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Abstract 
Sharia banking has been growing rapidly in a tight competition 
market of banking business. Sharia banking business which is 
based on Islamic banking system is not only implemented by pure 
sharia banks but is also carried out by conventional banks. High 
market competition encourages each of the banks to implement 
various strategies for attracting customers. This study examines 
factors that affects people decision to become customer of sharia 
bank. Using a survey method with 50 respondents, the data is 
analysed with multiple regression models. The result shows that 
customer satisfacton factor affect the people decision significantly 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

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 lebih dari dua dekade 
terakhir, telah muncul sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga namun 
menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan ini dikenal sebagai perbankan syariah. 
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Sistem perbankan syariah memiliki kesamaan dengan sistem perbankan 
konvensional dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis 
keuangan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem balas jasa yang 
diberikan kepada para nasabah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya 
masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang dimana 
jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi. 

Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dan sebagai pusat perekonomian, 
pertumbuhan sektor perbankan cukup pesat. Dengan mayoritas penduduknya yang 
beragama muslim, kemunculan perbankan syariah menjadi lebih mudah diterima 
sehingga pertumbuhan bisnis perbankan berbasis ajaran Islam ini berkembang dengan 
pesat. Bisni perbankan syariah tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni 
berbasis syariah, tetapi hampir seluruh bank konvensional juga membuka bisnis 
perbankan syariah ini. 

Dengan banyaknya bisnis perbankan di Pekanbaru, masyarakat memiliki lebih 
banyak pilihan dalam mengelola dananya. Baik bank syariah maupun bank 
konvensional menawarkan begitu banyak produk layanan yang sangat memanjakan 
para nasabahnya. Kondisi persaingan bisnis perbankan ini mendorong setiap bankir 
untuk mencari berbagai strategi pelayanan terbaik agar dapat menarik nasabah baru 
dan mempertahankan nasabah yang telah ada. 

Untuk mencari strategi pelayanan yang terbaik perlu diketahui faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Isu 
tentang faktor-faktor yang berperan dalam proses pengambilan keputusan nasabah 
tersebut telah mendorong dilakukannya studi ini. 

 
Perumusan Masalah 

Permasalahan sentral dalam studi ini adalah: 
(1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi 

nasabah bank syariah? 
(2) Apakah faktor-faktor fasilitas, layanan, produk, dan promosi dapat 

mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah? 
(3) Faktor mana yang lebih dominan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk 

menjadi nasabah pada bank syariah? 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 
(1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat 

untuk menjadi nasabah bank syariah. 
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(2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor-faktor fasilitas, layanan, 
produk, dan promosi dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi 
nasabah pada bank syariah. 

(3) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor mana yang lebih dominan 
mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bank 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 
penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 
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.” Dari pengertian diatas dapat dijelaskan 
secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan 
(Kasmir, 2008) 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 
usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 
tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir,2007). 
Menurut Thomas Suyatno dalam Wibowo dan Hendy, pengertian bank atau 
perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 
dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, selain dari itu juga 
mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.Pengertian bank 
menurut C.S.T. Kansil, bahwa pada hakikatnya yang dimaksud dengan bank adalah 
semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa jika terdapat 
permintaan atau penawaran kredit dan kegiatanya memberikan jasa-jasa dalam lalu 
lintas pembayaran dan peredaran uang. Selain itu, Howard D. Croose dan George H. 
Hempel mengartikan bank sebagai suatu organisasi yang menggabungkan usaha 
manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam 
rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi 
pemilik bank (Wibowo dan Hendy, 2005). 
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Jenis-jenis Bank 

 Jenis perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, 
status, dan cara menentukan harganya. Berdasarkan fungsi, menurut undang-undang 
RI nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, 
dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan kepemilikannya bank digolongkan atas 
bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, dan bank 
milik asing. Berdasarkan statusnya bank terdiri atas bank devisa dan bank non devisa. 
Berdasarkan cara menentukan harga bank meliputi bank konvensional dan bank 
syariah. 

 
Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Pada umumnya bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank 
yang berorientasi pada prinsip konvensional. Bank konvensional mencari keuntungan 
dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode yaitu: (a) 
Menetapkan bunga sebagai harga atau balas jasa untuk simpanan (tabungan, giro, dan 
deposito) dan untuk pinjaman (kredit), (b) Membebankan berbagai biaya-biaya dalam 
nominal atau persentase terhadap berbagai jasa-jasa perbankan. 

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. 

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan 
transaksinya adalah efisiensi, keadilan dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada 
prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar 
mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan 
persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan 
mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling 
meningkatkan produktifitasnya (Edi dan Untung, 2005) 

Bank berdasarkan prinsip syariah melaksanakan aturan perjanjian antara bank 
dengan pihak lain dalam kegiatan menyimpan dana atau pembiayaan usaha 
berdasarkan hukum islam. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan prinsip penyertaan 
modal (musyarakah), kegiatan jual beli barang didasarkan pada prinsip memperoleh 
keuntungan (murabahah), dan kegiatan pemindahan kepemilikan atas barang yang 
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 
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Produk-Produk Bank Syariah 

Bank syariah menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. 
Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam 
memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Produk-produk bank syariah mencakup 
Al-wadi’ah (Simpanan), Pembiayaan dengan bagi hasil (Al-musyarakah, Al-
mudharabah, Al-muza’arah, dan Al-musaqah),  Bai’al-Murabahah, Bai’as-salam, Bai’ 
Al-istihna’, Al-Ijarah (Leasing), Al-Wakalah (Amanat), Al-Kafalah (Garansi), Al-
Hawalah (Anjak piutang/factoring), dan Ar-Rahn (gadai), (Kasmir, 2008). 

 
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

 Bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Selama periode tahun 1992-1998 perkembangan 
bank syariah cukup lambat, hanya ada 1 unit bank syariah. Pada tahun 2005 jumlah 
lembaga keuangan dengan prinsip syariah telah berkembang menjadi tiga bank umum 
syariah, 88 bank perkreditan rakyat berbasis syariah,  dan 17 unit usaha syariah. 

Perkembangan perkembangan syariah diperkirakan akan lebih pesat apabila 
didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki pengalaman 
praktis dalam sistem perbankan islam. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
prospek perbankan syariah antara lain kesadaran umat Islam untuk berbisnis secara 
syariah, ketersediaan sumberdaya manusia di bidang perbankan syariah, minat para 
pemilik perbankan konvensional untuk membuka divisi atau unit usaha syariah, dan 
payung hukum yang jelas mengatur perbankan syariah. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menabung 

Menurut Sadono (2000) jumlah tabungan masyarakat dipengaruhi oleh dua 
faktor yakni tingkat bunga dan pendapatan nasional. Bila tingkat bunga semakin 
tinggi maka semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh masyarakat. 
Sedangkan pada tingkat pendapatan nasional yang rendah, konsumsi masyarakat akan 
lebih tinggi sehingga masyarakat tidak menabung.  

Pada sistem perbankan syariah kecenderungan menabung secara ekonomis akan 
terkait dengan prinsip bagi hasil. Dana yang disimpan oleh nasabah pada bank 
disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dengan perjanjian bahwa 
keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan (Lubis, 2000). 

Menurut Wibowo dan Widodo (2005) perhitungan metode bagi hasil dilihat 
dari sisi nasabah yang penyimpan dana yaitu perhitungan tabungan dan deposito 
mudharabah. 



 
 

92 
 

Nasabah yang meyimpan dananya di bank pada umumnya mempunyai tujuan 
dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank 
terjamin aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa 
dari bank atas penggunaan jasa tersebut (Bahsan,2005). 

Menurut Kasmir (2005) nasabah akan merasa puas bila komponen kepuasan 
tersebut dapat terpenuhi secara lengkap. Komponen kepuasan nasabah dalam dunia 
perbankan mencakup tangibles, responsivitas, assurance, realit, dan empati. 

Keinginan nasabah dapat diartikan sebagai kebutuhan yang dibentuk oleh kultur 
dan kepribadian individu. Adapun keinginan nasabah bank adalah sebagai berikut : 
(1) ingin memperoleh pelayanan yang cepat. (2) ingin agar bank dapat mengatasi 
masalah yang sedang dihadapi. (3) ingin memperoleh komitmen bank. (4) ingin 
memperoleh pelayanan yang bermutu (cepat dan memuaskan). (5) ingin memperoleh 
kepuasan nasabah atas layanan yang diberikan. (6) ingin dihargai dan dihormati oleh 
seluruh karyawan bank. (7) ingin memperoleh perhatian oleh seluruh karyawan bank. 
(8) ingin memperoleh keamanan dari setiap transaksi yang berhubungan dengan bank 
(Kasmir, 2005). 

 
Beberapa Penelitian Sebelumnya yang Relevan 

 Wati (2009) meneliti perbandingan minat masyarakat untuk menabung pada 
bank syariah dan bank konvensional (studi kasus PT. BRI Syariah dan PT. BRI 
cabang Pekanbaru) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
masyarakat untuk menabung pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru pada 
umumnya adalah menjalankan syariah Islam, diikuti faktor menguntungkan, 
menghindari riba, tidak adanya potongan administrasi bulanan, keamanan, fasilitas, 
dan faktor-faktor lainnya seperti bagi hasil yang transparan, dan memperluas 
transaksi. Sedangkan pada PT. BRI Cabang Pekanbaru secara berturut-turut yaitu 
karena kemudahan nasabah dalam bertransaksi, fasilitas yang lengkap, memberikan 
kemudahan dalam mengajukan kredit, tingkat suku bunga yang menarik, undian 
berhadiah, keamanan dan beberapa faktor lainnya seperti investasi, pelayanan dan 
memiliki jaringan kantor cabang/unit yang luas. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitri (2003) menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi masyarakat menabung pada Bank Nagari Cabang Pekanbaru 
adalah tingkat suku bunga yang menarik, jenis tabungan yang disertai dengan 
asuransi dan undian yang berhadiah, fasilitas ATM dan fasilitas pembayaran 
kewajiban nasabah lainnya. Penelitian lain yang hampir sama dilakukan oleh Friska 
(2007) terhadap PT. Bank Mandiri Sudirman Bawah Cabang Pekanbaru. Hasil 
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penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendapatan dan tingkat suku bunga 
berpengaruh nyata terhadap naik turunnya jumlah tabungan masyarakat. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada beberapa bank syariah, baik 
bank syariah murni dan bank konvensional yang memiliki divisi perbankan syariah. 
Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu dimulai dari bulan November 
2009 - Mei 2010. 

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode survei pada 5 (lima) bank 
syariah di Pekanbaru. Bank syariah yang diteliti antara lain: Bank Muamalat, Bank 
Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, 
dan Bank Riau Syariah. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive 
Sampling, artinya sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
yaitu nasabah yang memang ingin menabung (tidak ada keterpaksaan) dan beragama 
Islam. Kriteria penentuan sampel bertujuan untuk menghindari kesalahan spesifikasi 
sampel penelitian yang mana akan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan 
metode kuisioner yaitu memberikan daftar pertanyaan terstruktur yang disesuaikan 
dengan materi penelitian untuk diisi oleh responden, yang kemudian jawaban dari 
responden dianalisis. Skala yang digunakan adalah Skala Likert. Skala likert adalah 
skala yang berisi lima tingkat jawaban yang merupakan skala jenis ordinal (Santoso, 
2000). 

 
Analisis Data 

Uji Validitas. Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan untuk 
mengukur apakah pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan 
sesuatu yang ingin dijelaskan dalam pertanyaan tersebut. Nilai validitas dapat dilihat 
dari Corrected Item-Total Correlation yang terdapat pada output yang diolah dengan 
program SPSS.Rumus validitas yang dipergunakan yaitu: 

 

 
 
dimana : 
r = Koefisien korelasi 
X = Skor item atau pernyataan 
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Y = Skor item atau pernyataan 
N = Banyaknya sampel dalam penelitian 

 
Uji Reliabilitas. Uji Reliabilitas digunakan untuk menyusun instrumen tidak 

hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang berdaya diskriminasi baik akan tetapi juga 
memiliki kehandalan (reliabilitas) yang tinggi. Data diolah dengan program SPSS dan 
reliabilitas dilihat dari nilai Alpha Croncbach yang terdapat pada output. Reliabilitas 
pertanyaan diuji dengan cara mencari signifikansi koefisien korelasi (r) tiap item 
pertanyaan terhadap total pertanyaan secara keseluruhan dibandingkan dengan derajar 
kepercayaan pada taraf α = 5 % atau nilai r-Alpha > r-tabel yaitu (0,184). 

 

r =  

 
dimana : 
r  = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya pertanyaan dan soal 

  = jumlah varians butir 
= varians total 

 
Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana faktor fasilitas (X1), layanan (X2), produk (X3), dan 
promosi (X4) berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah (Y) 
pada bank syariah. Rumus analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 
 
Y=b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
dimana : 
Y = Keputusan untuk tetap menjadi nasabah (sebagai variabel dependent / terikat) 
(Rp) 
b0 =  Konstanta 
b1, b2, b3, b4 =  Koefisiensi Regresi 
X1 =  Faktor fasilitas 
X2 =  Faktor layanan 
X3 =  Faktor produk 
X4 =  Fktor promosi 
e   =  Error 
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Uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor 
independen (X1, X2, X3, dan X4) secara bersama-sama terhadap faktor dependent (Y). 

Uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor 
independen (X1, X2, X3, dan X4) secara parsial terhadap faktor dependent (Y). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Karakteristik Responden. Hasil penelitian terhadap 50 orang responden 
menunjukkan bahwa nasabah bank syariah cenderung didominasi oleh responden 
yang sudah berusia tua atau di atas 45 tahun. Pada umumnya mereka menggunakan 
jasa bank syariah untuk membuka tabungan haji sementara yang lainnya memilih 
bank syariah untuk mendapatkan kenyamanan yang berkaitan dengan praktek syariat 
islam. Dari segi pendidikan, nasabah bank syariah rata-rata cukup tinggi yaitu 
berpendidikan strata satu atau sarjana. Sementara dari segi pekerjaan utama 
didominasi oleh pekerja swasta. Pengamatan terhadap variabel pendapatan 
memperlihatkan bahwa proporsi nasabah yang memiliki jumlah dana  besar lebih 
tinggi pada bank syariah dibandingkan bank konvensional. 
 
 Uji Validitas. Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh validitas instrumen 
fasilitas (X1) semua item dari variabel fasilitas dinyatakan valid karena tingkat 
koefisien korelasinya lebih besar dari r-tabel (0,184), sehingga dapat dilanjutkan pada 
analisis berikutnya. Semua item dari variabel layanan (X2) dinyatakan valid karena 
tingkat koefisien korelasinya lebih besar dari r-tabel (0,184). Semua item dari 
variabel produk (X3) dinyatakan valid karena tingkat koefisien korelasinya lebih 
besar dari r-tabel (0,184). Semua item dari variabel promosi (X4) dinyatakan valid 
karena tingkat koefisien korelasinya lebih besar dari r-tabel (0,184), sehingga dapat 
dilanjutkan pada analisis berikutnya. Semua item dari variabel keputusan untuk tetap 
menjadi nasabah (Y) dinyatakan valid karena tingkat koefisien korelasinya lebih 
besar dari r-tabel (0,184), sehingga dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya. Hasil 
uji validitas variabel disajikan pada Tabel 1 – 5. 
 
Tabel 1. Validitas Instrumen Penelitian Variabel Fasilitas (X1) 

Item r-hitung r-tabel Keterangan 
X1.1 0,484 0,184 Valid 
X1.2 0,705 0,184 Valid 
X1.3 0,720 0,184 Valid 
X1.4 0,755 0,184 Valid 
X1.5 0,294 0,184 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2010 
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Tabel 2. Validitas Instrumen Penelitian Variabel Layanan (X2) 
Item r-hitung r-tabel Keterangan 
X2.1 0,511 0,184 Valid 
X2.2 0,651 0,184 Valid 
X2.3 0,745 0,184 Valid 
X2.4 0,609 0,184 Valid 
X2.5 0,554 0,184 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2010 
 
Tabel 3. Validitas Instrumen Penelitian Variabel Produk (X3) 

Item r-hitung r-tabel Keterangan 
X3.1 0,475 0,184 Valid 
X3.2 0,486 0,184 Valid 
X3.3 0,543 0,184 Valid 
X3.4 0,454 0,184 Valid 
X3.5 0,450 0,184 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2010 
 
 
 
 
Tabel 4. Validitas Instrumen Penelitian Variabel Promosi (X4) 

Item r-hitung r-tabel Keterangan 
X4.1 0,581 0,184 Valid 
X4.2 0,734 0,184 Valid 
X4.3 0,523 0,184 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2010 
 
Tabel 5. Validitas Instrumen Penelitian Variabel (Y) 

Item r-hitung r-tabel Keterangan 
Y1 0,490 0,184 Valid 
Y2 0,546 0,184 Valid 
Y3 0,586 0,184 Valid 
Y4 0,715 0,184 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2010 
 

Uji Reliabilitas. Hasil uji reliabilitas bank syariah diperoleh hasil perhitungan 
menunjukkan nilai alpha hitung untuk tiap-tiap variabel lebih besar dari pada 0,184. 
Artinya data yang dipergunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya 
sehingga dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya. Reliabilitas instrumen penelitian 
dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Reliabilitas Instrumen Penelitian 
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Variabel Koefisien Alpha 
Cronbach 

r-tabel Keterangan 

Fasilitas (X1) 0,774 0,184 Reliabel 
Layanan (X2) 0,774 0,184 Reliabel 
Produk (X3) 0,730 0,184 Reliabel 
Promosi (X4) 0,794 0,184 Reliabel 
Keputusan Tetap Menjadi 
Nasabah (Y) 0,748 0,184 Reliabel 

Sumber : Data Olahan, 2010 

 
Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk 

melihat dan membuktikan adanya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas 
(independent variabel) yaitu X1 (fasilitas), X2 (layanan), X3 (produk), dan X4 
(promosi) terhadap variabel terikat (dependent variabel), yaitu keputusan tetap 
menjadi nasabah (Y). Perhitungan regresi linear berganda memberikan nilai koefisien 
determinasi R sebesar 60,4 persen yang memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang 
diperhitungkan merupakan faktor-faktor yang dapat menjelaskan pengaruhnya 
terhadap variable dependen (Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 7). 

 
Uji F. Hasil perhitungan dengan model regresi linier berganda diperoleh nilai 

sebesar 7,678 dengan signifikansi F = 0,000 sedangkan F-tabel sebesar 2,546. Nilai 
F-hitung > F-tabel (7,678 > 2,546) atau sig (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel fasilitas (X1), layanan (X2), produk (X3), dan promosi (X4) secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah 
(Y) pada bank syariah. 

Uji t. Untuk menguji pengaruh faktor bebas secara parsial terhadap faktor 
terikat, digunakan uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan 
antara nilai t-hitung dengan nilai t-tabel pada taraf nyata yang ditetapkan (α=0,05) 
(LihatTabel).  

 
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandardizet 

Coefficients 
Standardizet 
Coefficients  

 Sig t Keterangan 
B Std.Error Beta 

Constans 4.136 2.315  1.787 0,081 Signifikan 

Fasilitas (X1) 0,120 0,053 0,291 2,282 0,027 Signifikan 

Layanan (X2) 0,199 0,093 0,281 2,145 0,037 Signifikan 

Produk (X3) 0,242 0,092 0,309 2,623 0,012 Signifikan 
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Promosi (X4) 
0,052 0,079 0,077 0,655 0,516 

Tidak 
Signifikan 

R Square                    : 0,604 

Adjusted R Square    : 0,583 

                       : 7,678 

Sig F                          : 0,000 

 α = 5%             : 1,300 

 α = 5%            : 2,546 

Sumber : Data Olahan, 2010 
 
Tabel 8. Hasil Uji t 

Faktor Koefisien 
Beta t-hitung t-tabel Sig 

t-hitung 
Sig 

t-tabel 
Fasilitas (X1) 0,291 2,282 1,300 0,027 0,05 
Layanan (X2) 0,281 2,145 1,300 0,037 0,05 
Produk (X3) 0,309 2,623 1,300 0,012 0,05 
Promosi (X4) 0,077 0,655 1,300 0,516 0,05 

Sumber : Data olahan, 2010 
 
Faktor fasilitas memiliki t-hitung sebesar 2,282 lebih besar dari dari t-tabel 

(1,300) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027. Nilai ini menunjukkan bahwa 
faktor fasilitas secara parsial berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan 
masyarakat untuk menjadi nasabah (Y) pada bank syariah Pekanbaru.  

Faktor layanan memiliki t-hitung sebesar 2,145 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,037. Nilai t-hitung (2,145) lebih besar dari t-tabel (1,300) yang berarti 
faktor layanan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
masyarakat untuk menjadi nasabah (Y) pada bank syariah Pekanbaru.. 

Faktor produk memiliki t-hitung sebesar 2,623 lebih besar dari nilai t-tabel 
(1,300) pada tingkat signifikansi sebesar 0,012. Nilai t-hitung yang lebih besar dari 
nilai t-tabel berarti faktor produk berpengaruh secara signifikan atau partial terhadap 
keputusan masyarakat utuk tetap menjadi nasabah (Y) pada bank syariah Pekanbaru.  

Faktor promosi memiliki t-hitung sebesar 0,655 yang lebih kecil dari t-tabel 
(1,300) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,516. Karena nilai t-hitung lebih kecil 
dari t-tabel memperlihatkan bahwa secara parsial faktor promosi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah (Y) pada bank 
syariah.  

Hasil analisis terhadap empat variabel tersebut menunjukkan bahwa variabel 
promosi tidak terlalu penting, karena bagi sebagian besar masyarakat yang beragama 
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islam motivasi mereka untuk menjadi nasabah pada bank syariah adalah menjalankan 
syariah islam. Namun yang menarik, masyarakat masih tetap memperhatikan masalah 
fasilitas, layanan, dan jenis produk yang ditawarkan. 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil analisis diketahui bahwa faktor fasilitas (X1), layanan (X2), produk 
(X3), dan promosi (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 
masyarakat untuk menjadi nasabah (Y) pada bank syariah. Namun secara parsial 
hanya faktor fasilitas (X1), layanan (X2), produk (X3) memiliki pengaruh terhadap 
keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah sementara faktor promosi 
(X4) tidak berpengaruh secara signifikan. Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa 
bank syariah telah menjadi pilihan masyarakat karena faktor religius yaitu keinginan 
untuk menjalankan syariat islam. Namun demikian, pihak bank syariah tetap harus 
memperhatikan fasilitas, layanan, dan variasi produknya sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan nasabahnya. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Fitri. (2003), ”Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menabung Pada Bank 
Nagari Cabang Pekanbaru”. Penerbit UNRI. Pekanbaru 

Friska Demsi. (2007), ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat 
Menabung Pada PT. Bank Mandiri Cabang Pekanbaru”, Skripsi Fakultas 
Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. 

Karnaen, Hendri. (2007), ”Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya”, Penerbit 
PT. Senayan Abadi. Jakarta. 

Karim Adiwarman. (2008), ”Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan”, PT Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. 

Lubis K, Suhrawardi. (2000), ”Hukum Ekonomi Islam”, Penerbit Sinar Grafika. 
Jakarta 

Kasmir. (2005),  ”Pemasaran Bank”, Prenada Media. Jakarta. 
Kasmir. (2007), ”Dasar-dasar Perbankan”, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
 
Kasmir. (2008), ”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, PT Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 
Rindawati Ema. (2007), ”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan 

Syariah Dengan Perbankan Konvensional”, http://skripsi-
ilmiah.blogspot.com/2009/04/analisis perbandingan kinerja keuangan 



 
 

100 
 

perbankan syariah dengan perbankan konvensional.html. Diakses pada tanggal 
21 Agustus 2009 

Wati Merry. (2009), “Analisis Perbandingan Minat Masyarakat Untuk Menabung 
Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional (studi kasus PT. BRI Syariah dan 
PT. BRI cabang Pekanbaru)”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 
Pekanbaru. 

Wibowo Edy, S.H, M.H dan Widodo Hendy Untung, S.H. (2005), “Mengapa 
Memilih Bank Syariah?”, Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor Selatan. 

 




