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ABSTRAK 

 
PENGARUH BAURAN PEMASARAN DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL 

KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT  

KARTADHANI MULYA, KARTASURA 

 

Aditya Sakti Nuryanto, A210100010. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR 

Kartadhani Mulya, 2) pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya, 3) pengaruh bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil 

kredit di BPR Kartadhani Mulya. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang 

kesimpulannnya diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh nasabah BPR Kartadhani Mulya yang mengambil 

kredit pada tahun 2014 yang berjumlah 245 nasabah dengan sampel 146 nasabah 

yang diambil dengan teknik sampling insidental. Data yang diperlukan diperoleh 

melalui metode angket. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji validitas 

serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis 

regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 14,834 + 0,299X1 + 0,176X2 yang 

artinya bauran pemasaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 

1) Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran dan kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil 

kredit di BPR Kartadhani Mulya. 2) Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel 

bauran pemasaran dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani 

Mulya. 3) Hasil perhitungan R
2
 diperoleh 0,169, berarti 16,9%  Bauran pemasaran 

dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit, sisanya sebesar 83,1% dipengaruhi variabel di luar penelitian.  

Kata Kunci : bauran pemasaran, kualitas pelayanan,keputusan mengambil kredit. 
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A. PENDAHULUAN 

Saat ini perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari 

peranan pemerintah yang memberikan kesempatan terutama bagi perusahaan-

perusahaan untuk dapat mengembangkan diri seluas-luasnya. Untuk dapat 

meningkatkan dunia usaha, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

memperbesar volume usaha di bidang industri dan jasa, yaitu dengan jalan 

penambahan modal usaha. Dana tersebut dapat diperoleh dengan meminjam 

kepada pihak lain, salah satunya adalah lembaga keuangan seperti bank.  

Menurut Kotler (2002:212) menyatakan bahwa,”Keputusan adalah 

sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan 

masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat 

keputusan membeli dan perilaku konsumen setelah membeli”. 

Persaingan yang semakin ketat mengakibatkan bank berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara menempatkan 

orientasi pada nasabah sebagai tujuan utama. Orientasi pada nasabah 

tercermin dari semakin banyaknya industri perbankan yang menyertakan 

komitmennya terhadap kepuasan nasabah dalam pernyataan misinya, iklan, 

maupun public relations release. Perusahaan perbankan semakin sadar bahwa 

kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan 

kepuasan kepada pelanggan melalui produk dan jasa berkualitas dengan harga 

bersaing dengan berbagai promosi dan dengan saluran distribusi yang baik 

sehingga para nasabah berminat mengambil keputusan kredit. 

Saat ini, Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani Mulya yang meminati 

jasanya masih sedikit tiap tahunnya. Dan kebanyakan para nasabah lebih 

memilih untuk berkredit di Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani Mulya 

dibandingkan untuk menabung. Pada tahun 2012 saja pengguna layanan 

kredit hanya 65% , sedangkan pada layanan tabungan hanya 20%. Untuk 

tahun 2013 mengalami peningkatan, dengan layanan kredit  75% dan layanan 

tabungan 45% dari jumlah nasabah yang ada.  

Untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perencanaan yang baik 

dalam menentukan strategi penyaluran kredit, strategi yang dilakukan yaitu 
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dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nasabah merupakan 

sumber penghidupan dari perusahaan. Tanpa adanya nasabah maka 

perusahaan tidak akan dapat diharapkan kelangsungan hidupnya. Dalam suatu 

perusahaan, khususnya perbankan pihak yang paling banyak berhubungan 

langsung dengan keputusan pengambilan kredit oleh nasabah antara lain: 

pemasar (marketing), eservice, kasir dan bagian kredit. Namun demikian 

walaupun bagian-bagian lain tidak sering dan langsung berhubungan dengan 

nasabah, diharapkan untuk mendukung dalam menciptakan keputusan 

nasabah sehingga nasabah berkeinginan untuk mengambil kredit. 

Menurut Lupiyoadi (2001:143) menyatakan bahwa,“Dalam menentukan 

tingkat kepuasan, seseorang pelanggan sering kali melihat dari nilai lebih 

(Value Added) produk maupun kinerja pelayanan yang diterima dari suatu 

proses pembelian terhadap produk/jasa dibandingkan dengan perusahaan 

lain”. Nilai yang diberikan pelanggan sangat kuat didasari oleh faktor kualitas 

jasa dimana kualitas suatu produk atau jasa adalah sejauh mana produk atau 

jasa memenuhi spesifikasinya.  

Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani Mulya merupakan perusahaan 

pemerintah yang bergerak disektor perbankan yang tidak luput dari dampak 

persaingan. Dengan berbagai cara dilakukan agar bank tersebut tidak 

kehilangan pasar. Upaya merebut persaingan tersebut dilakukan diantaranya 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta bauran pemasarannya. 

Bertolak dari paparan diatas, peneliti sengaja mengangkat permasalahan 

tersebut dalam judul “PENGARUH BAURAN PEMASARAN DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH 

DALAM MENGAMBIL KREDIT DI BANK PERKREDITAN 

RAKYAT KARTADHANI MULYA, KARTASURA” 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui  pengaruh bauran 

pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi) terhadap keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya. 2) Untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil 
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kredit di BPR Kartadhani Mulya. 3) Untuk mengetahui pengaruh bauran 

pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi) dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya.  

 

B. LANDASAN TEORI 

Bauran Pemasaran  

Menurut Swastha (2000:42) menyatakan bahwa,“Bauran Pemasaran 

adalah Kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi 

dan sistem distribusi”. Menurut Lupiyoadi (2001:65),“Bauran pemasaran jasa 

terdiri dari elemen product, price, place, promotion, people, process, dan 

customer service. Sebagai suatu bauran pemasaran jasa, elemen-elemen 

tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bila salah satu tidak 

tepat pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara 

keseluruhan”.  

Menurut Kasmir (2004:189) elemen bauran pemasaran adalah sebagai 

berikut: Produk yang dibatasi oleh kredit mikro, kredit pegawai, kredit 

kendaraan bermotor. Harga dibatasi oleh bunga, biaya administrasi, biaya 

provisi dan komisi. Lokasi dibatasi oleh kondisi tempat bank tersebut 

diantaranya keterjangkauan transportasi umum, kedekatan jarak dengan pusat 

kota, kedekatan jarak dengan pemukiman masyarakat. Promosi dibatasi oleh 

bentuk periklanan yang dilakukan bank yaitu adanya brosur, pemasangan 

billboard dan menjadi sponsor acara tertentu.  

Kualitas Pelayanan 

Menurut Wycot (dalam Tjiptono,2001:59) mengatakan 

bahwa,“Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atau tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen”. Menurut Parasurama (dalam Tjiptono, 2006:273) dimensi 

kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: Bukti fisik dibatasi pada tata letak 

ruang tunggu yang rapi, fasilitas gedung lengkap, peralatan baru dan 

moderen, penampilan karyawan yang rapi dan sopan. Keandalan dibatasi 
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pada teliti dalam penanganan administrasi, keakuratan data pelayanan. Daya 

tanggap dibatasi pada memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, 

responsiv terhadap keluhan. Jaminan dibatasi oleh sopan santun dalam 

berbicara. Empati dibatasi pada bersikap ramah kepada semua nasabah.  

Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Kredit 

Menurut Kotler (2002:212) mengemukakan bahwa,“Keputusan adalah 

sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan 

masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat 

keputusan membeli dan perilaku konsumen setelah membeli”. Menurut 

Kotler (2002:204) tahapan yang dilalui dalam keputusan pembelian adalah 

sebagai berikut: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan alternatif, keputusan pembelian, perilaku setelah membeli. 

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Dari skema kerangka pemikiran diatas dapat diambil gambaran bahwa  

variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

timbulnya variable terikat. Dari gambar diatas yang menjadi variable bebas 

penelitian ini adalah bauran pemasaran (X1), kualitas pelayanan (X2) 

sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah  keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit (Y). Kerangka pemikiran diatas menuntukkan bahwa 

Bauran Pemasaran (X1) 

 

X1 

Kualitas Pelayanan (X2) 

Keputusan Nasabah 

Dalam Mengambil 

Kredit (Y) 
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bauran pemasaran (X1) dan kualitas pelayanan (X2) merupakan aspek yang 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit (Y). 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini dilakukan 

di BPR Kartadhani Mulya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 414 B 

Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo. Telp./Fax: (0271) 736425. penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 2 - 23 Februari.  Populasi dalam penelitian ini 

adalah nasabah yang mengambil kredit pada tahun 2014. Populasi dalam 

penelitian ini adalah  seluruh nasabah yang berjumlah 245 nasabah. Penelitian 

ini mengambil sampel berjumlah 146 nasabah. Teknik pengambilan sampel 

ini dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket atau 

kuesioner. 

Teknik pengumpulan data berasal dari data primer yaitu angket bauran 

pemasaran, kualitas pelayanan  dan angket keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit, dan data sekunder yang berupa data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari membaca buku dan literature yang digunakan 

sebagai dasar untuk membuat landasan teori. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat keputusan 

nasabah dalam mengambil kredit (Y) dan variabel bebas yaitu bauran 

pemasaran (X1) dan kualitas pelayanan (X2). 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk 

angket yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang 

berjumlah 20 nasabah BPR Kartadhani Mulya. Teknik ini digunakan untuk 

menguji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan (reliabel) angket. Metode yang 

digunakan dalam uji validitas yaitu Korelasi Bivariate Pearson (Product 

Moment Pearson Correlation). Sedangkan dalam uji reliabilitas itu 

menggunakan metode Cronbach Alpha. Setelah itu, dilakukan uji prasyarat 

analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas. Jika kriteria pada uji prasyarat 
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analisis sudah terpenuhi maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda 

untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya dilakukan uji 

t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif 

(SE). 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

diujicobakan terlebih dahulu kepada 20 nasabah di luar sampel. Item angket 

dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu 0,444 

dan sebaliknya. Dari uji validitas angket bauran pemasaran (12 soal),   angket 

kualitas pelayanan (10 soal) dan angket keputusan nasabah dalam mengambil 

kredit (10 soal)  tidak semua item soal dinyatakan valid, terdapat 1 item soal 

yang dinyatakan tidak valid sehingga item yang tidak valid dikeluarkan dan 

item yang valid digunakan sebagai instrumen penelitian. Angket dikatakan 

reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. Hasil uji reliabilitas angket 

bauran pemasaran, kualitas pelayanan dan  keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing 

sebesar 0,765, 0,772, dan 0,759. nilai (r11) dari masing-masing variabel lebih 

besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0,444 sehingga 

seluruh angket dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji liliefors 

melalui uji Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS For Windows versi 

15.0. Jika L0 hitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika L0 hitung > Ltabel 

maka data berdistribusi tidak normal. L tabel dengan  = 0,05 dan n = 146 

diperoleh 0,073. Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Kredit (Y) diperoleh 

L0 hitung 0,067 < Ltabel 0,073 = data berdistribusi normal. Bauran Pemasaran 

(X1) diperoleh L0 hitung 0,069< Ltabel 0,073 = data berdistribusi normal. 

Kualitas Pelayanan (X2) diperoleh L0 hitung 0,067< Ltabel 0,073 = data 
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berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data 

sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang digunakan 

untuk menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat linier atau tidak. 

Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier 

jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan 

menggunakan SPSS For Windows versi 15.0, untuk bauran pemasaran (X1) 

terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit (Y) diperoleh Fhitung 

sebesar 1,411, nilai ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 

() = 5% sebesar 2,081, maka dapat diketahui hasilnya adalah 1,411 < 2,081 

dan jika dibandingkan dengan taraf signifikansi () = 5% maka 0,137 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan antara X1 dan Y mempunyai hubungan yang linier. 

Sedangkan kualitas pelayanan (X2) terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit (Y) diperoleh Fhitung sebesar 0,510, harga ini 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi () = 5% sebesar 2,081, 

maka dapat diketahui hasilnya adalah 0,510 < 2,081 dan jika dibandingkan 

dengan taraf signifikansi () = 5% maka 0,949 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan antara X2 dan Y mempunyai hubungan yang linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan  terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit dengan SPSS For Windows versi 15.0 diperoleh persamaan 

Y = 14,834 + 0,299X1 + 0,176X2. 14,834 menyatakan bahwa jika ada bauran 

pemasaran (X1) dan kualitas pelayanan (X2) dianggap konstan, maka 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit akan sama dengan 14,834. Dan 

0,299 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin bauran pemasaran 

(X1) maka akan menambah keputusan nasabah dalam mengambil kredit (Y) 

sebesar 0,299 (dengan asumsi variabel kualitas pelayanan dianggap konstan). 

Sedangkan 0,176 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin kualitas 

pelayanan (X2) maka keputusan nasabah dalam mengambil kredit (Y) akan 

meningkat sebesar 0,176. (dengan asumsi variabel bauran pemasaran 

dianggap konstan). 
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Uji t untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran dan kualitas 

pelayanan secara sendiri-sendiri terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. Perhitungan menggunakan program SPSS For Windows 

versi 15.0. Kriteria pengujiannya adalah  Ho diterima apabila -t(/2;n-k-1)< t < 

t(/2;n-k-1) atau signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak apabila t >t(/2;n-k-1) atau t< -

t(/2;n-k-1) atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis yang 

pertama diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;107) = 1,977. Diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,787. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 

3,787 > 1,977 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kesimpulannya bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah dalam mengambil kredit. Berdasarkan pengujian hipotesis yang 

kedua  diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;107) = 1,977 . Diproleh nilai thitung 

sebesar 2,171. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 

2,171 > 1,977 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,032. 

Kesimpulannya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran dan kualitas 

pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. Perhitungan menggunakan program SPSS For Windows 

versi 15.0. Kriteria pengujian : H0 diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau 

signifikansi > 0,05. H0 ditolak apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 

0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0,05; 2, 107) = 3,058. Berdasarkan analisis data 

diperoleh data Fhitung sebesar 14,544. Keputusan pengujian H0 ditolak karena 

Fhitung > Ftabel yaitu 14,544 > 3,058 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kesimpulan bahwa bauran pemasaran dan kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit.  

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel bauran 

pemasaran memberikan sumbangan relatif sebesar 69,13% dan sumbangan 

efektif sebesar 11,682%. Hal ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran 

berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di 
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BPR Kartadhani Mulya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi bauran pemasaran, maka semakin tinggi keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. Sebaliknya, semakin rendah bauran pemasaran maka 

semakin rendah pula keputusan nasabah dalam mengambil kredit. 

Hasil perhitungan dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif, 

kualitas pelayanan memberikan sumbangan relatif sebesar 30,92% dan 

sumbangan efektif 5,225%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di 

BPR Kartadhani Mulya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pelayanan maka 

semakin rendah pula keputusan nasabah dalam mengambil kredit. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan dengan dibantu program SPSS For 

Windows versi 15.0 dapat dihitung koefisien determinasi yang diperoleh hasil 

korelasi parsial (r) sebesar 0,169 selanjutnya dikalikan 100% maka diperoleh 

hasil 16,9%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya dipengaruhi variabel 

bauran pemasaran dan kualitas pelayanan sebesar 16, 9%, selanjutnya 83,1% 

dipengaruhi variabel di luar penelitian.  

Pembahasan 

1. Pengaruh bauran pemasaran (X1) terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit (Y) 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hipotesis pertama yaitu “Ada pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit”. Kemudian berdasarkan 

perhitungan hasil uji t regresi dengan bantuan SPSS For Windows versi 

15.0 memperoleh thitung variabel lingkungan keluarga (X1) sebesar 3,787 > 

1,977 pada taraf signifikan 5% yaitu 0,000 menunjukkan adanya 

pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai persamaan regresi b1X1 

yaitu + 0,299 yang berarti bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Kemudian hasil perhitungan 
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sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel lingkungan keluarga 

memberikan sumbangan relatif sebesar 69,13% dan sumbangan efektif 

sebesar 11,682%. Hal ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran 

berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit 

di BPR Kartadhani Mulya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi bauran pemasaran, maka semakin tinggi keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. Sebaliknya, semakin rendah bauran pemasran maka 

semakin rendah pula keputusan nasabah dalam mengambil kredit. 

2. Pengaruh kualitas pelayanan (X2) terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit (Y) 

Dilihat dari hipotesis kedua yaitu “Ada pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani 

Mulya”. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan uji t regresi dengan 

bantuan SPSS For Windows versi 15.0  memperoleh thitung variabel 

kualitas pelayanan (X2) sebesar 2,171 > ttabel 1,977 pada taraf signifikan 

5% yaitu 0,032 menunjukkan adanya pengaruh. Arah pengaruh 

ditunjukkan oleh nilai persamaan regresi b2X2 yaitu + 0,176 yang berarti 

kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. Kemudian hasil perhitungan dari sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif, kualitas pelayanan memberikan sumbangan relatif 

sebesar 30,92% dan sumbangan efektif 5,225%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Sebaliknya, semakin rendah 

kualitas pelayanan maka semakin rendah pula keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. 

3. Pengaruh bauran pemasaran (X1) dan kualitas pelayanan (X2) keputusan 

nasabah dalam mengambil kredit (Y) 

Dilihat dari pengujian hipotesis ketiga yaitu ”Ada pengaruh bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dlam 
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mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya”. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji F dengan menggunakan bantuan SPSS For Windows versi 

15.0 diketahui nilai Fhitung 14,544 > Ftabel  3,058  dengan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan perhitungan tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa  bauran pemasaran dan kualitas pelayanan 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya tahun 2014. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bauran pemasaran dan kualitas 

pelayanan , maka semakin tinggi pula keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. Sebaliknya semakin rendah bauran pemasaran dan 

kualitas pelayanan, maka semakin rendah pula keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit. 

Total koefisien determinasi (R
2
) sumbangan efektif variabel bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan sebesar 16,9%. Sedangkan sisanya 

83,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya, dengan sumbangan efektif 

sebesar 11,682%. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan 

nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya, dengan 

sumbangan efektif sebesar 5,225%. Bauran pemasaran dan kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit, 

dengan total koefisiensi determinasi (R
2
) sumbangan efektif variabel 

lingkungan keluarga dan fasilitas belajar siswa sebesar 16,9%. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran kepada 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi 

Nasabah yaitu dengan adanya alat pemasaran yang diberikan oleh pihak bank, 

nasabah diharapkan dapat lebih mengetahui kredit apa yang bisa digunakan 
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oleh nasabah sehingga kredit yang diambil nasabah lebih bisa berguna.. Bagi 

Perusahaan yaitu diharapkan dapat memberikan strategi yang kaitannya 

dengan bauran pemasaran dan kualitas pelayanan agar semakin baik lagi 

sehingga nasabah yang ingin mengambil kredit bisa lebih meningkat. Bagi 

peneliti yaitu bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit. Kemudian kepada peneliti yang akan datang 

disarankan untuk melakukan penelitian dengan mamperhatikan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil kredit selain 

dari bauran pemasaran dan kualitas pelayanan. 
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