayaan produktif investasi IB Bank Sumsel Babel Syariah kantor 

cabang Palembang sebesar 68,2%, sedangkan sisanya 32% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimaukkan dalam model.
45

 Maka hipotesis 

yang diajukan yaitu: 

Ho = Diduga kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung nasabah di PT. BRI Syariah Ponorogo. 

Ha = Diduga kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menabung nasabah di PT. BRI Syariah Ponorogo. 

2. Hipotesis terkait dengan Kualitas pelayanan terhadap minat menabung 

nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Kotler Philip dan Keller mendefinisikan pelayanan sebagai aktifitas 

atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain dengan 

tidak berwujud, tidak tersimpan, tidak menghasilkan kepemilikan serta 

bervariasi dan dapat dirubah.
46

 Kualitas pelayanan harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan.
47

 Sebagai 

pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelangganlah yang menilai 

tingkat kualitas jasa sebuah perusahaan. Jadi penilaian kualitas pelayanan 

berasal dari pandangan pelanggan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wandira berjudul 

Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan  terhadap Minat Nasabah Menabung di 

Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung 
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Bandar Lampung). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu variabel fasilitas 

dan pelayanan berpengaruh terhadap minat nasbah menabung pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung.
48

 Maka hipotesis 

yang diajukan yaitu: 

Ho = Diduga kualitas pelayanan tidak berpengaruh  positif dan  signifikan 

terhadap minat menabung nasabah di PT. BRI Syariah Ponorogo. 

Ha = Diduga kualitas pelayanan berpengaruh  positif  dan  signifikan 

terhadap minat menabung nasabah di PT. BRI Syariah Ponorogo. 

3. Hipotesis terkait dengan Kualitas produk dan pelayanan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap minat menabung nasabah pada Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali Mahmudi berjudul 

Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Minat Menabung Di Bmt Tumang Cabang Salatiga. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas produk tabungan dan kualitas pelayanan 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung 

di BMT Tumang Cabang Salatiga.
49

 

Ho = Diduga kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh  terhadap minat menabung nasabah di PT. BRI 

Syariah Ponorogo. 

                                                           
48

 Ayu Wandira, “Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan  terhadap Minat Nasabah Menabung 

di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung)”, Skripsi 

(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 102. 
49

 Ali Mahmudi, “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Minat Menabung Di Bmt Tumang Cabang Salatiga”, 105. 
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Ha = Diduga kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap minat menabung nasabah di PT. BRI Syariah 

Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung 

di BRI Syariah KCP Ponorogo ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif yaitu metode positivistik karena berdasarkan pada 

filsafat positivisme. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
1
  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research). Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat depkriptis analitis, 

yaitu penelitian yang memaparkan data yang didapatkan dilapangan dan 

selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan landasan teori yang ada 

sebagai pijakan dalam menganalisis. Selain itu, peneliti menggunakan 

penelitian kepustakaan guna membantu melengkapi data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini juga bersifat asosiatif, yaitu 

penelitian yang memiliki sifat hubungan antara dua variabel atau lebih.
2
 

Asosiatif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ada tidaknya pengaruh 

antara fasilitas dan pelayanan terhadap minat nasabah menabung di Bank 

Syari‟ah. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

melakukan  penelitian secara langsung terhadap nasabah Tabungan BRI 

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

2011), 7. 
2
 Ibid., 36 
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Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dengan menggunakan 

penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden untuk mendapatkan 

informasi spesifik mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk 

tabungan terhadap minat nasabah. Sedangkan data pendukung dan 

pelengkapnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan materi  pembahasan, 

maupun  sumber-sumber  lain  yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel independen (variabel eksogen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (variabel terikat).
3
 Pada penelitian ini, variabel 

independen adalah Kualitas Produk (variabel X1) dan Kualitas 

Pelayanan (X2). 

b. Variabel dependen (variabel endogen) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
4
 

Pada penelitian ini, variabel dependen adalah Minat Menabung 

(variabel Y). 

2. Definisi Operasional 

Selanjutnya definisi operasional menggambarkan pula 

pengukuran atas variabel dan indikator yang dikemas pada penelitian ini. 

                                                           
3
 Ibid., 64. 

4
 Ibid., 61. 
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Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:
5
 

Tabel 3.1 

Indikator Variabel Penelitian 

Variabel dan Definisi 

Operasional 
Indikator Sumber 

Kualitas Produk (X1) 

Keseluruhan ciri serta dari 

suatu produk atau pelayanan 

pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan/tersirat 

1. Kinerja 

2. Fitur 

3. Kehandalan 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi  

5. Daya Tahan Kemampuan  

6. Produk Tabungan Sesuai 

Syariah
6
 

Fandy 

Tjiptono 

(2007) 

Kualitas Pelayanan (X2) 

Tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi 

tingkat keinginan pelanggan 

1. Kehandalan  

2. Daya Tanggap 

3. Jaminan  

4. Kepedulian  

5. Bukti Fisik 
7
 

Fandy 

Tjiptono 

(2002) 

Minat Menabung(Y) 

Suatu perangkat mental yang 

terdiri dari suatu campuran 

1. Faktor dorongan dari dalam 

2. Faktor motif sosial 

3. Faktor emosional atau perasaan
8
 

Andi 

Mappiar

e (1972) 

                                                           
5
 Ibid., 11. 

6
 Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima, 170. 

7
 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 273. 

8
 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, 62. 
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dari perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka atau 

kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu 

kepada suatu pilihan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
9
 Jadi populasi 

berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia 

memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama 

dengan banyaknya manusia. 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. 

Populasi dalam penelitian ini adalah calon nasabah tabungan BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Penentuan jenis populasi ini berdasarkan variabel 

yang mempengaruhi minat menabung nasabah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah 

setiap orang yang belum memiliki rekening di BRI Syariah Kantor Cabang 

Ponorogo, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui. 

                                                           
9
 Ibid., 80. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi. Dalam pengambilan sampel 

untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling insidental. 

Sampling insidental adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data.
10

 

Dikarenakan populasi dalam penelitian ini tidak diketahui 

jumlahnya. Menurut Wibisono, rumus dalam menghitung sampel pada 

populasi yang tidak diketahui adalah dengan menggunakan rumus 

unknown population
11

 sebagai berikut: 

n =(
��/��

�
)² 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel. 

Zα = Ukuran tingkat kepercayaan dengan α = 0,05 (tingkat 

kepercayaan95% berarti Z0,05) = 1,96. 


 = Standar deviasi. 

E = error level (tingkat kesalahan), Standar error atau kesalahan yang 

dapat ditoleransi (5% = 0,05)  

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 54. 
11

 Erma Susanti dan Ririn Septrisulviani, “Analisis Kualitas Layanan Portal Media Online 

Kota Jogja.com terhadap Pengguna Akhir Menggunakan Metode Webqual 4.0”, Jurnal Gaung 

Informatika Vol. 11 No. 2 (Juli 2018), 142. 
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Perhitungan : 

n = (
��/��

�
)² 

n = (
�.�/�.��

�.��
)² 

= 96,04 Dibulatkan menjadi 100 orang. 

Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 

orang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.
12

 Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari 

hasil penyebaran kuesioner kepada responden untuk mendapatkan informasi 

spesifik mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk tabungan 

terhadap minat nasabah. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Keselurahan data yang diperoleh dalam laporan ini didapatkan melalui 

berbagai cara. Dari data-data yang di peroleh baik bahan data primer, maupun 

bahan data sekunder kemudian dikumpulkan, proses pengumpulan data 

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Agket (Kuisioner) 

Kuesioner atau yang dikenal sebagai angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

                                                           
12

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian,  

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 6. 
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pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
13

 

Kuisioner cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas.  

Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan Skala Likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian variabel tersebut 

digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negative.
14

  

Skala linkert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala 

dengan 4 poin, tujuannya adalah untuk meniadakan jawaban netral/ragu –

ragu. Alasannya karena kategori ragu-ragu memiliki makna ganda, makna 

yang belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan yang 

diberikan. Jawaban netral akan cenderung lebih dipilih oleh responden, 

sebab responden memilih jawaban untuk mencari amannya. Selain itu 

jawaban ini akan menghilangkan banyak data yang diperlukan dalam 

penelitian.
15

 Adapun skor dari masing-masing skala linkert 4 poin 

ditunjukkan sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS) diberi bobot 4 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 142. 
14

 Ibid,  93. 
15

 Rachmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006) 139. 
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b. Setuju (S), diberi bobot 3 

c. Tidak Setuju (TS), diberi bobot 2 

d. Sangat Tidak Setuju (STS), diberi bobot 1 

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Tekhnik analisis data dalam penelitian ini / penelitian kuantitatif 

adalah menggunakan statistik.
16

 Metode statistika yang digunakan yaitu 

statistika inferensial atau statistika induktif yaitu metode statistika yang 

membahas bagaimana cara menganalisis data dan mengambil kesimpulan 

dengan metode tertentu tentang suatu fenomena, dalam metode ini melibatkan 

pengujian hipotesis sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang ditarik 

berdasarkan sampel.  

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh 

responden penelitian dari lapangan atau sumber data lain terkumpul.
17

 Dalam 

penelitian kuantitatif analisis data yang digunakan bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dan menguji 

hipotesis dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut. 

Teknik analisis data menggunakan metode statistik yang tersedia.  

Metode analisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 

dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, 

mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat 

dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. 

Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan 

                                                           
16

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 120-122. 
17

 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, 147. 
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dianalisis dengan metode regresi linear berganda dan diolah dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21. Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang 

diperoleh dari lapangan akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji 

validitas dan uji reabilitas kuisioner. 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 

dalam mengukur apa yang diukur. Uji validitas sering digunakan 

untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisioner atau skala, 

apakah item-item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur 

apa yang ingin diukur. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah.
18

 

Pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan 

rhitung dengan rtabel. Apabila nilai rhitung > rtabel maka pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian itu dianggap valid. Sedangkan Apabila 

nilai rhitung < rtabel maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi data yang dihasilkan dapat diandalkan.
19

 Suatu alat 

ukur dikatakan reabilitas atau dapat dipercaya apabila alat ukur yang 

                                                           
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 211. 
19

 Ibid., 221 
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digunakan stabil, dapat diandalkan dan dapat digunakan dalam 

peramalan. Artinya data yang dikatakan reabilitas adalah alat ukur 

yang digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun 

digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda. 

Dalam penelitian ini pengujian reabilitas akan menggunakan 

program SPSS. Untuk pengujian ini peneliti juga menggunakan 

batasan nilai sebesar 0,6. Jika nilai pada hasil reabilitas kurang dari 

0,6 maka hasil tersebut dikatakan tidak baik. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data 

memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik, jika data tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistik 

non parametik. Uji statistika yang digunakan untuk menguji 

normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov.
20

 Pengambilan 

kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi 

normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika 

signifikannya > 0,05 maka berdistribusi normal dan sebaliknya jika 

signifikannya < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Linieritas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau secara signifikan. Uji linieritas 

                                                           
20

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian Penelitian 

(Sleman: Pustaka Felicha, 2017), 38. 
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dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari variabel 

independent X terhadap variabel indepndent Y.
21

 Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. 

Apabila data tersebut berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke uji 

regresi linier berganda. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan 

Test for Linearitypada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) kurang 

dari 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel 

salingberhubungan secara linier. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari 

Varience Inflation Factro (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini 

menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan 

variabel independen lainnya.
22

 Multikolinieritas terjadi jika nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF >10. Jika nilai VIF tidak ada 

yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang 

terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinieritas). 

d. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke 

                                                           
21

 Ibid.,,55. 
22

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, IV (Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP,2006),  95-96. 
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pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedasitas atau yang tidak terjadi heteroskedasitas.
23

 Model 

regresi yang memenuhi persyaratan ketika terdapat kesamaan varians 

dari residual satu ke pengamatan lain. 

Dalam penelitian ini, uji heteroskedasitas menggunakan uji 

glejser. Untuk  mengetahui tidak adanya heteroskedasitas ditunjukan 

dengan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual 

(AbsRes). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas 

tingkat kepercayaan 5 persen.
24

 

e. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel 

pengganggu pada suatu periode berkorelasi atau tidak berkorelasi 

dengan variabel pengganggu lainya. Suatu model dikatakan tidak 

mengandung masalah autokorelasi apabila pengaruh faktor 

pengganggu yang terjadi dalam suatu periode waktu pengambilan 

tidak berpengaruh pada periode lainya.
25

 Mendeteksi autokorelasi 

dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kinerja jika:  

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi Tolak 0 < d < dl 

                                                           
23

 Ibid., 139. 
24

 Ibid., 143. 
25

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), 100. 
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positif 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No decison dl ≤ d ≤ du 

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

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

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak Ditolak Du < d < 4 - du 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua variabel 

atau lebih variabel independen (X1,X2,.....Xn) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan atau 

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Dengan rumus sebagai berikut.
26

  

Y = a + b1X1+b2X2+e 

Keterangan: 

Y : Minat 

 X1 : Kualitas Produk  

X2 : Kualitas Pelayanan 

α : Konstanta 

b1 : Koefisien Regresi X1 

b2 : Koefisien Regresi X2 

e : Standar error 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), 284. 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian 

signifikansi antara parsial). Uji ini digunakan untuk menentukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individu dalam menerangkan variasi variabel dependen.
27

 Kriteria 

pengujian sebagai berikut :   

1) Ho diterima jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5%  

2) Ha ditolak jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5% 

Apabila nilai thitung ≥ ttabel maka variabel bebasnya memberikan 

pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. 

b. Uji F 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1, X2) 

secara bersamasama terhadap variabel terikat (Y).
28

 Untuk melihat 

berpengaruh signifikan yang terjadi dilakukan dengan 

membandingkan nilai signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan 

0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 

0,05).
29

 Apabila nilai Fhitung > Ftabel berarti H0 ditolak.
30

 

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
27

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 97. 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), 284. 
29

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 99. 
30

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 154. 
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1) Ha diterima apabila Fhitung ˃ Ftable, pada a = 5% dan nilai PValue ˂ 

level of significant sebesar 0,05 

2) H0 ditolak apabila Fhitung > Ftable, pada a = 5% dan nilai Pvalue > 

level of significant sebesar 0,05 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X). Tujuanya adalah untuk menghitung besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin 

tinggi nilai R2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
31

 Besarnya 

koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 0 ≤ R
2
 ≤ 

1, yang berarti variasi dari variabel bebas semakin dapat menjelaskan 

variasi dari variabel tidak bebas bila angka nya semakin mendekati 1. 

 

 

 

 

                                                           
31

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 228. 



 

57 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BRI Syariah KCP Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 desember 2007 saat 

PT. BRI (persero tbk)., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah 

mendapatkan izin dari BI pada tanggal 16 oktober 2008 melalui surat 

mandat: Nomor 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISYARIAH. 

Kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah pada tanggal 17 november 2008. Setelah sebelumnya 

sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. 

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatangani Akta Pemisah Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero tbk)., untuk melebur kedalam PT. BANK BRI Syariah 

(proses spin off) pada tanggal 19 desember 2008 yang berlaku efektif 

pada tanggal 1 januari 2009. Penandatanganan yang bertindak strategis 

sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan 

operasional PT. BANK BRI Syariah.
1
 

Fokus pada segmen menengah bawah, PT. BRI Syariah 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan pelayanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini 

PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia 

                                                           
1
 BRI Syariah, Annual Report dalam www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 08 

April 2020, 09.35). 
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(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 consumer berdasarkan prinsip syariah.
2
 

BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan bank yang menjadi 

kantor cabang pembantu dari BRI Syariah KC Madiun. Oleh karena itu 

sejarah berdirinya BRI Syariah KCP Ponorogo dimulai dari sejarah 

berdirinya  BRI Syariah KC Madiun. Awal berdirinya BRI Syariah KC 

Madiun sebagai kantor cabang pembantu (KCP) yaitu berdiri pertama 

pada tahun 28 November 2012 yang beralamatkan di Kantor cabang BRI 

Syariah sekarisedenan Madiun terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin 

No. 3, Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun. Setelah Bisnis  Bank BRI 

Syariah KCP Madiun mengalami perkembangan yang cukup pesat maka 

diubah menjadi KC (Kantor Cabang) yang awalnya adalah KCP (Kantor 

Cabang Pembantu). Sedangkan, kantor cabang pembantu BRI Syariah 

sekarisidenan Madiun tersebar di beberapa wilayah, di antaranya 

Ponorogo, Magetan dan Ngawi. 

BRI Syariah KCP Ponorogo didirikan pada Tahun 2014 yang 

beralamatkan di Jl. Soekarono Hatta No. 2B, Bangunsari, kabupataen 

Ponorogo. Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo adalah bapak Gatot Wijanarko sampai saat ini.
3
 

                                                           
2
 Bank Rakyat Indonesia Syariah, Profil Perusahaan, diakses pada 08 April 2020 dari 

http://brisyariah.co.id 
3
 Wawancara dengan pimpinan cabang, Gatot Wijanarko pada tanggal 12 November 

2019. 
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2. Visi Misi BRI Syariah KCP Ponorogo 

BRI Syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai visi misi 

tertentu yang menjadi sebuah tujuan untuk dicapai. Berikut ini adalah visi 

misi BRI Syariah: 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial 

sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan yang lebih bermakna. 

b. Misi 

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

c) Menyediakan akses ternyaman melalui sarana sarana kapanpun 

dan dimanapun. 

d) Memungkinkan setiap individu untuk meningktkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
4
 

3. Sturuktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo 

Struktur kepengurusan yang tersusun merupakan gambaran dari 

adanya sebuah organisasi yang menjadi ujung tombak dari berjalannya 

sebuah program kerja yang menjadi dasar dalam rangka mencapai tujuan 

dalam sebuah organisasi tersebut, oleh karenanya kepengurusan haruslah 

                                                           
4
 Bank Rakyat Indonesia Syariah, Visi Misi, diakses pada 09 April 2020 dari 

http://brisyariah.co.id 



 

 

memiliki personalia yang mewakili dari aspek dan keahlian yang 

dibutuhkan oleh sebuah organisasi

Keterangan:   

a. Tugas Pemimpin Cabang Pembantu:  

Penanggungjawab seluruh devisi di seluruh BRI Syariah Ponorogo. 

b. Tugas Account Officer: 

Pemasaran produk perbankan terutama pada produk pembiayaan 

konsumtif, ritel dan SME.

c. Tugas Account Officer Mikro:  

Melayani nasabah yang ingin mendapa

pembiayaan. 

pembiayaan Mikro.

personalia yang mewakili dari aspek dan keahlian yang 

dibutuhkan oleh sebuah organisasi. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

Tugas Pemimpin Cabang Pembantu:   

Penanggungjawab seluruh devisi di seluruh BRI Syariah Ponorogo. 

Tugas Account Officer:  

Pemasaran produk perbankan terutama pada produk pembiayaan 

konsumtif, ritel dan SME.  

Tugas Account Officer Mikro:   

Melayani nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan jasa 

pembiayaan. Pemasaran produk perbankan terutama

pembiayaan Mikro. 
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Penanggungjawab seluruh devisi di seluruh BRI Syariah Ponorogo.  

Pemasaran produk perbankan terutama pada produk pembiayaan 

tkan pelayanan jasa 

Pemasaran produk perbankan terutama pada produk 
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d. Tugas Teller :   

1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan 

non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan. 

2) Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, 

Operation Manager, Pimpinan Cabang, berupa: 

a) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang 

dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu 

secara konsisten. 

b) Sebagai nara sumber dalam  layanan operasi tunai dan non 

tunai sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya. 

c) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat 

bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif. 

e. Tugas Customer Service:  

1) Memberikan informasi baik produk maupun layanannya yang 

dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah. 

2) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening 

serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan 

untuk mencapai service excellent. 

3) Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, 

Operation Manager, Pimpinan Cabang, berupa: 

a) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan 

rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di 

customer service; 
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b) Sebagai  nara sumber  dalam layanan operasi dan produk 

Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.  

c) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat 

bekerjasama dan berkomunikasi efektif. 

f. Tugas Branch Operasional Supervisor: 

1) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di Kantor 

Cabang/Cabang Pembantu dengan cara memberikan layanan 

operasional Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga 

seluruh transaksi dari nasabah dapat ditandatangani dan 

diselesaikan secara excellent. 

2) Memberikan dukungan kepada Pimpinan Cabang, serta seluruh 

jajaran bisnis dan support di Cabang, berupa: 

a) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan/ penutupan 

rekening, transfer, RTGS, pencairan pembiayaan yang 

akurat dan tepat waktu secara konsisten. 

b) Melaksanakan layanan Operasi lainnya yang dilakukan di 

Kantor Cabang/ Cabang Pembantu sehingga tidak terdapat 

open item dalam jangka waktu lama. 

c) Sebagai nara sumber dalam  layanan operasi Kantor 

Cabang/Cabang Pembantu baik internal Bank maupun 

dengan jaringan Bank eksternal lainnya. 

d) Membangun team work dan komunikasi yang efektif di 

Kantor Cabang/ Cabang Pembantu. 
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4. Produk Tabungan BRI Syariah KCP Ponorogo 

Tabungan BRI Syariah iB mempunyai moto “Kemudahan 

bertransaksi yang penuh kebaikan” Tabungan BRI Syariah iB merupakan 

tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan 

prinsip titipan, dipersembahkan untuk anda yang menginginkan 

kemudahan dalam transaksi keuangan. Berbagai produk unggulan yang 

ada di BRI Syariah adalah bertujuan untuk memberikan ketenangan serta 

kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena 

pengelolaan dana sesuai syariah. Adapun produk tabungan yang ada di 

BRI Syariah KCP Ponorogo diantaranya adalah: 

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB 

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang 

menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan 

ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Wadiah yad 

dhamanah berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana 

atau barang titipan untuk didaya gunakan, tanpa ada kewajiban untuk 

memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan 

dapat di ambil setiap saat diperlukan.
5
 

b. Tabungan Haji BRI Syariah iB 

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jamaah Haji yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 

(BPIH). Tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. 

                                                           
5
 Bank Rakyat Indonesia Syariah, Produk Perbankan, diakses pada 09 April 2020 dari 

http://brisyariah.co.id 
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Tabungan ini bertujuan untuk mewujudkan langkah terbaik dalam 

menyempurnakan ibadah dengan prinsip bagi hasil.
6
 

c. Tabunga Impian BRI Syariah iB 

Adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan  prinsip bagi 

hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana 

serta pengelolaan dana sesuai syariah dilindungi asuransi. Tabungan 

Impian iB ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad 

kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pemilik 

dana menyediakan seluruh modal dan hasil keuntungan dibagikan 

berupa hasil yang diperjanjikan diawal akad.  

d. Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB 

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan 

untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bankbank di 

Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang 

menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk 

mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini 

menggunakan akad wadiah yad dhamanah. 

e. Simpanan Faedah BRI Syariah iB 

Simpanan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana 

nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, 

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan 

nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dengan 

                                                           
6
 Ibid., 
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nasabah. Akad yang digunakan dalam produk tabungan ini adalah 

mudharabah mutlaqah.
7
 

f. Giro BRI Syariah iB 

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah 

dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang 

penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan  dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, 

atau dengan pemindahbukuan. Salah satu fasilitas yang akan 

didapatkan bagi nasabah produk tabungan ini adalah layanan e-

channel berupa cash management system (CMS). 

g. Deposito BRI Syariah iB 

Merupakan produk investasi berjangka menggunakan akad  bagi 

hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun 

perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Produk tabungan 

ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Keuntungan yang 

diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga 

shahibul maal  tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.
8
 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan item-item 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Validitas item ditunjukan dengan adanya dukungan terhadap skor total. Uji 

                                                           
7
 Ibid., 

8
 Ibid., 
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validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. 

Kegiatan yang harus dilakukan untuk menentukan valid atau tidaknya item 

yang digunakan adalah dengan membandingkan rhitung dengan rtabel. 

Apabila nilai rhitung > rtabel maka pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian itu dianggap valid. Sedangkan Apabila nilai rhitung < rtabel maka 

pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur.  

Dalam uji validitas yang dilakukan taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05 atau 5% untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam 

hal ini n adalah jumlah sampel.
9
 Pada uji validitas ini dapat diperoleh 

rtabel sebagai berikut 30-2 = 28 dengan df = 28 dan alpha = 0,05 dapat 

rtabel = 0,361. Jumlah responden sebanyak 30 responden untuk try Out 

(uji coba) pertanyaan kuisioner. Berikut ini adalah hasil uji validitas yang 

telah dilakukan dari variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan minat 

menabung nasabah. 

a. Instrumen Kualitas Produk (X1) 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Kualitas Produk 

No. Item r tabel r hitung Keterangan 

X1.1 0,361 0,315 Tidak Valid 

X1.2 0,361 0.604 Valid 

X1.3 0,361 0,498 Valid 

X1.4 0,361 0,359 Tidak Valid 

X1.5 0,361 0,208 Tidak Valid 

X1.6 0,361 0,427 Valid 

X1.7 0,361 0,512 Valid 

X1.8 0,361 0,187 Tidak Valid 

X1.9 0,361 0,456 Valid 

                                                           
9
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 53. 



67 

 

 

X1.10 0,361 0,161 Tidak Valid 

X1.11 0,361 0,021 Tidak Valid 

X1.12 0,361 0,594 Valid 

X1.13 0,361 0,365 Valid 

X1.14 0,361 0,221 Tidak Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.1 instrumen kualitas produk terdiri dari 14 

item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, diperoleh 7 item  

pertanyaan yang tidak valid yaitu item nomor X1.1, X1.4, X1.5, X1.8, 

X1.10, X1.11 dan X1.14 karena nilai rhitung < rtabel, sehingga 

terdapat 7 item pertanyaan yang dinyatakan valid karena memiliki 

nilai r hitung > rtabel dengan nilai koefisien validitas terendah yaitu 

0,365 dan tertinggi 0,604 maka 7 item pertanyaan tersebut dapat 

digunakan sebagai kuesioner penelitian yang sebenarnya untuk 

variabel kualitas produk, sedangkan item pertanyaan yang tidak valid 

dibuang. 

b. Instrumen Kualitas Pelayanan (X2) 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 

No. Item r tabel r hitung Keterangan 

X2.1 0,361 0,595 Valid 

X2.2 0,361 0.367 Valid 

X2.3 0,361 0,329 Tidak Valid 

X2.4 0,361 0,543 Valid 

X2.5 0,361 0,641 Valid 

X2.6 0,361 0,556 Valid 

X2.7 0,361 0,407 Valid 

X2.8 0,361 0,441 Valid 

X2.9 0,361 0,615 Valid 

X2.10 0,361 0,256 Tidak Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 4.1 instrumen kualitas produk terdiri dari 10 

item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, diperoleh 2 item  

pertanyaan yang tidak valid yaitu item nomor X2.3 dan X2.10 karena 

nilai rhitung < rtabel, sehingga terdapat 8 item pertanyaan yang 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel dengan nilai 

koefisien validitas terendah yaitu 0,367 dan tertinggi 0,641 maka 8 

item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian 

yang sebenarnya untuk variabel kualitas pelayanan, sedangkan item 

pertanyaan yang tidak valid dibuang.  

c. Instrumen Minat Menabung Nasabah (Y) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Minat Menabung Nasabah 

No. Item r tabel r hitung Keterangan 

Y.1 0,361 0,587 Valid 

Y.2 0,361 0.785 Valid 

Y.3 0,361 0,542 Valid 

Y.4 0,361 0,526 Valid 

Y.5 0,361 0,507 Valid 

Y.6 0,361 0,344 Tidak Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.1 instrumen kualitas produk terdiri dari 6 

item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis validitas, diperoleh 1 item  

pertanyaan yang tidak valid yaitu item nomor Y.6 karena nilai rhitung 

< rtabel yaitu 0,344 < 0,361, sehingga terdapat 5 item pertanyaan yang 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > rtabel dengan nilai 

koefisien validitas terendah yaitu 0,507 dan tertinggi 0,785 maka 8 

item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian 
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yang sebenarnya untuk variabel minat menabung nasabah, sedangkan 

item pertanyaan yang tidak valid dibuang. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Untuk mengukur reabilitas dengan 

menggunakan statistik Cronbach Alpha. Apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gelaja dan penggunakan alat pengukur yang 

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

> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha <  0,60.
10

  

Hasil pengujian reabilitas instrument menggunakan alat bantu oleh 

statistik SPSS 21.0, adapun hasil output dapat diketahui dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha 
Keterangan 

Kualitas Produk 0,691 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,643 Reliabel 

Minat Menabung 

Nasabah 
0,618 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui nilai cronbach’s alpha variabel X1 

sebesar 0,691, X2 sebesar 0,643, dan Y sebesar 0,618. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha > 0,60 yang artinya item 

pertanyaan pada kuesioner pada penelitian dianggap reliabel atau layak. 

                                                           
10

 Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), 226. 
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C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Hasil Pengujian Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah calon nasabah tabungan di 

BRI Syariah KCP Ponorogo. Setiap responden memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Karakteristik responden digunakan untuk 

menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan 

informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian. Karakteristik 

responden yang digunakan antara lain jenis kelamin, usia, pekerjaan dan 

pendidikan.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 

probabilitas (Propability Sampling). Jumlah responden yang diambil 

sebesar 96 orang dengan kriteria setiap orang yang ditemui oleh peniliti 

dan dipandang cocok sebagai sumber data. Uraian data tentang 

karakterisitik responden pada penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Jenis Kelamin Responden 

Data mengenai jenis kelamin responden pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 66 68,8 68,8 68,8 

perempuan 30 31,3 31,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
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Dari tabel 4.5 menunjukkan jika calon nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo yang diambil sebagai responden dapat diketahui 

berdasarkan jenis kelaminnya bahwa sebanyak 66 orang atau 68,8% 

laki-laki dan sebanyak 30 orang atau 31,3% perempuan. Berdasarkan 

keterangan tersebut dapat diketahui responden laki-laki lebih besar 

daripada perempuan.  

b. Usia Reponden 

Informasi mengenai usia responden dapat diketahui dari tabel 

dibawah. Berikut ini adalah data mengenai umur responden: 

Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

21-30 tahun 75 78,1 78,1 78,1 

31-40 tahun 12 12,5 12,5 90,6 

41-50 tahun 9 9,4 9,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Pada tabel 4.6 menunjukkan jika calon nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo yang diambil sebagai responden dapat diketahui 

berdasarkan usia bahwa terdapat 78,1% responden yang berusia 

antara 21-30 tahun dengan jumlah 75 orang, kemudian responden 

yang berusia antara 31-40 tahun berjumlah 12 orang atau dengan 

jumlah presentasi sebesar 12,5%, dan 9 responden yang berusia ntara 

41-50 tahun atau sebesar 9,4%. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang diambil berusia 

antara 21-30 tahun. 

c. Pekerjaan Responden 

Tabel berikut ini adalah informasi mengenai pekerjaan 

responden. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

lainnya 5 5,2 5,2 5,2 

pegawai swasta 51 53,1 53,1 58,3 

pelajar/mahasiswa 21 21,9 21,9 80,2 

PNS 8 8,3 8,3 88,5 

wiraswasta 11 11,5 11,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Tabel 4.7 menjelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaannya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden bekerja sebagai pegawai swasta dengan jumlah 51 

orang atau sebesar 53,1%. Selanjutnya 21 orang adalah sebagai 

pelajar/mahasiswa dengan jumlah presentase sebesar 21,9%, 11 

orang adalah seorang wiraswasta dengan jumlah presentase sebesar 

11,5%, 8 orang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau 

sebesar 8,3% dan sisanya dengan jumlah 5 orang atau sebesar 5,2% 

pekerjaannya adalah selain pegawai swasta, pelajar/mahasiswa, 

wiraswasta dan PNS yaitu sebagai, pedagang dan ibu rumah tangga. 



73 

 

 

d. Pendidikan Responden 

Pada bagian ini akan dibahas tentang data mengenai 

pendidikan terakhir responden. Adapun informasi data responden 

berdasarkan pendidikan terakhir dapat diketahui dari tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Diploma 2 2,1 2,1 2,1 

S1 41 42,7 42,7 44,8 

S2 2 2,1 2,1 46,9 

SMA/sederajat 51 53,1 53,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui keterangan tentang pendidikan 

terakhir responden. Sebagian besar responden didominasi oleh 

responden yang mempunyai tingkat pendidikan SMA/sederajat 

dengan jumlah 51 orang atau sebesar 53,1%. Kemudian 41 orang 

mempunyai tingkat pendidikan S1 dengen jumlah presentasi sebesar 

42,7 orang dan sisanya adalah responden yang mempunyai tingkat 

pendidikan diploma dan S2 dengan masing-masing berjumlah 2 

orang atau sebesar 2,1% dari jumlah responden yang diambil. 

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kualitas produk (X1) dan 

kualitas pelayanan (X2) sebagai variabel bebas (independen) dan minat 
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menabung nasabah (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Data 

variabel-variabel tersebut di peroleh dari hasil kuesioner yang telah 

disebar kepada responden penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada penjelasan dibawah ini: 

a. Hasil Skor Kuesioner Kualitas Produk (X1) 

Tabel 4.9 

Skor Kuesioner Kualitas Produk 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

X1.1 42 44 36 37 17 18 1 1 

X1.2 33 34 42 44 18 19 3 3 

X1.3 45 47 43 45 8 8 0 0 

X1.4 41 43 41 43 14 14 0 0 

X1.5 45 47 34 35 16 17 1 1 

X1.6 44 56 32 33 17 18 3 3 

X1.7 42 44 29 30 19 20 6 6 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan kualitas 

produk 1 (X1.1) adalah sebagai berikut: 44% menyatakan sangat 

setuju, 37% setuju, 18% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju. 

Kualitas produk 2 (X1.2) adalah sebagai berikut: 34% menyatakan 

sangat setuju, 44% setuju, 19% tidak setuju, dan 3% sangat tidak 

setuju. Kualitas produk 3 (X1.3) adalah sebagai berikut: 47% 

menyatakan sangat setuju, 45% setuju, 8% tidak setuju. Kualitas 

produk 4 (X1.4) adalah sebagai berikut: 43% menyatakan sangat 

setuju, 43% setuju, dan 14% tidak setuju. Kualitas produk 5 (X1.5) 

adalah sebagai berikut: 47% menyatakan sangat setuju, 35% setuju, 
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17% tidak setuju dan sangat tidak setuju 1%. Kualitas produk 6 

(X1.6) adalah sebagai berikut: 56% menyatakan sangat setuju, 33% 

setuju, 18% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Kualitas produk 

7 (X1.7) adalah sebagai berikut: 44% menyatakan sangat setuju, 

30% setuju, 20% tidak setuju dan sangat tidak setuju 1%. 

b. Hasil Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan (X2) 

Tabel 4.10 

Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

X2.1 33 34 35 37 23 24 5 5 

X2.2 51 53 23 24 21 22 1 1 

X2.3 52 54 26 27 17 18 1 1 

X2.4 46 48 31 32 17 18 2 2 

X2.5 46 48 30 31 18 19 2 2 

X2.6 48 50 28 29 17 18 3 3 

X2.7 42 44 35 36 16 17 3 3 

X2.8 44 46 24 25 26 27 2 2 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.10 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan 

kualitas pelayanan 1 (X2.1) adalah sebagai berikut: 34% menyatakan 

sangat setuju, 37% setuju, 24% tidak setuju dan sangat tidak setuju 

5%. Kualitas pelayanan 2 (X12.2) adalah sebagai berikut: 53% 

menyatakan sangat setuju, 24% setuju, 22% tidak setuju dan sangat 

tidak setuju 1%. Kualitas pelayanan 3 (X2.3) adalah sebagai berikut: 

54% menyatakan sangat setuju, 27% setuju, 18% tidak setuju dan 

sangat tidak setuju 1%. Kualitas pelayanan 4 (X2.4) adalah sebagai 

berikut: 48% menyatakan sangat setuju, 32% setuju, 18% tidak 
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setuju dan sangat tidak setuju 52%. Kualitas pelayanan 5 (X2.5) 

adalah sebagai berikut: 48% menyatakan sangat setuju, 31% setuju, 

19% tidak setuju dan sangat tidak setuju 2%. Kualitas pelayanan 6 

(X2.6) adalah sebagai berikut: 50% menyatakan sangat setuju, 29% 

setuju, 18% tidak setuju dan sangat tidak setuju 3%. Kualitas 

pelayanan 7 (X2.7) adalah sebagai berikut: 44% menyatakan sangat 

setuju, 36% setuju, 17% tidak setuju dan sangat tidak setuju 3%. 

Kualitas pelayanan 8 (X2.8) adalah sebagai berikut: 46% 

menyatakan sangat setuju, 25% setuju, 27% tidak setuju dan sangat 

tidak setuju 2%. 

c. Hasil Skor Kuesioner Minat Menabung Nasabah (Y) 

Tabel 4.11 

Skor Kuesioner Minat Menabung Nasabah 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

X1.1 32 33 46 48 18 19 0 0 

X1.2 53 55 32 33 11 12 0 0 

X1.3 40 42 43 45 13 13 0 0 

X1.4 41 43 44 46 11 11 0 0 

X1.5 43 45 48 50 5 5 0 0 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.11 dapat dijelaskan 

bahwa tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan 

minat menabung nasabah 1 (Y1) adalah sebagai berikut: 33% 

menyatakan sangat setuju, 48% setuju, dan 19% tidak setuju. Minat 

menabung nasabah 2 (Y2) adalah sebagai berikut: 55% menyatakan 

sangat setuju, 33% setuju, dan 12% tidak setuju. Minat menabung 
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nasabah 3 (Y3) adalah sebagai berikut: 42% menyatakan sangat 

setuju, 45% setuju, dan 13% tidak setuju. Minat menabung nasabah 

4 (Y4) adalah sebagai berikut: 43% menyatakan sangat setuju, 46% 

setuju, dan 11% tidak setuju. Minat menabung nasabah 5 (Y5) 

adalah sebagai berikut: 45% menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 

dan 5% tidak setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas 

menggunakan uji kolmogorov smirnov.
11

 Uji normalitas akan menguji 

digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau 

tidaknya. Data dikatakan baik apabila data menyerupai distribusi 

normal. Uji distribusi normal merupakan sebuah syarat untuk semua 

jenis uji statistik. Oleh karena itu data yang telah ada sebelumnya 

harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas, alat uji yang 

digunakan adalah uji one sample kolmogrov-smirnov. 

Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya apabila signifikansi 

kurang dari ∝ (sig. < 0,05) maka menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal.
12

 Hasil analisis terhadap asumsi normalitas 

                                                           
11

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian Penelitian 

(Sleman: Pustaka Felicha, 2017), 38. 
12

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 55. 
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dengan kolmogrof-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan 

regresi disajikan dalam tabel  output SPSS berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 
96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,60883741 

Most Extreme Differences 

Absolute ,067 

Positive ,037 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,652 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,788 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Hasil uji normalitas dapat dilihat dari tabel 4.12. Proses 

pengujian menggunakan metode one sampel komogrov-smirnov di 

atas menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan 

variabel independen dengan jumlah sampel sebesar 96 adalah 0,788. 

Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa data penelitian 

berdistribusi normal karena karena nilai residual lebih besar dari 

nilai signifikasi 0,05 atau 0,788 > 0,05, maka model regresi dapat 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 

b. Uji Linieritas 

Uji leneritas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi 

model yang digunakan sudah tepat atau lebih baik dalam spesifikaasi 
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model bentuk lain. Hal ini digunakan untuk analisis regresi 

sederhana dan ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari 

model garis regresi dari variabel independent X terhadap variabel 

indepndent Y.
13

 Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang 

linier apabila nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. > 0,05 dan 

sebaliknya apabila nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig < 

0,05 maka data tidak linier atau non linier. Apabila data tersebut 

berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke uji regresi linier 

berganda. 

1) Uji Linieritas pada Kualitas Produk (X1) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Linieritas Kualitas Produk 

Hubungan Sig. Standart Kesimpulan 

Kualitas Produk (X1) 

terhadap Minat Menabung 

Nasabah (Y) 

0,289 0,05 Linier 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa nilai P-value variabel 

independen kualitas produk (X1) yang ditunjukkan oleh nilai 

sig. yaitu 0,289 lebih besar dari 0,05 (0,289 > 0,05). Hal ini 

berarti bahwa terdapat hubungan linier secara signifikan antara 

variabel independen kualitas produk (X1) dan variabel dependen 

minat menabung nasabah (Y), sehingga penelitian layak untuk 

dipakai. 

                                                           
13

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian,55. 
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2) Uji Linieritas pada Kualitas Pelayanan (X2) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Linieritas Kualitas Pelayanan 

Hubungan Sig. Standart Kesimpulan 

Kualitas Pelayanan (X2) 

terhadap Minat Menabung 

Nasabah (Y) 

0,148 0,05 Linier 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa nilai P-value variabel 

independen kualitas pelayanan (X2) yang ditunjukkan oleh nilai 

sig. yaitu 0,148 lebih besar dari 0,05 (0,148 > 0,05). Hal ini 

berarti bahwa terdapat hubungan linier secara signifikan antara 

variabel independen kualitas produk (X1) dan variabel dependen 

minat menabung nasabah (Y), sehingga penelitian layak untuk 

dipakai. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat kesalahan 

standar estimasi model dalam sebuah penelitian. Maksudnya apakah 

terdapat gangguan atau tidak terhadap data di mana multkolineritas 

terjadi apabila ada kolerasi antar variabel independen. Dengan 

demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari 

gangguan multikolinieritas. Model regresi yang baik selayaknya 

tidak terjadi multikolinieritas.
14

 Uji Multikolinieritas dapat dilakukan 

                                                           
14

 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya, 2009), 119 
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dengan cara melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dengan 

ketentuan harus berada dibawah 10 atau melihat nilai tolerance harus 

diatas 0,10. Keterangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Jika nilai VIF ˂ 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas dan 

jika nilai VIF ˃ 10,00 maka terjadi  multikolinieritas. 

2) nilai tolerance ≤ 0,10 maka terjadi multikolinieritas dan apabila 

nilai tolerance ≥ 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5,973 1,323  4,515 ,000   

X1 ,201 ,049 ,361 4,141 ,000 ,812 1,231 

X2 ,245 ,052 ,411 4,718 ,000 ,812 1,231 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Hasil uji multikolinieritas dari tabel di atas  menunjukkan bahwa: 

1) Nilai tolerance variabel kualitas produk (X1) yakni 0,812 > 0,10 

dan nilai VIF variabel kualitas produk (X1) yakni 1,231 < 10.00, 

sehingga dapat disimpulkan pada variabel kualitas produk tidak 

terjadi Multikolinearitas. 

2) Nilai tolerance variabel pelayanan (X2) yakni 0,812 > 0,10 dan 

nilai VIF variabel kualitas pelayanan (X2) yakni 1,231 < 10.00, 
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sehingga dapat disimpulkan pada variabel kualitas pelayanan 

tidak terjadi Multikolinearitas. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedasitas atau yang tidak terjadi heteroskedasitas.
15

 

Dalam penelitian ini, uji heteroskedasitas menggunakan uji glejser. 

Untuk  mengetahui tidak adanya heteroskedasitas ditunjukan dengan 

tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual 

(AbsRes). Apabila nilai sig. > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.
16

 

Berikut adalah hasil dari uji heterokedastisitas: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,700 ,753  -,929 ,355 

X1 ,045 ,028 ,180 1,625 ,107 

X2 ,038 ,030 ,142 1,279 ,204 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

                                                           
15

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, IV., 139. 
16

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 191. 
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Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji heterokedastisitas diperoleh nilai 

signifikansi untuk semua variabel kualitas produk sebesar 0,107 

dan nilai Sig variabel kualitas pelayanan sebesar 0,202. Nilai kedua 

variabel bebas tersebut lebih besar dari 0.05 (alpha 5%), yang 

berarti tidak ada pengaruh variabel dependen (harga mutlak 

residual) terhadap X1 dan X2. Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga 

asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi. 

e. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu korelasi atau hubungan antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang.
17

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel 

pengganggu pada suatu periode berkorelasi atau tidak berkorelasi 

dengan variabel pengganggu lainya. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya.  

Cara untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu 

model regresi dapat dilakukan melalui uji Durbin-Watson. Uji 

durbin watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya konstanta 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

bebas. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

                                                           
17

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferesnsial  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2016), 100. 
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Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No decison dl ≤ d ≤ du 

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

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

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak 

Ditolak 

Du < d < 4 - du 

Setelah dilakukan uji autokorelasi dengan menggunakan aplikasi 

SPSS versi 21, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel model 

summary pada kolom Durbin-Watson berikut ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,654
a
 ,427 ,415 1,626 1,727 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Dari hasil tabel 4.17 di atas nilai DW sebesar 1,884 

dibandingkan dengan nilai DW tabel di tabel Durbin Watson (k,n), 

jadi (2, 96) (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai 

du dan dl maka nilai dl (1,6254) dan nilai du (1,7103). Oleh karena 

itu nilai DW 1,884 Lebih besar dari batas (du) 1,713 dan kurang 

dari 4 – 1,713 (4 – du) adalah 1,713 < 1,884 < 2,289 maka 

menyatakan bahwa tidak menolah H0 yang artinya tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif atau dapat dismpulkan tidak 

terdapat autokorelasi. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen untuk membuktikan ada atau tidak hubungan fungsional 

atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan 

variabel terikat.
18

 Selain untuk melihat besar pengaruh juga digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variabel terikat (dependen) 

yaitu minat menabung nasabah dengan dua variabel bebas 

(independent) yaitu kualitas produk dan kualitas pelayanan. Hasil dari 

Analisis regresi linier berganda diperoleh dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 21 yang tertera dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,973 1,323  4,515 ,000 

X1 ,201 ,049 ,361 4,141 ,000 

X2 ,245 ,052 ,411 4,718 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan pada Tabel 4.18 dapat dibuat model persamaan 

regresi sebagai berikut : 

y = 5,973 + 0,201X1 +  0,245X2 

                                                           
18

 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika,(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 252 
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Penjelasan dari model regresi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 23,056 menyatakan bahwa 

jika variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan dianggap 

konstan atau tetap (0), maka minat menabung nasabah akan 

meningkat sebesar 23,056. 

2) Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk sebesar 0,201 

dengan arah positif yang menunjukkan adanya hubungan yang 

searah antara variabel kuaitas produk (X1) dan minat menabung 

nasabah (Y). Hal ini berarti bahwa jika kualitas produk meningkat 

maka minat menabung nasabah juga meningkat. Nilai koefisien 

regresi sebesar 0,201 artinya adalah jika nilai nasabah dinaikkan 

sebesar 1 satuan, maka minat menabung nasabah akan naik 

sebesar 0,349 satuan dengan asumsi variabel lain independen yang 

lain tetap. 

3) Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,245 

dengan arah positif yang menunjukkan adanya hubungan yang 

searah antara variabel kuaitas produk (X2) dan minat menabung 

nasabah (Y). Hal ini berarti bahwa jika kualitas pelayanan 

meningkat maka minat menabung nasabah juga meningkat. Nilai 

koefisien regresi sebesar 0,245 artinya adalah jika nilai nasabah 

dinaikkan sebesar 1 satuan, maka minat menabung nasabah akan 

naik sebesar 0,245 satuan dengan asumsi variabel lain independen 

yang lain tetap. 
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b. Uji t (Parsial) 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh variabel independen atau bebas secara individual dalam 

mengukur variasi variabel dependen dan untuk menentukan signifikan 

atau tidak signifikan dari masing-masing nilai koefisien regresi antara 

variabel kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel terikat minat menabung nasabah 

(Y).
19

 Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Untuk 

melakukan uji t, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H01 = Kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung nasabah. 

Ha1 = Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menabung nasabah. 

H02 = Kualitas pelayanan tidak berpengaruh  positif dan  signifikan 

terhadap minat menabung nasabah. 

Ha2 = Kualitas pelayanan berpengaruh  positif  dan  signifikan 

terhadap minat menabung nasabah. 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai thitung 

masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel dan membandingkan 

antara nilai signifikansi dengan derajat kepercayaan. Apabila nilai 

signifkansi lebih kecil dari derajat kepercayaan (sig < 0,05) dan thitung 

lebih besar dari ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang 

                                                           
19

 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi, (Bandung: Alfabeta, 

2012), 119. 
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menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan 

ttabel diperoleh dari df= n-k-1 (96-2-1) dengan taraf signifikan 0,025 

diperoleh ttabel sebesar1,984. Berikut adalah hasil perhitungan uji t 

dengan aplikasi SPSS versi 21: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,973 1,323  4,515 ,000 

X1 ,201 ,049 ,361 4,141 ,000 

X2 ,245 ,052 ,411 4,718 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Variabel kualitas produk memiliki thitung > ttabel yaitu 4,141 > 

1,984 artinya terdapat pengaruh. Nilai signifikansi dari hasil uji t 

sebesar 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel kualitas produk (X1) terhadap 

variabel minat menabung nasabah (Y) secara signifikan. 

2) Variabel kualitas pelayanan memiliki thitung > ttabel yaitu 4,718 > 

1,984 artinya terdapat pengaruh. Nilai signifikansi dari hasil uji t 

sebesar 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 
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terdapat pengaruh antara variabel kualitas pelayanan (X1) terhadap 

variabel minat menabung nasabah (Y) secara signifikan. 

c. Uji F atau Simultan 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel  independen 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.
20

 Uji F dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai signifikansi dengan nilai derajat kepercayaan 

0,05 atau membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Jika nilai sig 

lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05) dan Fhitung > Ftabel 

maka H0 ditolak. Hipotesis yang diajukan adalah: 

H03 = Variabel dependen (kualitas produk dan kualitas pelayanan) 

secara bersama-sama tidak berpengaruh  terhadap minat 

menabung nasabah. 

Ha3 = Variabel dependen (kualitas produk dan kualitas pelayanan) 

secara bersama-sama berpengaruh  terhadap minat menabung 

nasabah. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 183,439 2 91,720 34,689 ,000
b
 

Residual 245,894 93 2,644   

Total 429,333 95    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
                                                           

20
 Ibid., 123. 
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Pada tabel 4.9 diperoleh nilai Fhitung adalah 34,689. Sedangkan 

pada Ftabel diperoleh nilai dari df 1 (k-1) atau 3-1= 2 dan df 2 (n-k) 

atau 96-3= 93 dan menghasilkan Ftabel sebesar 3,09 dengan sig 0,000 

< 0,05. Jadi nilai fhitung sebesar 34,689 > ftabel sebesar 3,09 maka H03 

ditolak dan Ha3 diterima, artinya variabel independen kualitas produk 

(X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara simultan dan signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen minat menabung nasabah 

(Y). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen mampu 

menjelaskan besarnya variabel dependen minat calon nasabah. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Kegunaan lain dari uji koefisien 

determinasi yaitu untuk mengetahui hubungan  variabel bebas (produk 

dan  promosi) secara serentak terhadap variabel terikat (keputusan 

nasabah menabung).
21

 Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar 

proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variabel independen.  

Tabel 4.21 

Hasil Koefisien Determinasi 

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

1 ,654
a
 ,427 ,415 1,626 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

                                                           
21

 Trihendardi, Langkah Praktis Menguasai Statisti untuk Ilmu Sosial Kesehatan Konsep 

dan Penerapannya menggunakan SPSS, 146. 
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.20 diketahui 

bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,427. Nilai R Square yang 

diperoleh sebesar 0,427 memiliki arti bahwa pengaruh variabel 

kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap 

variabel independen minat menabung nasabah (Y) adalah sebesar 

0,427 = 42,7% dan sisanya 53,3% dipengaruhi oleh variabel 

selain kualitas produk dan kualitas pelayanan yang tidak termasuk 

masuk dalam variabel penelitian. 

E. Pembahasan 

Dari analisis yang telah dilakukan maka pembahasan tentang hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Minat Menabung Nasabah 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk 

atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan/ tersirat.
22

 Menurut Kotler and Amstrong kualitas produk 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya.
23

 

Indikator kualitas produk yaitu:
24

 kinerja (performance), fitur (features), 

kehandalan (reliability), kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 

                                                           
22

 Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid II, Edisi Kesebelas, Alih Bahasa Benyamin 

Molan, (Jakarta. : Indeks, 2005), 49. 
23

 Dedy Trisnadi dan Agus Kusumaramdhani, “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Dan 

Kualitas Layanan Terhadap Minat Menabung Kembali Di Bank X ( Studi Kasus PT Bank X 

Cabang Bintaro )”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 16 No. 2 (Desember, 2017), 2. 
24

 Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: 

Andi, 2002), 170. 
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specifications), daya tahan (durabilitity), kemampuan (serviceability), 

dan estetika. 

Dari hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa jika 

kualitas produk ditingkatkan maka minat menabung nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo juga akan meningkat. Hal ini didukung dengan 

nilai koefisien regresi X1 yang terdapat pada tabel 4.18 yaitu sebesar 

0,201 artinya positif dan searah. Kemudian pada tabel 4.19 hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel kualitas produk memiliki nilai thitung 

sebesar 4,141 yang berarti nilai thitung > ttabel yaitu 4,141 > 1,984 maka H0 

ditolak. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

variabel kualitas produk lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan yaitu 

0,00 < 0,005. 

Dari hasil analisis tersebut dapat diartikan bahwa variabel 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

nasabah atau dengan kata lain menerima Ha dan menolak H0, maka 

dinyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung di Bank Syariah KCP Ponorogo. Hal ini berarti 

semakin baik kualitas produk maka minat menabung nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponrogo akan meningkat. 

Hal tersebut relevan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu 

terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap minat nasabah 

menabung. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Atika Mawaddah 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
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kualitas produk terhadap minat nasabah menabung di Bank BNI syariah 

cabang pembantu Plered Cirebon. Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Ali Mahmudi bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap minat menabung di BMT Tumang Cabang Salatiga. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik atau 

tinggi kualiats produk dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka minat 

menabung nasabah akan semakin tinggi atau meningkat dan sebaliknya. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu produk yang berkualitas sesuai 

dengan keinginan, kebutuhan dan harapan maka akan banyak dicari dan 

diminati nasabah. Oleh karena itu, kualitas produk merupakan salah satu 

hal yang harus diperhatikan untuk menarik minat menabung nasabah. 

2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Minat Menabung Nasabah 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi tingkat 

keinginan pelanggan.
25

 Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Bila kinerja melebihi 

harapan mereka akan merasa puas dan sebaliknya bila kinerja tidak sesuai 

harapan maka akan kecewa.
26

 Indikator kualitas pelayanan:
27

 kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

kepedulian (emphaty), bukti fisik (tangibles). 

                                                           
25

 Fandy Tjiptono, Service, Quality & Satisfactio, 59. 
26

 Dedy Trisnadi dan Agus Kusumaramdhani, “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Dan 

Kualitas Layanan Terhadap Minat Menabung Kembali Di Bank X ( Studi Kasus PT Bank X 

Cabang Bintaro )”, 4. 
27

 Fandy Tjiptono, Pemasara Jasa, 273. 
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Dari hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa jika 

kualitas pelayanan ditingkatkan maka minat menabung nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo juga akan meningkat. Hal ini didukung dengan 

nilai koefisien regresi X2 yang terdapat pada tabel 4.18 yaitu sebesar 

0,245 artinya positif dan searah. Kemudian pada tabel 4.19 hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki nilai thitung 

sebesar 4,718 yang berarti nilai thitung > ttabel yaitu 4,718 > 1,984 maka H0 

ditolak. 

Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

variabel kualitas produk lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan yaitu 

0,00 < 0,005. Dari hasil analisis tersebut dapat diartikan bahwa variabel 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

nasabah atau dengan kata lain menerima Ha dan menolak H0, maka 

dinyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung di Bank Syariah KCP Ponorogo. Hal ini berarti 

semakin baik kualitas produk maka minat menabung nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponrogo akan meningkat. 

Hal tersebut relevan dengan hasil penelitian terdahulu yang yaitu 

terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap minat nasabah 

menabung. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Karina Halima 

Asmar menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara kualitas produk terhadap minat nasabah menabung pada PT. Bank 

BRI Syariah KCP Sudirman Lubuk Pakam. Kemudian penelitian yang 
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dilakukan oleh Ali Mahmudi bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap minat menabung di BMT Tumang 

Cabang Salatiga. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik atau tinggi 

kualiats pelayanan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka minat 

menabung nasabah akan semakin tinggi atau meningkat, sebaliknya jika 

kualitas produk bank syariah buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan  

nasabah maka minat menabung nasabah akan rendah atau menurun. 

3. Pengaruh Kualitas Produk dan Kulaitas Pelayanan terhadap Minat 

Menabung Nasabah 

Hasil uji F simultkan yang menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 

34,689 > Ftabel sebesar 3,09 dan nilai sig 0,000 < 0,05 sehingga H03 

ditolak dan Ha3 diterima, maka kualitas pelayanan dan kualitas produk 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi (R
2
) pada adjusted R Square diperoleh nilai sebesar 0,427 

sehingga variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan dapat 

menjelaskan variabel minat menabung nasabah sebesar 0,427 atau 42,7% 

dan sisanya 53,7% dijelaskan oleh faktor lain. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang 

menunjukkan terdapat pengaruh antara kualitas produk dan kualitas 

pelayanan secara bersama-sama atau simultan terhadap minat menabung 

nasabah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Atika Mawaddah 
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menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas produk dan 

kualitas pelayanan secara bersama-sama atau simultan terhadap minat 

nasabah menabung di Bank BNI syariah cabang pembantu Plered 

Cirebon. 
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BAB V 

PENUTUP 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari analisis data dalam penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas produk (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu diperoleh nilai thitung > ttabel 

yaitu 4,141 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05 dan nilai 

kualitas produk pada uji regresi linier berganda sebesar 0,201 berarti 

kontribusi atau peran variabel kualitas produk mampu menjelaskan 

variabel keputusan nasabah menabung sebesar 20,1%. Hal ini disebabkan 

kualitas produk BRI Syariah KCP Ponorogo sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan nasabah. 

2. Kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu diperoleh nilai thitung > ttabel 

yaitu 4,718 > 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05 dan nilai 

kualitas pelayanan pada uji regresi linier berganda sebesar 0,245 berarti 

kontribusi atau peran variabel kualitas produk mampu menjelaskan 

variabel keputusan nasabah menabung sebesar 24,5%. Hal ini disebabkan 

kinerja karyawan BRI Syariah KCP Ponorogo dalam memberikan 

pelayanan sesuai dengan harapan nasabah. 

3. Kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah yaitu diperoleh nilai Fhitung 34,689 > 
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Ftabel 3,09 dan nilai Sig 0,000 < 0,05, serta didukung dengan nilai adjusted 

R Square sebesar 0,427 menunjukkan besarnya kontribusi atau peran 

kualitas produk dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan variabel minat 

menabung nasabah sebesar 42,7%. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk akan 

berdampak pada minat menabung nasabah. 

F. SARAN 

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari penulis 

yaitu: 

1. Lebih meningkatkan lagi kualitas produk dengan memberikan fasilitas 

yang baru dan inovatif sehingga akan memudahkan nasabah untuk 

melakukan kegiatan perbankan guna untuk menarik minat masyarakat. 

Namun jika belum mampu setidaknya pihak BRI Syariah KCP 

Ponorogo dapat mempertahankan kualitas produk yang sudah dimiliki.  

2. Tetap menjaga kualitas pelayanan yang sudah dimiliki. Namun 

alangkah baiknya lebih ditingkatkan lagi mengenai kinerja karyawan 

dalam memberikan pelayanan, seperti kecakapan pegawai bank dalam 

memberikan informasi kepada pengunjung baik nasabah atau bukan 

nasabah. Sehingga akan menarik minat masyarakat untuk mengetahui 

lebih banyak lagi tentang BRI Syariah KCP Ponorogo dan pada 

akhirnya akan menjadi nasabah. 

3. Seharusnya pihak BRI Syariah KCP Ponorogo dapat 

mengkomunikasikan kualitas produk dan kulitas pelayanan yang 
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dimilik kepada masyarakat sehingga akan menarik minat masyarakat 

untuk menjadi nasabahnya. 

4. Bagi akademik hendaknya menambah literatur kepustakaan yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

khususnya di bidang manajemen pemasaran. 
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