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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodelogi juga 

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 

merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 

sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan 

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 

jawaban.
1
 

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.
2
 Penelitian kali ini adalah tentang pengaruh strategi 

promosi below the line terhadap peningkatan jumlah nasabah PT BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

                                                           
 
1
Arikunto Suharsimi, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 

112 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XIII, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 8 
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian langsung di lakukan di lapangan atau pada responden.
3
 

Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian 

ini menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian 

yang berkaitan dengan strategi promosi below the line terhadap 

peningkatan jumlah nasabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

memaparkan data yang didapatkan di lapangan dan selanjutnya 

dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan landasan teori 

yang ada sebagai pijakan dalam menganalisa. Penggambaran keadaan 

atau fenomena dalam penelitian ini adalah strategi promosi below the 

line terhadap peningkatan jumlah nasabah dan proses analisa akan 

melihat pengaruh dari strategi promosi below the line terhadap 

peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 

 

 

                                                           
3
 Iqbal Hasan,  Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), h. 5 
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B. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini digolongkan menjadi 

dua kelompok terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang berasal langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil kuesioner 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

menyebarkan angket kepada nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara 

langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, 

misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku, jurnal penelitian dan 

artikel yang masih berkaitan dengan materi yang sedang peneliti 

lakukan. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
4
 

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah nasabah tahun 

2014-2016 pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

                                                           
4
 Sugiyono, Op.Cit, h.80 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.
5
 Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian menggunakan teknik purpose sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria-

kriteria tertentu.
6
 Pertimbangan yang dimaksudkan ialah jumlah 

nasabah tahun 2014-2016 pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. Nasabah tahun 2014 berjumlah 1512, nasabah tahun 2015 

berjumlah 2044 dan nasabah pada tahun 2016 berjumlah 2522. Jumlah 

keseluruhan yaitu 6078. 

Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka 

sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi 

berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang diambil antara 10-15% atau 

20-25% atau lebih.
7
 Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan 

besar sampel adalah rumus Slovin yaitu: 

    n = 
 

     
  n = 

    

             
 = 

    

       
  

 n = 44,1218105 

Dimana :  

n = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi  

                                                           
5
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian –Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press,2015), h. 81 
6
Ibid. h. 88 
7
Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 134-135 
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e  = tingkat kesalahan 15%.= 0,15 (tingkat kepercayaan 85%)  

Berdasarkam hasil perhitungan maka sampel yang diambil 

dalam penelitian sebanyak 45 orang nasabah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang komples, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik lain. Observasi tidak terbatas pada orang, 

tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 

Dari pengertian diatas, observasi adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan 

pengamatan secara langsung kedalam perusahaan untuk mendapatkan 

bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian 

pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.  

2. Kuesioner / Angket  

Kuesioner (angket) merupakan penyelidikan mengenai suatu 

masalah yang banyak menyangkut kepentingan orang banyak dengan 

jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan/pernyataan, diajukan 

secara tertulis kepada subjek, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan 
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atau respon).
8
 Metode ini digunakan untuk mengetahui tanggapan 

nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tentang 

strategi promosi below the line  terhadap peningkatan jumlah nasabah. 

Bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner dengan pernyataan tertutup dimana kuesioner yang disusun 

sedemikian rupa sehingga para pengisi mengemukakan pendapatnya. 

Metode ini merupakan metode utama dalam mencari dan 

mengumpulkan data yang berkenaan dengan pengaruh strategi 

promosi below the line  terhadap peningkatan jumlah nasabah pada 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab lisan kepada pihak yang akan diteliti, yaitu 

orang-orang yang terkait.
9
 Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada yang ahli 

dibidangnya yaitu bidang pemasaran dan Direktur BPRS Mitra Agro 

Usaha selaku pemegang wewenang pada bank tersebut. Untuk 

memperoleh informasi mengenai strategi yang digunakan, mengapa 

strategi itu dipakai dan bagaimana pengaruh yang timbul sehingga 

strategi itu dipertahankan selama ini dalam dalam strategi 

pemasarannya. 

                                                           
8
 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Research Social, (Bandung: Penerbit 

Alumni, 1980), h. 273 
9
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian –Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press,2015), h 194 
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4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari dan mengenal hal-hal atau 

sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat, agenda 

dan sebagainya.
10

 

E. Variabel Penelitian dan Pengukuran  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian 

suatu penelitian. Sesuai dengan judul yang ada maka dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Independen  

Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen.
11

 Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah strategi promosi below the line yaitu event 

(X1) dan diskon (X2). 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

akibat karena adanya variabel bebas.
12

 Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah peningkatan jumlah nasabah (Y). 

 

                                                           
10

Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 274 
11

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

Pustaka Baru Press,2015), h 86 
12

Ibid, h. 86 
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2. Pengukuran Variabel Penelitian 

Pengukuran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menentukan data apa yang ingin diperoleh dari indikator variabel yang 

telah ditentukan. 

Tabel 3.1 

Daftar Indikator dan Peningkatan Jumlah Nasabah 

Variabel Dimensi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Below The Line (X) 

Adalah segala 

aktifitas marketing 

atau promosi yang 

dilakukan di tingkat 

retail/konsumen 

dengan salah satu 

tujuannya adalah 

merangkul 

konsumen supaya 

aware dengan 

produk.  

(Nelly Nailatie, 

2008) 

Event 
Adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk mengenalkan 

atau mengkomunikasikan 

produk sehingga terjalinnya 

interaksi antar pelanggan 

dengan produk.  

(Any Noor, 2009) 

Contohnya : Program 

Grebek Pasar 

 

Karakteristik event 

 Keunikan. Kunci utama 

suksesnya sebuah event 

adalah pengembangan 

ide kreatif.  
 Perishability 

berhubungan dengan 

penggunaan fasilitas 

untuk penyelenggaraan 

event. 
 Intangibility. Setelah 

menghadiri sebuah 

event yang tertinggal di 

benak pengunjung 

adalah pengalaman yang 

mereka dapatkan dari 

penyelenggaraan event.  

 Suasana dan Pelayanan 

Event yang 

diselenggarakan dengan 

suasana tepat akan 

menghasikan sukses 

 Ide Kreatif 

 Fasilitas  

 Pengalaman  

 Suasana 

 Interaksi 

Personal 

 Transparan 

Likert 
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besar, tetapi sebaliknya 

kegagalan event 

dihasilkan oleh suasana 

yang tidak tepat. 

 Interaksi personal 

Interaksi personal dari 

pengunjung merupakan 

kunci sukses 

penyelenggaraan event. 

 

Dalam event tentunya yang 

paling diperhatikan adalah 

komunikasi dengan 

konsumennya serta informasi 

yang disampaikan oleh 

pemasar. Komunikasi serta 

informasi yang baik akan 

menghasilkan hubungan 

dengan konsumen juga baik. 

Tentu dalam penyampaian 

informasi harus sesuai 

dengan strategi promosi 

Rasulullah SAW yaitu 

transparan dan komunikatif 

(tablig). 

(Hermawan Kartajaya, 

Muhammad Syakir Sula, 

2006) 

Diskon 

Adalah penyesuaian harga 

yang ditetapkan untuk 

menghargai konsumen atas 

respon tertentu. 

(Sofjan Assauri, 2011) 

Contohnya: Pemberian 

diskon pada saat pelunasaran 

pembiayaan sebelum jatuh 

tempo. 

 

Tujuan diadakannya 

diskon atau potongan:  

 Mendorong pembeli 

untuk membeli dalam 

jumlah yang besar 

sehingga volume 

penjualan diharapkan 

 Menghargai 

konsumen 

 Mendorong 

pembeli untuk 

membeli dalam 

jumlah yang besar 

 Menambah 

langganan penjual 

yang 

bersangkutan. 

 Mempertahankan 

langganan penjual 

yang 

bersangkutan. 

 Pelayanan 

penjualan yang 

dapat menarik 

terjadinya 

Likert 
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akan bisa naik. Pemberian 

potongan harga akan 

berdampak pada 

konsumen, terutama 

dalam pola pembelian 

konsumen yang akhirnya 

juga berdampak terhadap 

volume penjualan yang 

diperoleh perusahaan. 

 Pembelian dapat 

dipusatkan perhatiannya 

pada penjual tersebut, 

sehingga hal ini dapat 

menambah atau 

mempertahankan 

langganan penjual yang 

bersangkutan. 

 Merupakan sale service 

yang dapat menarik 

terjadinya transaksi 

pembelian. 

(Arif Isnain, 2005) 

 

Dalam islam hukum diskon 

adalah  diperbolehkan selama 

tidak membawa kepada hal 

yang diharamkan seperti 

penipuan terhadap konsumen, 

menimbulkan mudharat 

kepada orang lain dan lain 

sebagainya. 

 

transaksi 

pembelian. 

 Tidak 

menimbulkan 

mudharat 

Peningkatan 

Jumlah Nasabah 

(Y) 

 Mengembangkan loyalitas 

pelanggan dapat dilakukan 

dengan: 

1) Melakukan basic 

marketing, perusahaan 

hanya berupaya 

menjual produknya. 

2) Melakukan reactive 

marketing, disini 

pemasar mendorong 

keberanian pelanggan 

untuk bersedia 

menghubungi 

perusahaan bilamana 

 Berupaya  

menjual 

 Akses yang 

memadai 

 Menghubungi 

pelanggan secara 

reguler dari 

waktu ke waktu   

 Menggurangi 

pelanggan yang 

lari  

 Membentuk 

ikatan yang lebih 

kuat dengan 

Likert 
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menghadapi kesulitan. 

Dan perusahaan 

menyediakan akses 

yang cukup untuk dapat 

dihubungi. 

3) Melakukan proactive 

marketing, disini 

pemasar menghubungi 

pelanggan secara 

reguler dari waktu ke 

waktu. 

 Menggurangi pelanggan 

yang lari 

Biaya untuk memperoleh 

pelanggan baru lebih 

mahal dibandingkan 

dengan biaya untuk 

mempertahankan 

pelanggan yang lama. Oleh 

karena itu perlu dijaga agar 

pelanggan lama tidak 

beralih dari perusahaan 

kita ke perusahaan 

pesaing. Dengan demikian 

sangatlah penting upaya 

untuk mencegah dan 

sekaligus menurunkan 

tingkat pelarian pelanggan.  

 Membentuk ikatan yang 

lebih kuat dengan 

pelanggan 

Menambah manfaat sosial 

dengan cara menciptakan 

hubungan yang lebih 

pesonal antara anggota 

dengan perusahaan. 

 (Ma’ruf Abdullah, 2016) 

 

Menjaga hubungan baik 

dengan pelanggan paling 

tidak ada dua cara, yang 

pertama, adalah 

mengembangkan loyalitas 

pelanggan, dan kedua, 

mengurangi pelanggan yang 

lari dengan memperhatikan 

pelanggan 

 Bersikap 

melayani dan 

rendah hati 

(khidmah)      
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nasabah dengan pelayanan 

kepada pelanggan. Bersikap 

melayani dan rendah hati 

(khidmah) merupakan 

strategi promosi Rasulullah 

SAW untuk menjalin 

hubungan dengan 

pelanggannya. 

(Hermawan Kartajaya, 

Muhammad Syakir Sula, 

2006) 

Sumber : Data diolah tahun 2017 

F. Metode Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk 

mendeskriptifkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum.
13

 

Dalam penelitian ini metode deskriptif kuantitatif dgunakan 

untuk mengkaji dan mengukur nilai rata-rata dari variabel. Untuk 

mengukurnya di lakukan dengan cara menyebar angket serta memberi 

skor dengan menggunakan skala likert, dengan jawaban angket yang 

diisi oleh nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju   (SS) : 5 

b. Setuju    (S) : 4 

c. Netral    (N) : 3 

                                                           
13

 Sugiyono, Op.Cit, h. 29 
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d. Tidak Setuju   (TS) : 2 

e. Sangat Tidak Setuju  (STS) : 1 

2. Analisis Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat 

validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti.
14

 

Program SPSS merupakan program yang digunakan untuk 

menguji apakah masing-masing indikator penelitian valid atau 

tidak, dilihat dari tampilan output Cronbach Alpha pada kolom 

Correlated Item-Total Correlation dengan perhitungan rtabel. Jika 

rhitung lebih besar dari rtabel maka dapat disimpulkan indikator 

valid.
15

 

b. Uji Reliabilitas 

Reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
16

 

                                                           
14

 Ridwan, Sunarto, Pengantar Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
15

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, h. 52-53  
16

 Riswan, Sunarto, Op.Cit, h. 348 
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Pengukuran reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach, 

jika (α)  0,60 maka reliabilitas pernyataan bisa diterima.
17

 

3. 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 parametrik.
18

 Statistik parametik mensyaratkan bahwa 

data setiap variabel yang akan di analisis harus berdistribusi 

normal.
19

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi 

data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 

berdistribusi normal. Normalitas data dapat dilihat menggunakan 

uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dengan pengambilan 

keputusan: 

1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
20

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi multikolinieritas adalah untuk menguji apakah 

pada model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Multikolinieritas adalah keadaan jika suatu variabel bebas 

                                                           
17

 Setiadji, Panduan Riset dengan Pendekatan Kuantitatif, PPS Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2004, h. 59 
18

V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit., h. 122 
19

Ibid, h. 122 
20

 V. Wiratna Sujarweni, Ibid, h. 52-56 
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berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas yang lainnya. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan problem multikolinieritas.
21

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan 

variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan 

yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada 

suatu model dapat dilihat pola gambar Scatterplot, regresi yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas jika
22

: 

1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 

angka 0.  

2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 

3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali.  

4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.  

Jika hasil output Scatterplot demikian, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Alat Uji Hipotesis 

a. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap 

                                                           
21

 Imam Ghozali, Op.Cit, h. 110  
22

Ibid,  h. 186-187  
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variabel dependen. Formulasi regresi linear berganda adalah 

sebagi berikut: 

 

Keterangan: 

Y   = Peningkatan Jumlah Nasabah  

X1 = Event 

X2 = Diskon 

a   = Konstanta 

b1  = Koefisien regresi Event 

b2  = Koefisien regresi Diskon 

e    = Standar Eror 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya 

kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi 

totalnya (R
2
). Jika determinasi totalnya (R

2
) yang diperoleh 

mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel 

terkait. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R
2
) makin 

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
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c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X1,X2) secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui 

apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen atau tidak.  

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika Fhitung < Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), 

maka dinyatakan bahwa kedua indikator secara silmutan 

tidak mempengaruhi tingkat signifikan terhadap peningkatan 

jumlah nasabah.  

2. Jika Fhitung > Ftabel, maka dinyatakan bahwa kedua indikator 

secara silmutan mempengaruhi tingkat signifikan terhadap 

peningkatan jumlah nasabah. 

d. Uji Signifikansi Parameter (Uji T) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.
23

 

Untuk menguji pengaruh dari variabel masing-masing 

variabel bebas secara parsial atau untuk mengetahui variabel 

mana yang lebih mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah 
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digunakan uji-t, dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan 

kriteria jika ttabel > ttabel maka Ha diterima Ho ditolak. 

2. Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α=0,05), 

maka Ho diterima dan Ha ditolak.  


