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ABSTRACT 
 

 This study aimed to get empirical evidence about the influence of the 
products, services, promotions, location, and for the outcome of the decision of 
the people choose Islamic banks. 
 This research was conducted at the State Savings Bank (BTN) Syariah 
Branch of Surakarta with sample of customers who save in BTN Syariah Branch 
of Surakarta. The number of samples in this study were 100 respondents in BTN 
Syariah Branch of Surakarta. Sampling was done by using a sampling method 
convience. 
 Results of the analysis concluded that the results of the classical 
assumptions do not occur in the problem multicollinearity test, test and test data 
normality heteroskedastisitas normal distribution. Based on the results of data 
analysis known that the product, service and profit sharing positive and significant 
impact on the decisions people choose BTN Syariah Branch of Surakarta. While 
the promotion and the location does not affect the decision of the people choose 
BTN Syariah Branch of Surakarta. T test results showed tcount product variable 
of 2.422 with a significance value of 0.017 (p <0.05) so H1 accepted, service 
variable indicates tcount of 2.201 with a significance value of 0.030 (p <0.05) so 
H2 accepted, variable promotional shows tcount amounted to 0.374 with 
significant value of 0.709 (p> 0.05) so H3 rejected, location variables showed 
tcount of 0.552 with a significance value of 0.582 (p> 0.05) so that the H4 
rejected, and the results show the value of the variable thitung 4.254 with a 
significance value of 0.000 (p <0.05) so H5 accepted. 
 
Keywords: products, services, promotions, location, profit sharing, saving 
decision. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan 

mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia.Kegiatan sektor perbankan sangat 

menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang perekonomian. Kegiatan utama 

bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk 

kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang diberikan kepada 

masyarakat dimana debitur dalam pengembalian pinjaman diharuskan membayar 

sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal sebagai sistem perbankan 

konvensional.Selama terakhir ini, telah muncul sistem perbankan yang tidak 

berorientasi pada bunga namun menggunakan sistem bagi hasil.Perbankan ini 

dikenal sebagai perbankan syariah. 

Kondisi perbankan syariah di Indonesia dianggap bertumbuh dengan 

cepat. Perbankan syariah dikatakan jauh lebih stabil kendati ada hal-hal yang 

mengganggu dunia perbankan.Kesadaran  masyarakat Indonesia terhadap prinsip-

prinsip syariah cukup tinggi. Menurut Sofyan “perbankan syariah lebih fleksibel 

dan mempunyai daya lenting yang baik dengan kondisi eksternal. Sebab, secara 

teoritis, bank tersebut menerapkan sistem bagi hasil.Berkembangnya perbankan 

syariah merupakan sesuatu yang perlu didorong."Saya belum melihat data dan 

studinya, tapi berkembangnya perbankan syariah itu adalah sesuatu yang perlu 

kita dorong” (okezone.com). 

Penerimaan masyarakat terhadap produk perbankan yang beroperasi 

dengan prinsip Islam (bank syariah) dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini 

ditandai oleh terus meningkatnya jumlah total deposito, total pinjaman, maupun 

produk lainnya yang digunakan, baik oleh pengguna muslim maupun non muslim 

di bank syariah. Demikian juga dukungan kearah sistem perbankan Islam juga 

semakin tinggi, sebagaimana yang tampak dalam pemakaian produk yang 

ditawarkan oleh perbankan syariah (Ali, 2010:47). 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 
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dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. 

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang 

beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah 

menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh 

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.Semakin meluasnya penggunaan 

produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan 

bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat 

spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan 

akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (www.ojk.go.id/bank-

syariah). 

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan Islam dan non 

Islam adalah terletak pada pengambilan keuntungan yang diberikan oleh lembaga 

keuangan kepada nasabah.Sehingga terdapat istilah bunga bank dan bagi hasil. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian Atwal dan Husnul (2014) yang 

dahulu meneliti tentang pengaruh produk, pelayanan, promosi, lokasi dan bagi 

hasil terhadap keputusan masyarakat memilih Bank syariah di Surakarta.Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian, 

tempat penelitian dan variabel.Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 pada 

Bank BTN Syariah Cabang Surakarta dan adanya variabel tambahan yaitu bagi 

hasil. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diambil judul penelitian 

yaitu “PENGARUH PRODUK, PELAYANAN PROMOSI, LOKASI DAN 

BAGI HASIL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MEMILIH 

BANK SYARIAH”. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Bank Umum 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Rizal, 2014:48). 

B. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah 

secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang 

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diisi dengan kegiatan-

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau 

praktik-praktik usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Atwal, 

2014). 

C. Penrkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah 

pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia Timur 

Tengah pada tahun 1974 dan seminar Internasional pada tahun 1976. Bank 

syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil 

kerja tim perbankan Majlis Ulama Indonesia (MUI). 

Dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia, mendorong 

berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, 

lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah (Kautsar, 

2012:2). 

D. Karakteristik Bank Syariah 

Menurut Ascarya (2008:204) karakteristik perbankan syariah di 

Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu: 

1. Sistem keuangan dan perbankan yang dianut. 

2. Aliran pemikiran atau mazhab dan pandangan yang dianut oleh Negara 

atau mayoritas Muslimnya. 
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3. Kedudukan bank syariah dalam undang-undang. 

4. Pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih. 

E. Pengertian Produk 

Produk merupakan semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk menarik perhatian, akuisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Gunawan, 2014:170). 

F. Pengertian Pelayanan 

Menurut Ali (2010:91-92) kualitas pelayanan sebagai kemampuan 

merencanakan, menciptakan dan menyerahkan produk yang bermanfaat luar 

biasa bagi pelanggan.Kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan 

penilaian global karena berhubungan langsung dengan transaksi. 

G. Pengertian Promosi 

Promosi adalah salah satu cara intensif , sebagian besar berjangka 

pendek yang dirancang untuk menstimulasi agar lebih cepat jumlah pembelian 

terhadap suatu produk (Gunawan, 2014:273). 

H. Pengertian Lokasi 

Lokasi bank tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus 

mempertimbangkan berbagai faktor hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank. Untuk menentukan lokasi kantor 

pusat pertimbangan yang umum dilakukan adalah dekat pemerintah dan di 

Ibukota negara atau provinsi.Saluran pemasarn menyangkut bauran pemasaran 

untuk mendistribusikan agar produk jasa bank sampai kepada nasabah, 

nasabah harus bisa mengakses semudah mungkin. Faktor kemudahan 

melakukan transaksi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi nasabah 

untuk menjatuhkan pilihan terhadap bank (Ali, 2010:159). 

I. Pengertian Bagi Hasil 

Menurut pasal 1 ayat 1 PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip muamalat 

berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank (Muhammad, 

2009:4). 
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J. Pengertian Keputusan Menabung 

Keputusan adalah kesepakatan yang kita buat menururut keyakinan 

dan tanpa dorongan dari pihak lain. Yang menjadi alasan masyarakat untuk 

menjadi nasabah bank syariah adalah alasan keagamaan. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer maupun 

sekunder.Sumber data primer ini diperoleh langsung dari sumber asli tanpa 

melalui perantara.Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal 

ataupun buku-buku yang terkait dengan penelitian.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuesioner.Penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil sampel dari nasabah Bank Tabungan Negara(BTN) Syariah 

Cabang Surakarta dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

pokok. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian,atau 

hal kemauan yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2007).Populasi dalam 

penelitian ini adalah nasabah BTN Syariah Cabang Surakarta.Sedangkan 

sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki 

dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlah lebih sedikit 

dari populasi (Sugiyono, 2010).Sampel penelitian ini adalah beberapa nasabah 

BTNSyariah Cabang Surakarta.Adapun teknik pengambilan sampel dengan 

teknik convenience yaitu sampel yang mudah ditemui atau dihubungi, mudah 

untuk mengukur dan kooperatif.Jumlah populasi yang diperoleh dari bagian 

umum BTN Syariah cabang Surakarta sebanyak 9.055.Agar sampel dalam 

penelitian ini dapat mewakili populasi, maka dapat ditentukan jumlah sampel 

yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus SlovinUmar (2004) dalam 

Yulianto (2010). 
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Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir 10%. 

 

 

 

 Jadi sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dibulatkan 

menjadi 100 responden. 

C. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli objek 

penelitian, dimana data tersebut diperoleh melalui responden dan tidak melalui 

media perantara (Indriantoro, dkk, 2002).Sumber data primer dengan metode 

pengumpulan data berupa jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada 

nasabah.Kuesioner berisi daftar penyataan berkaitan dengan produk, 

pelayanan, promosi, lokasi dan bagi hasil sebagai pengaruh keputusan 

masyarakat memilih BTN Syariah Cabang Surakarta.Pembagian kuesioner 

dilakukan dengan mendatangi satu per satu calon responden, menjelaskan 

maksud dan tujuan, kemudian menanyakan kesediaannya untuk mengisi 

kuesioner tersebut.Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-

jurnal dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. 

D. Definisi dan Operasional Variabel 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat diberi 

berbagai macam nilai (Indriantoro, dkk, 2002).Penelitian ini menggunakan 

metode regresi linear berganda, dengan variabel-variabel yang menggunakan 

skala likert 5 poin dengan mereplikasi penelitian dari Atwal (2014), antara 

 

= 
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lain: 

1. Variabel independen 

Indikator independen dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada nasabah 

dengan tujuan untuk memuaskan suatu keinginan 

nasabah.Keanekaragaman atau inovasi produk-produk perbankan 

syariah menjadi daya pikat nasabah untuk memilih bertransaksi di 

bank syariah.Produk yang digunakan dalam penelitian ini penghimpun 

dana yaitu tabungan mudharabah. 

b. Pelayanan 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada 

konsumen.Pelayanan yang baik adalah salah satu faktor minat nasabah 

untuk betransaksi di bank syariah. 

c. Promosi 

Dalam memilih saluran (media) promosi terdiri atas dua jenis: saluran 

komunikasi personal (melibatkan dua orang atau lebih yang 

berkomunikasi secara langsung satu sama lain). Saluran komunikasi 

non personal (mencakup media, dan acara-acara khusus). 

d. Lokasi 

Lokasi merupakan tempat dimana diperjual belikannya produk 

perbankan dan pusat pengendalian bank. Lokasi yang strategis akan 

menarik nasabah untuk bertransaksi di bank  syariah. 

e. Bagi hasil 

Pembagian keuntungan yang dibagikan kepada nasabah dari simpanan 

berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya.Besarnya bagi 

hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (revenue) sehingga 

nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok 

simpanannya. 
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2. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan menabung. 

Pertimbangan masyarakat dalam memilih bank syariah yang lebih 

mengutamakan kerjasama dan yang manfaatnya dapat diterima melalui 

bagi hasil yang disepakati bersama antara nasabah dengan pihak bank.Hal 

ini menjadi minat masyarakat dalam memilih bank syariah. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai minimun dan maksimum. 

2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian terdiri dari analisis regresi linear berganda 

dengan uji f,uji statistik t dan koefisien determinasi. 
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HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien Regresi thitung ttabel Sig 

Produk 
Pelayanan 
Promosi 
Lokasi 
Bagi hasil 
Konstanta  

0,094 
0,061 
0,018 
0,022 
0,261 
2,104 

2,422 
2,201 
0,374 
0,552 
4,254 

1,980 
1,980 
1,980 
1,980 
1,980 

 

0,017 
0,030 
0,709 
0,582 
0,000 

Fhitung 
Ftabel 
sig 
R2 
adj R2 
std. error 

= 15,453 
= 2,311 
= 0,000 
= 0,451 
= 0,422 
= 1,499 

 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi berganda yang 

dapat disusun sebagai berikut: 

Km = 2,104 + 0,094Pk + 0,061Pn+ 0,018Pi+ 0,022L+ 0,261Bh 

Masing-masing variabel bebas memiliki koefisien regresi yang bernilai 

positif.Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa kelima variabel bebas 

memiliki hubungan yang positif (searah) terhadap variabel terikat.Dengan 

demikian peningkatan masing-masing variabel bebas (produk, pelayanan, 

promosi, lokasi, dan bagi hasil) berdampak pada peningkatan keputusan 

masyarakat memilih bank syariah. 

Persamaan tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

produk dengan parameter positif sebesar 0,094. Jika produk semakin baik 

maka keputusan masyarakat memilih bank syariah akan mengalami kenaikan. 

2. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

pelayanan dengan parameter positif sebesar 0,061. Jika pelayanan semakin 

baik maka keputusan masyarakat memilih bank syariah akan mengalami 

kenaikan. 
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3. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

promosi dengan parameter positif sebesar 0,018. Jika promosi semakin baik 

maka keputusan masyarakat memilih  bank syariahakan mengalami kenaikan. 

4. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variable lokasi 

dengan parameter positif sebesar 0,022. Jika lokasi semakin baik atau strategis 

maka keputusan masyarakat memilih bank syariahakan mengalami kenaikan. 

5. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variable bagi 

hasil dengan parameter positif sebesar 0,261. Jika bagi hasil semakin tinggi 

maka keputusan masyarakat memilih bank syariah akan mengalami kenaikan. 

B. Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil uji hipoesis pertama 

Variabel produk diketahui nilai thitung(2,422) lebih besar daripada 

ttabel(1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,017< α = 0,05. Oleh 

karena itu, H1 diterima berarti mendukung secara statistika, yang artinya 

produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat memilih 

bank syariah. Jika produk bank syariah semakin baik, maka keputusan 

masyarakat memilih bank syariah akan mengalami kenaikan. 

2. Hasil uji hipotesis kedua 

Variabel pelayanan diketahui nilai thitung(2,201) lebih besardaripada 

ttabel(1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,030< α = 0,05. Oleh 

karena itu, H2 diterima berarti mendukung secara statistika, yang artinya 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat memilih 

bank syariah. Jika pelayanan bank syariah semakin baik, maka keputusan 

masyarakat memilih bank syariah akan mengalami kenaikan. 

3. Hasil uji hipotesis ketiga 

Variabel promosi diketahui nilai thitung(0,374) lebih kecil daripada ttabel 

(1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,709> α = 0,05. Oleh 

karena itu, H3 ditolak berarti tidak mendukung secara statistika, yang 

artinya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

masyarakat memilih bank syariah. Jika promosi bank syariah semakin 
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baik, maka keputusan masyarakat memilih bank syariah akan mengalami 

kenaikan. 

4. Hasil uji hipotesis keempat 

Variabel lokasi diketahui nilai thitung(0,552) lebih kecil daripada ttabel 

(1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,582> α = 0,05. Oleh 

karena itu, H4 ditolak berarti tidak mendukung secara statistika, yang 

artinya lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah. 

5. Hasil hipotesis kelima 

Variabel bagi hasil diketahui nilai thitung(4,254) lebih besar daripada ttabel 

(1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Oleh 

karena itu, H5 diterima berarti mendukung secara statistika, yang artinya 

bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat memilih 

bank syariah. Jika bagi hasil bank syariah semakin baik, maka keputusan 

masyarakat memilih bank syariah akan mengalami kenaikan. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh produk terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

 Hasil uji t-test  pengaruh produk terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah diperoleh probabilitas nilai (sig) sebesar 0,017. 

Sehingga disimpulkan terdapat pengaruh produk terhadap keputusan 

masyarakat memilih bank syariah. 

 Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada nasabah 

dengan tujuan untuk memuaskan suatu keinginan nasabah.Produk-produk 

bank syariah yang beragam dan menarik yang tidak kalah saing dengan 

bank konvensional pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri bagi 

nasabah. Bentuk simpanan tabungan mudharabah, nama tabungan dengan 

istilah Islam, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu, jaminan 

keamanan dan porsi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah berpengaruh 

terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang dilakukan 

oleh Yayan (2010), Yulianto (2010), Sakti (2010) dan Ramdhani (2013) 
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yang menyatakan bahwa produk berpengaruh terhadap keputusan 

masyarakat memilih  bank syariah. 

2. Pengaruh pelayanan terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

Hasil uji t-test  pengaruh pelayanan terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah diperoleh nilai sig sebesar 0,030 sehingga 

disimpulkan terdapat pengaruh pelayanan  terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah. 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepimilikan apapun.Pengetahuan pegawai terhadap 

produk dan jasa bank syariah, ketrampilan pegawai, kualitas pelayanan, 

penampilanpegawai berpengaruh terhadap keputusan masyarakatmemilih 

bank syariah. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang dilakukan 

olehAtwal (2014), Yayan (2010), Sakti (2010), Pertiwi (2012), dan 

Ramdhani (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh 

terhadap keputusan masyarakat memilih  bank syariah. 

3. Pengaruh promosi terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

Hasil uji t-test  pengaruh promosi terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah diperoleh sig sebesar 0,709 sehingga disimpulkan 

tidak terdapat pengaruh promosi  terhadap keputusan masyarakat memilih 

bank syariah. 

Promosi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh bank untuk lebih 

memperkenalkan bank tersebut kepada masyarakat luas baik melalui 

media elektronik maupun media cetak.Iklan, personal selling, hubungan 

masyarakat, promosi penjualan, dan publikasi yang diberikan oleh bank 

syariah kurang menarik, sehingga masyarakat kurang berminat untuk 

bertransaksi di bank syariah. Dengan begitu promosi berpengaruh terhadap 

keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang dilakukan 

olehAtwal (2014), Sakti (2010), dan Yulianto (2010) yang menyatakan 
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bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih  

bank syariah. 

4. Pengaruh lokasi terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

Hasil uji t-test pengaruh lokasi terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah diperoleh nilai sig sebesar 0,582 sehingga 

disimpulkan tidak terdapat pengaruh lokasi  terhadap keputusan 

masyarakat memilih bank syariah. 

Lokasi merupakan tempat penyampaian produk ke konsumen. 

Kedekatan lokasi maupun kestrategisan nasabah dalam melakukan 

transaksi sangatlah penting, terutama dilihat dari mudah dijangkaunya 

bank syariah, bank syariah yang berada di pusat keramaian, bank syariah 

yang berada di dekat pertokoan, saluran (jumlah kantor cabang) bank 

syariah yang banyak tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang dilakukan 

olehAtwal (2014) yang menyatakan bahwa lokasi tidakberpengaruh 

terhadap keputusan masyarakat memilih  bank syariah. 

5. Pengaruh bagi hasil terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

Hasil uji t-test  pengaruh bagi hasil terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah diperoleh nilai sig sebesar 0,000 sehingga 

disimpulkan terdapat pengaruh bagi hasil  terhadap keputusan masyarakat 

memilih bank syariah. 

Bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sistem bagi hasil pada 

bank syariah adalah merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang 

akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai 

pengelola modal yang disimpan nasabah. Bagi hasil mampu bersaing 

dengan bank yang bersistem bunga, dan dengan bagi hasil akan merasa 

lebih nyaman dan puas, sehingga berpengaruh terhadap keputusan 

masyarakat memilih bank syariah. 
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Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang dilakukan 

oleh Yayan (2010)yang menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh 

terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka 

dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Produk berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah 

sehingga apabilaproduk mudharabah diberikan lebih baik, aman dan 

menarik maka keputusanmasyarakat memilih bank syariah akan semakin 

meningkat. 

2. Pelayanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank 

syariah sehingga apabila pengetahuan terhadap produk dan jasa bank 

syariah, ketrampilan pegawai, kualitas pelayanan, penampilanpegawai 

yang menarik maka keputusan masyarakat memilih bank syariah akan 

semakin meningkat. 

3. Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank 

syariah.Iklan, personal selling, hubungan masyarakat, promosi penjualan, 

dan publikasi yang diberikan oleh bank syariah kurang menarik sehingga 

promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk memilih 

bank syariah. 

4. Lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank 

syariah. Bank syariah yang mudah dijangkau, bank syariah yang berada di 

pusat keramaian, bank syariah yang berada di dekat pertokoan, saluran 

(jumlah kantor cabang) bank syariah yang banyaktidak berpengaruh 

terhadap keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah. 

5. Bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan masyarakat memilih bank 

syariah. Bagi hasil mampu bersaing dengan bank yang bersistem bunga, 

dan dengan bagi hasil akan merasa lebih nyaman dan puas sehingga 

apabila bagi hasil diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama maka 
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keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah akan semakin 

meningkat. 

 

B. Saran 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan dengan memperluas 

responden tidak hanya di Bank BTN Syariah Cabang Surakarta saja. 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel-variabel yang 

diteliti. 

3. Peneliti lain disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau 

observasi langsung kepada responden. 
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