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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN, ANALISIS DATA, DAN 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung merupakan 

lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang profit. PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha  awalnya berdiri beroperasinal secara konvensional, kemudian 

berganti menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Bandar Lampung.  

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung
1
 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan 

perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang 

melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. 

Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam 

pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 

didirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra 

Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara 

konvensional. PT. BPR Mitra Agro Usaha didirikan atas persetujuan 

prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU tanggal 2 Maret 2009 dan 

memiliki Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum 

dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 

tanggal 18 Mei 2009, pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia 

                                                 
1
 BPRS Mitra Agro Usaha, “Sejarah BPRS Mitra Agro Usaha”, tersedia di 

http//:bankmau.com, (diakses 8 Mei 2017 pukul 13.00) 
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No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 09 Maret 2010 dan mulai 

beroperasi tanggal 5 April 2010. 

PT. BPR Mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu 

dan memberdayakan potensi ekonomi pedesaan untuk mencapai 

pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi 

terwujudnya suatu lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan 

alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang 

keuangan. 

Pada tanggal 23 Juli 2013 Gubernur Bank Indonesia 

memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 

15/81/KEP.GBI/DPG 2013 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan 

perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. 

AHA.11575.AH.01.02 dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha mulai 

beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 September 

2013. 

Berkaitan dengan hal yang telah di uraikan maka didirikanlah 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 

95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung 

dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil. 

Keberadaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek 

penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip 
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syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada 

masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah 

cukup tinggi dan arena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas 

muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk 

mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama 

BPRS. 

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan 

beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena di 

kelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran islam. Sehingga dengan adanya BPRS 

diharapkan memiliki andil yang cukup siginifikan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada 

BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening 

yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan. 

2. Dasar Hukum Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung
2
 

a. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 02 

Maret 2009. 

b. Penegasan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia No. AHU-21384. AH. 01. 01. Tahun 2009 Tanggal 

18 Mei 2009. 

                                                 
2
 Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama, PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 13 Maret 2017. 
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c. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 

12/17/KEP.GBI/DPG/2010 Tanggal 09 Maret 2010. 

d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 

15/81/KEP.GBI/DPG/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Tentang 

Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Pengkreditan 

Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Mitra Agro Usaha. 

e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. AHA/-11535.AH.01.02 Tahun 2013 Tentang 

Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan. 

3. Lokasi PT BPRS Mitra Agro Usaha 

PT BPRS Mitra Agro Usaha bertempat di Jl. Hayam Wuruk 

No. 95 Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung 35125, 

Indonesia. Telp. +62 721 258489, Fax +62 721 258754. 

4. Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha
3
 

a. Visi: Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah. 

b. Misi: Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

serta pelayanan yang memuaskan. 

c. Moto: “Kejar Kuantitas Utamakan Kualitas”. 

 

 

                                                 
3
 Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama, PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 13 Maret 2017. 
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5. Susunan Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Susunan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha
4
 

1) Dewan Komisaris 

a) Komisaris Utama : Ciknan Sawak 

b) Komisaris Anggota : Ir. H. M. Yusmaridh Etra 

2) Dewan Direksi 

a) Direktur Utama : Mat Amin, SE, Akt 

b) Direktur  : Sri Sumarti 

3) Dewan Pengawas Syariah 

a) Ketua  : Drs. KH Mawardi AS 

b) Anggota : Dr. Alamsyah 

b. Struktur Organisasi Tahun 2017 

Struktur Organisasi tahun 2017 dibuat untuk mencapai 

suatu tujuan organisasi yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama, PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 13 Maret 2017. 
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Struktur Organisasi Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Garis Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab 

                  ------------ Garis Koordinasi/Bimbingan/Pengawasan 

Gambar 4.1 
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6. Prinsip utama operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha
5
 

Dalam melaksanakan usahanya PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut: 

a. Keimanan dan taqwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan 

prinsip-prinsip syariah kedalam kehidupan manusia. 

b. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, visi misi dan semua 

elemen PT. BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperbaiki kondisi 

ekonomial dan sosial. 

c. Kekeluargaan, yakni mengelola, pengurus serta anggota, dibangun 

rasa kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum diatas 

kepentingan pribadi. 

d. Profesionalisme, yaitu dibangunnya rasa semangat kerja yang 

tinggi, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dan semangat 

untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang 

sangat baik. 

7. Usaha yang dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha
6
 

Maksud dan tujuan PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah 

menjalankan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Usaha-usaha 

yang dijalankan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan dan 

bentuk lainnya berdasarkan wadiah dan mudharabah. 

                                                 
5
 Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama, PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 13 Maret 2017. 
6
 Ibid 
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b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya 

terhadap para pengusaha mikro, kecil, koperasi serta perseorangan 

maupun kelompok. 

c. Melakukan penyaluran dana. 

d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. 

e. Melakukan kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

lain, bank umum, dan lembaga keuangan lainnya.  

f. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 

dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

g. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Produk-produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha
7
 

a. Tabungan MAU Syariah iB: 

1) Tabungan MAU Syariah  iB berakad wadiah 

Tabungan MAU Syariah  iB berakad wadiah 

merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah 

oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha. PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha menerima tabungan bebas, dengan akad wadiah yang 

tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan 

memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu 

                                                 
7
 Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama, PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 13 Maret 2017. 
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dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada 

nasabah, yang diperhitungkan tiap bulan.  

Berikut ini adalah keuntungan yang didapatkan saat 

menabung di PT. BPRS Mitra Agro Usaha: 

a) Aman, karena terjamin oleh Lemabaga Penjamin Simpanan 

(LPS). 

b) Bebas, yaitu bebas biaya administrasi bulanan. 

c) Layanan, layanan yang diberikan oleh pt. Bprs Mitra Agro 

Usaha adalah dengan jemput bola. 

d) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan. 

2) Tabungan MAU Syariah iB berakad mudharabah 

Tabungan MAU Syariah iB berakad mudharabah, 

merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah 

dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai 

(mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana 

(shahibul mal). Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha pembagian 

keuntungan ditanyakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 

3) Persyaratan menabung di PT. BPRS Mitra Agro Usaha: 

a) Persyaratan perorangan: 

1) Fotokopi identitas yang masih berlaku 

2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

3) Setoran awal minimal Rp. 25.000,- (MAU Syariah iB) 

dan minimal Rp. 10.000,- (MAU Syariah iB cerdas) 
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4) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000 (MAU Syariah 

iB) dan minimal Rp. 5.000,- (MAU Syariah iB cerdas) 

b) Untuk perusahaan 

1) Fotokopi akta pendirian perusahaan/anggaran dasar, 

berikut anggaran dasar perubahannya. 

2) Fotokopi SIUP, SITU, TDP, dan NPWP. 

3) Mengisi formulir aplikasi pembuakaan rekening. 

4) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-. 

b. Deposito MAU Syariah iB Mudharabah 

Deposito MAU Syariah iB Mudharabah merupakan 

investasi dana berdasarkan akad mudharabah dimana PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) 

dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal). Penarikan dana 

oleh nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha. 

1) Keuntungan yang didapat adalah: 

a) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 

b) Bagi hasil yang kompetitif. 

c) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 

d) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara 

otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan 

kesepakatan saat perpanjangan. 
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2) Persyaratan Deposito MAU Syariah iB 

a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku. 

b) Mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening. 

c) Setoran minimal Rp. 100.000,-. 

c. Pembiayaan MAU Syariah iB 

1) Pembiayaan MAU Syariah iB murabahah 

Pembiayaan MAU Syariah iB murabahah merupakan 

bentuk pembiayaan berakad murabahah, dimana PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha menyediakan pembiayaan untuk pembelian 

bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, 

yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual 

bank (harga beli bank ditambah keuntungan pada saat jatuh 

tempo). 

2) Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa 

Pembiayaan MAU Syariahb iB Multijasa adalah 

pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, 

dimana PT BPRS Mitra Agro Usaha memberikan pembiayaan 

kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu 

jasa. Pembiayaan multijasa diperuntukkan untuk biaya 

pendidikan dan kesehatan. 
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B. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung sebanyak 45 orang. Terdapat 5 karakteristik 

responden yang dimasukkan dalam penelitian, yaitu berdasarkan jenis 

kelamin, pendidikan, usia, pekerjaan/profesi dan pendapatan. Untuk 

memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel 

mengenai data responden seperti dijelaskan berikut ini: 

1. Jenis Kelamin Responden 

Adapun data dari jenis kelamin responden nasabah PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 24 53,3% 

2 Perempuan 21 46,7% 

Total 45 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 45 orang, sebagian besar responden adalah laki-laki dengan 

frekuensi 24 orang atau 53,3 %, sedangkan perempuan sebanyak 21 

orang dengan persentase 46,7%. 

2. Pendidikan 

Adapun data mengenai latar belakang pendidikan responden 

nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SD 5 11,1% 

2 SMP 6 13,3% 

3 SMA 33 73.4% 

4 Diploma 0 0,0% 

5 Sarjana 1 2,2% 

Total 45 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 45 orang responden, 

sebagian besar responden mempunyai latar belakang pendidikan SMA 

dengan frekuensi 33 orang responden atau 73,4%,  pendidikan SMP 

berjumlah 6 orang dengan persentase 13,3%, pendidikan SD  

berjumlah 5 orang dengan persentase 11,1%, dan Sarjana berjumlah 1 

orang dengan persentase 2,2%. 

3. Usia Responden 

Adapun data mengenai usia responden nasabah PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah Persentase (%) 

1 < 25 tahun 2 4,4% 

2 26 - 30 tahun 4 8,9% 

3 31 - 35 tahun 14 31,1% 

4 36 - 40 tahun 11 24,5% 

5 > 41 tahun 14 31,1% 

Total 45 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 45 orang responden yang 

berusia < 25 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 4,4%, usia 

26-30 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 8,9%, usia 31-35 
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tahun berjumlah 14 orang dengan persentase 31,1%, usia 36-40 tahun 

berjumlah 11 orang dengan persentase 24,5%, dan usia > 41 tahun 

berjumlah 14 orang dengan persentase 31,1%. 

4. Pekerjaan/Profesi Responden 

Tabel 4.4. 

Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan/Profesi 

 

No. Pekerjaan / Profesi Jumlah Persentase (%) 

1. Pegawai Negeri 0 0,0% 

2. Karyawan Swasta 2 4,4% 

3. Pelajar / Mahasiswa 0 0,0% 

4. Lain – lain 43 95,6% 

Total 45 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 45 responden, 2 orang 

dengan persentase 4,4% diantaranya merupakan karyawan swasta, dan 

sisanya 43 orang dengan persentase 95,6 % dengan pekerjaan lain-lain 

dengan sebagian besar profesi sebagai pedagang, dan sebagainya. 

5. Pendapatan 

Adapun data mengenai pendapatan responden nasabah PT. 

BPRS MAU adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden berdasarkan Pendapatan 

 

No. Pendapatan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 < Rp. 2.000.000 14 31,1% 

2 Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 19 42,2% 

3 Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 9 20,0% 

4 Rp. 4.000.000 – Rp. 5.000.000 3 6,7% 

5 > Rp. 5.000.000 0 0,0% 

Total 45 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 45 orang responden, 

sebagian besar responden berpendapatan Rp.2.000.000–Rp.3.000.000. 

Dengan frekuensi pendapatan < Rp.2.000.000 berjumlah 14 orang 

dengan persentase 31,1%, pendapatan Rp.2.000.000–Rp.3.000.000 

berjumlah 19 orang dengan persentase 42,2%, pendapatan 

Rp.3.000.000–Rp.4.000.000 berjumlah 9 orang dengan persentase 

20%, dan pendapatan Rp.4.000.000–Rp.5.000.000 berjumlah 3 orang 

dengan persentase 6,7%. 

C. Hasil Analisis Data 

Penulis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji T, dan uji determinasi, 

untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti. Jawaban dihitung 

berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan dimana terdiri dari 6 

pernyataan tentang event, 6 pernyataan tentang diskon dan 6 pernyataan 

tentang peningkatan jumlah nasabah. 

1. Uji Validitas 

Adapun hasil uji menggunakan bantuan aplikasi SPSS diperoleh 

hasil terhadap masing-masing pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variabel below the line event, below the line diskon, dan 

peningkatan jumlah nasabah. 

Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 

hendak diukur variabel yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk uji 

validitas ini adalah bivariate pearson (produk momen pearson) 
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dengan taraf siginifikansi 0,05 dilakukan dengan mengkorelasi skor 

masing-masing item dengan skor totalnya. Kemudian nilai korelasi (r 

hitung) yang telah diperoleh dibandingkan dengan nilai korelasi pada 

tabel (r tabel). Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel artinya 

variabel dapat dinyatakan valid. Nilai r tabel dengan taraf signifikansi 

0,05 atau 5% dengan sampel atau n = 45, dimana df = n–2 dimana r = 

0,05(45-2 = 43) = 0,2940. Maka nilai r tabel sebesar 0,2940 (dengan 

uji dua sisi). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji  Validitas  

Variabel Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

Event 

P1 0,311 0,2940 Valid 

P2 0,634 0,2940 Valid 

P3 0,623 0,2940 Valid 

P4 0,397 0,2940 Valid 

P5 0,589 0,2940 Valid 

P6 0,311 0,2940 Valid 

Diskon 

P1 0,465 0,2940 Valid 

P2 0,643 0,2940 Valid 

P3 0,709 0,2940 Valid 

P4 0,818 0,2940 Valid 

P5 0,806 0,2940 Valid 

P6 0,420 0,2940 Valid 

Peningkatan 

Jumlah 

Nasabah 

P1 0,647 0,2940 Valid 

P2 0,445 0,2940 Valid 

P3 0,503 0,2940 Valid 

P4 0,521 0,2940 Valid 

P5 0,783 0,2940 Valid 

P6 0,303 0,2940 Valid  

Sumber : Data primer yang diolah 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dari hasil pengolahan data uji 

validitas diperoleh hasil r hitung > r tabel. Dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa masing-masing butir pernyataan dalam kuesioner 

untuk setiap variabel dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan-

pernyataan dalam kuesioner penelitian konsisten atau tidak. Suatu 

variabel dikatakan reliabel apabila memiliki Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari r tabel. 

Dengan hal ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

teknik cronbach alpha. Adapun perhitungan tingkat alpha dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 23. Adapun hasil uji reliabilitas 

yang dilakukan terhadap instrumen penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Reliability 

Coefficients 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Event (X1) 6 Pernyataan 0,659 Reliabel 

Discount (X2) 6 Pernyataan 0,759 Reliabel 

Peningkatan Jumlah 

Nasabah (Y) 

6 Pernyataan 0,693 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 2017 

Dari hasil pengujian didapatkan perhitungan koefisien 

Cronbach’s Alpha dari variabel event (X1), diskon (X2), dan 

peningkatan jumlah nasabah (Y) lebih besar dari 0,60 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan baik variabel dependen 

maupun variabel independen adalah reliabel atau dapat dipercaya. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas akan menguji data variabel bebas dan data 

variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan 

berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan 

regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan 

variabel terikat berdistribusi normal. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 : variabel tidak berdistribusi normal 

Ha : variabel berdistribusi normal 

Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu 

data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan melihat 

nilai signifikansinya. Jika signifikannya > 0,05 maka Ha diterima 

dan H0 ditolak yang artinya variabel berdistribusi normal dan 

sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima 

yang artinya variabel tidak berdistribusi normal.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

Sampel Nilai Kolmogorov Smirnov Signifikansi Simpulan 

45 0,769 0,595 Ha diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikan sebesar 0,595 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data yang diuji berdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar 

variabel independen dalam satu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Uji 

multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) 

dan nilai tolerance. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance < 

0,10 sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak melebihi 10, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolerasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji VIF dan Tolerance 

Variabel Independen Tolerance VIF 

Event  0,994 1,007 

Diskon 0,994 1,007 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data diatas dilihat setiap variabel bebas 

mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilaiVIF < 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai 

sama atau tidak sama varians dari residual dari observasi yang satu 

dengan observasi yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola 

gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 
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0, titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran 

titik-titik data tidak berpola. 

 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Pada gambar diatas terlihat bahwa Scatterplot tidak 

membentuk suatu pola tertentu serta titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Alat Uji Hipotesis 

a. Regresi Linier Berganda 

Dengan regresi berganda dapat diketahui terdapat tidaknya 

pengaruh antara event dan diskon terhadap peningkatan jumlah 

nasabah. Regresi berganda digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Prediksi Koefisien Std. Error 

(Constant)  23,438 4,516 

Peningkatan Jumlah 

Nasabah 

   

Event (X1) + 0,340 0,169 

Diskon (X2) - -0,261 0,094 

R Square   = 0,207 

Adjusted R  = 0,169 

F hitung  = 2,830                                              Sig: 0,008 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi yang didapatkan 

dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut: 

Y = 23,438 + 0.340X1 + (-0,261X2) 

Keterangan: 

Y = Peningkatan Jumlah Nasabah  

X1 = Event 

X2 = Diskon 

Dari persamaan regresi dapat diartikan dan diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Apabila nilai variabel yang terdiri dari event dan diskon bernilai 

nol, maka variabel peningkatan jumlah nasabah akan tetap 

sebesar 23,438, karena nilai konstanta menunjukkan nilai 

sebesar 23,438. 

2. Nilai koefisien event (X1) sebesar 0.436 menunjukkan bahwa 

variabel event (X1) berpengaruh positif (+) terhadap peningkatan 

jumlah nasabah. Artinya semakin banyak program event yang 

dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha, maka jumlah 
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nasabah di PT. BPRS MAU akan meningkat. Event memiliki 

pengaruh yang besar karena keterlibatan customer di dalamnya 

dan memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan 

promosi. Dalam kenyataannya event yang diselenggarakan oleh 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha melalui program grebek pasar 

yang melibatkan semua anggota bank baik pimpinan maupun 

karyawan merupakan program yang paling ditekankan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan jumlah nasabah. 

3. Nilai koefisien diskon (X2) sebesar -0,261 artinya jika diskon 

menunjukkan bahwa variabel diskon (X2) berpengaruh negatif  

(-) terhadap peningkatan jumlah nasabah. Program diskon tidak 

memberikan reaksi pada peningkatan nasabah untuk melakukan 

transaksi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Diskon adalah 

penyesuaian harga yang ditetapkan untuk menghargai konsumen 

atas respon tertentu. Dalam istilah bank program diskon disebut 

juga dengan bonus/hadiah. Pada kenyataannya program diskon 

yang diberikan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha hanya untuk 

nasabah tertentu yang melakukan pelunasan sebelum jatuh 

tempo. Sehingga nasabah yang lain yang tidak dapat melakukan 

pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dapat merasakan adanya 

program tersebut.  
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b. Uji F (Simultan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen dalam hal ini event (X1), diskon (X2), secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu peningkatan jumlah nasabah (Y). 

Kriteria: 

1. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F 

Sampel F hitung Signifikansi Keterangan 

45 2,830 0,008 Ha diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data diatas nilai Fhitung adalah 5,482 sedangkan 

pada Ftabel diperoleh dari df1 (jumlah variabel-1) atau (3-1) dan df2 

(n-k-l) atau 45-2-1=42 dan menghasilkan Ftabel sebesar 2,83. Nilai 

tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 5,482 > 2,83 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang 

berarti bahwa event (X1), diskon (X2) secara bersama-sama 

(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan jumlah nasabah (Y). Maka dengan kata lain variabel-

variabel independen mampu menjelaskan besarnya variabel 

dependen. 
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c. Uji T (Parsial) 

Uji T adalah pengujian koefisien regresi parsial individual 

yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). 

Tabel 4.12 

Hasil Uji T 

Variabel Prediksi Thitung Signifikansi Keterangan 

(Constant)  5,189 0,000  

Peningkatan 

Jumlah Nasabah 

    

Event (X1) + 2,020 0,050 Ha1 diterima 

Diskon (X2) - -2,777 0,008 Ha2 ditolak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau 

ditolak, terlebih dahulu menentukan t tabel dengan tingkat 

signifikansi 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan (df) n 

– k – l atau 45 – 2 – 1 = 42 dengan pengujian dua sisi tersebut hasil 

yang diperoleh untuk ttabel sebesar 2,01808. 

1. Variabel Event (X1) 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan event terhadap 

peningkatan jumlah nasabah pada PT. BPRS MAU. Berdasarkan 

hasil perhitungan thitung pada variabel event sebesar 2,020 berarti 

thitung > ttabel yaitu 2,020 > 2,01808 dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak H1 diterima atau event berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah. Dengan nilai 

signifikansi (0,05). Program event PT. BPRS Mitra Agro Usaha 
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Bandar Lampung melalui program grebek pasar yang diikuti 

oleh semua aspek perusahaan pimpinan maupun karyawan. 

2. Variabel Diskon (X2)  

Diskon tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan jumlah nasabah pada PT. BPRS MAU. Berdasarkan 

hasil perhitungan maka thitung pada variabel diskon sebesar -

2,777 berarti thitung < ttabel yaitu -2,777 < 2,01808 dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima H1 ditolak atau diskon secara 

parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan jumlah nasabah. Dengan nilai signifikansi (0,008). 

Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai 

hubungan yang berlawanan arah dengan Y.  Program diskon 

tidak memberikan reaksi pada nasabah untuk melakukan 

transaksi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Diskon adalah 

penyesuaian harga yang ditetapkan untuk menghargai konsumen 

atas respon tertentu. Dalam istilah bank program diskon disebut 

juga dengan bonus/hadiah. Pada kenyataannya program diskon 

yang diberikan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha hanya untuk 

nasabah tertentu yang melakukan pelunasan sebelum jatuh 

tempo. 

d. Uji Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (goodnes of fit) yang dinotasikan 

dengan R
2
 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. 
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Determinasi (R
2
) mencerminkan kemampuan variabel dependen. 

Tujuan analisis ini adalah untuk meghitung besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 

menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel 

tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. 

Semakin tinggi nilai R
2
 maka besar proporsi dan total variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.  

Tabel 4.13 

Uji Determinasi (R
2
) 

R Square Adjusted R Square 

0,207 0,169 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji determinasi yang tampak pada tabel 

diatas, besarnya koefisien determinasi atau adjusted R
2
 adalah 

0,169 hal tersebut berarti bahwa 16,9% variabel peningkatan 

jumlah nasabah dipengaruhi oleh event dan diskon sedangkan 

sisanya (100% - 16,9%) adalah 83,1% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

D. Pembahasan 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel event 

dan diskon. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui 

bahwa kedua variabel independen secara simultan dan signifikan 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah sebagai variabel 

dependen. Maka dengan kata lain variabel-variabel independen mampu 

menjelaskan besarnya variabel dependen peningkatan jumlah nasabah. 
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Setelah diketahui pengaruh secara simultan variabel independen 

terhadap variabel dependen, selanjutnya hasil penelitian menyatakan 

bahwa secara parsial variabel event yang berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan jumlah nasabah. 

1. Pengaruh below the line event (X1) terhadap peningkatan jumlah 

nasabah (Y) PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Below the line adalah segala aktifitas marketing atau promosi 

yang dilakukan di tingkat retail/konsumen dengan salah satu 

tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware terhadap 

produk. Below the line biasanya fokus pada cara langsung 

komunikasi. Event ini menjadi salah satu bentuk alat komunikasi 

pemasaran. 

Hasil uji hipotesis membuktikan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan event terhadap peningkatan jumlah nasabah pada PT. BPRS 

MAU. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien event (X1) 

sebesar 0.436 dan berdasarkan hasil perhitungan thitung pada variabel 

event sebesar 2,020 berarti thitung > ttabel yaitu 2,020 > 2,01808. Dengan 

nilai signifikansi 0,050. Artinya semakin banyak program event yang 

dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha, maka jumlah nasabah di 

PT. BPRS MAU akan meningkat. Event memiliki pengaruh yang 

besar karena keterlibatan customer di dalamnya dan memiliki peranan 

yang cukup besar dalam kegiatan promosi. Dalam kenyataannya event 

yang diselenggarakan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha melalui 
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program grebek pasar yang melibatkan semua anggota bank baik 

pimpinan maupun karyawan merupakan program yang paling 

ditekankan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah nasabah. 

Sebagaimana dalam teori disebutkan event merupakan suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan atau mengkomunikasikan 

produk sehingga terjalinnya interaksi antar pelanggan dengan produk. 

Event memiliki pengaruh yang besar karena keterlibatan customer di 

dalamnya dan memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan 

promosi. Dalam mengpromosikan produk (barang/jasa) tentu tidak 

lepas hubungan dengan adanya informasi. Informasi merupakan data 

yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

yang menerimanya. Informasi merupakan hal yang dibutuhkan 

konsumen dalam proses pencarian keterangan mengenai produk yang 

diinginkan. Dalam kegiatan program grebek pasar yang paling 

diutamakan adalah informasi yang disampaikan oleh pemasar agar 

dapat tersampaikan dengan baik kepada nasabah. 

Agar event yang terselenggara berbeda dengan event lainnya 

dan pesan atau informasi bisa sampai dengan baik kepada konsumen 

Event harus memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu: keunikan, 

perishability, intangibility, suasana dan pelayanan, serta interaksi 

personal. Dalam kenyataannya event yang diselenggarakan oleh PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha melalui program grebek pasar yang 

melibatkan semua anggota bank baik pimpinan maupun karyawan 
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merupakan program yang paling ditekankan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan jumlah nasabah. 

Sebagaimana dalam teori kunci utama suksesnya sebuah event 

adalah pengembangan ide kreatif. Event organizer dapat 

merealisasikan ide sesuai dengan harapan penyelenggara, maka event 

yang diselenggarakan akan memiliki keunikan tersendiri. Inti dari 

penyelenggaraan event adalah harus unik dan biasanya muncul dari 

ide kreatif yang berbeda dari event lainnya. Dari hasil penelitian 

promosi yang dilakukan oleh PT. BPRS MAU memiliki ide kretif atau 

keunikan tersendiri yaitu dengan program grebek pasar hal ini 

didukung dengan adanya respon oleh nasabah melalui kuesioner yang 

terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai ide kretif 

mengkomunikasikan produk melalui program tersebut. 

Kedua yaitu perishability. Sebagimana dalam teori perishability  

berhubungan dengan penggunaan fasilitas untuk penyelenggaraan 

event. Kesediaan tempat untuk mengadakan event, bagaimana sebuah 

event disesuaikan tempat penyelenggaraannya dengan tema besar agar 

mendapatkan event yang sesuai permintaan penyelanggara. Dari hasil 

kuesioner responden menyatakan setuju bahwa fasilitas yang 

diberikan pada program-program event memadai dan kesesuaian tema 

grebek pasar yang dilaksanakan pada bebarapa pasar yang menjadi 

sasaran oleh perusahaan. 
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Setelah menghadiri sebuah event yang tertinggal di benak 

pengunjung adalah pengalaman yang mereka dapatkan dari 

penyelenggaraan event yang disebut dengan intangibility. Pengalaman 

yang tertinggal di benak nasabah PT.BPRS MAU bahwa program-

program seperti grebek pasar mengingatkan nasabah kepada 

perusahaan. Program event yang dilaksanakan oleh PT. BPRS MAU 

melalui program grebek pasar dengan titik-titik pasar yang berbeda 

memberikan kesan kepada nasabah bahwa program tersebut 

mengingatkan pada PT. BPRS MAU. 

Terlepas dari pengalaman yang didapatkan oleh nasabah, 

suasana merupakan salah satu karakteristik yang penting pada saat 

berlangsungnya event. Event yang diselenggarakan dengan suasana 

tepat akan menghasikan sukses besar, tetapi sebaliknya kegagalan 

event dihasilkan oleh suasana yang tidak tepat. Suasana yang 

diberikan oleh PT. BPRS MAU bertumpu pada ketertarikan pada 

nasabahnya, suasana yang meriah dapat menyita perhatian tanpa tidak 

disadari oleh audiens dengan mengikuti jalannya event yang 

berlangsung. 

Selain itu kunci sukses penyelenggaraan event merupakan 

interaksi personal dari audiens. Dengan adanya program grebek pasar, 

nasabah dapat berinteraksi secara langsung dengan bank mengenai 

produk-produk bank dan lain-lain yang berhubungan dengan bank. 

PT. BPRS MAU sangat mengutamakan interaksi personal karna 
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dengan itu diyakini oleh bank bahwa hubungan antara bank dengan 

nasabah akan terjalin dengan baik. 

Rasulullah S.A.W. lebih menekankan pada hubungan dengan 

pelanggan yang dikenal dengan istilah saat ini Customer Relationship 

Management atau istilah yang lebih baru Customer Experience 

Management yang tidak hanya memahami kebutuhan dan keinginan 

pelanggan tetapi juga memahami yang dipikirkan pelanggan. 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 transparan dan 

komunikatif (tablig). Dari hasil penelitian, responden menyatakan 

persetujuannya dengan pernyataan bahwa informasi yang diberikan 

PT. BPRS MAU dalam program grebek pasar transparan. 

Menyampaikan dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang 

tepat (bi al-hikmah) bersikap melayani dan rendah hati. Para pelaku 

pemasaran harus mampu menyampaikan keungggulan-keunggulan 

produknya dengan jujur dan tidak harus berbohong dan menipu 

pelanggan. Pelaku pemasaran harus menjadi komunikator yang baik, 

yang bisa bicara benar dan bi al-hikmah (bijaksana dan tepat dan 

sasaran) kepada mitra bisnisnya. 
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Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu 

oleh Mira Maryam Tibyan S dalam skripsinya yang berjudul 

Pengaruh Promosi Below The Line Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Pada Konsumen Susu Khusus Untuk Ibu Hamil dan Menyusui 

di Supermarket Yogya Sunda  dan Yogya Pahlawan Kota Bandung), 

juga memberikan kesimpulan bahwa dari hasil penelitian terhadap 

pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa promosi below the line 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh below the line diskon (X2) terhadap peningkatan 

jumlah nasabah (Y) PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung 

Hasil uji hipotesis membuktikan diskon tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah pada PT. 

BPRS MAU. Berdasarkan nilai koefisien diskon (X2) sebesar -0,261 

bernilai negatif (-) dan hasil perhitungan thitung pada variabel diskon 

sebesar -2,777 berarti thitung < ttabel yaitu -2,777 < 2,01808 dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima H1 ditolak atau diskon secara parsial 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

jumlah nasabah. Dengan nilai signifikansi (0,008). Nilai t negatif 

menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah dengan Y. Program diskon tidak memberikan reaksi 

pada nasabah untuk melakukan transaksi pada PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. Diskon adalah penyesuaian harga yang ditetapkan untuk 
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menghargai konsumen atas respon tertentu. Dalam istilah bank 

program diskon disebut juga dengan bonus/hadiah. Pada 

kenyataannya program diskon yang diberikan oleh PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha hanya untuk nasabah tertentu yang melakukan 

pelunasan sebelum jatuh tempo. Sehingga nasabah yang lain yang 

tidak dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dapat 

merasakan adanya program tersebut. 

Sebagaimana dalam teori diskon adalah penyesuaian harga 

yang ditetapkan untuk menghargai konsumen atas respon tertentu. 

Program diskon pada PT. BPRS MAU merupakan program yang 

diberikan pada saat nasabah melakukan pembiayaan dan melakukan 

pelunasan sebelum jatuh tempo maka nasabah mendapatkan diskon 

dengan tidak membayar margin bagi hasil yang sudah ditentukan di 

awal antara bank dan nasabah pada sisa angsuran yang harus 

dibayarkan. 

Dalam sistem perbankan yang dinamakan dengan diskon atau 

disebut juga dengan bonus/hadiah. Bonus yang diberikan oleh bank 

dikhususkan pada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh 

tempo dapat disimpulkan bahwa program tersebut tidak 

mempengaruhi nasabah secara keseluruhan. 

Program diskon yang diberikan PT. BPRS MAU tidak 

memberikan reaksi pada nasabah untuk melakukan transaksi pada 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Pada kenyataannya program diskon 
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yang diberikan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha hanya untuk 

nasabah tertentu yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. 

sehingga nasabah yang lain yang tidak dapat melakukan pelunasan 

sebelum jatuh tempo tidak dapat merasakan adanya program 

tersebut. 

Tujuan diadakannya diskon sendiri yaitu mendorong pembeli 

untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga volume penjualan 

diharapkan 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. Dalam kenyataannya diskon 

yang diberikan oleh PT. BPRS MAU pada nasabah tertentu yang 

melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Dari hasil penelitian 

sebagian besar nasabah bank yaitu pedagang dan lain-lain yang 

memiliki pendapatan Rp.2.000.000–Rp.3.000.000. Menurut 

responden melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo merupakan hal 

yang sulit melihat keperluan lain yang harus dipenuhi oleh masing-

masing responden berbeda-beda.  

Tujuan selanjutnya dengan adanya diskon atau potongan 

harga berdasarkan teori yaitu pembelian dapat dipusatkan 

perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga hal ini dapat 

menambah atau mempertahankan langganan penjual yang 

bersangkutan. Dengan adanya program diskon membuat nasabah 
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tertarik untuk melakukan transaksi pembiayaan pada PT. BPRS 

MAU dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa program diskon 

tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah ini 

membuktikan bahwa dengan ada atau tidaknya program tersebut 

tidak ada pengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah. Menurut 

responden yaitu dikarenakan faktor- faktor lain seperti kebutuhan 

yang lebih pokok yang menahan ketertarikan transaksi nasabah 

untuk melakukan transaksi pada bank tersebut.  

Merupakan sale service yang dapat menarik terjadinya 

transaksi pembelian. Dengan adanya program diskon nasabah 

merasakan kepuasan pelayanan penjualan dan dapat menarik 

nasabah untuk bertransaksi pada bank tersebut melalui pernyataan 

tersebut menurut responden untuk sebagian nasabah merasakan 

kepuasan dan nasabah yang lain tidak merasakan program tersebut. 

Hukum jual beli diskon adalah diperbolehkan selama tidak 

membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan terhadap 

konsumen, menimbulkan mudharat kepada orang lain dan lain 

sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian program diskon yang 

diberikan bank tidak menimbulkan mudharat bagi nasabah 

keseluruhan. Dalam kenyataannya bonus atau diskon yang diberikan 

mampu meringankan beban angsuran nasabah yang mampu 

melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. 
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3. Pengaruh below the line  event dan diskon secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan strategi promosi below the line 

event dan diskon secara bersama-sama terhadap peningkatan 

jumlah nasabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung, dapat dilihat dengan pengujian F-hitung menjelaskan 

bahwa nilai Fhitung>Ftabel yaitu 5,482 > 2,830 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa 

event (X1), diskon (X2) secara bersama-sama (simultan) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah 

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

menjelaskan besarnya variabel dependen. 

Hasil pengujian koefisien determinasi berganda antara 

variabel event (X1) dan diskon (X2) adalah kuat, karena nila R 

lebih dari 0,5 maka dapat dikatakan berkorelasi kuat. Dari 

perhitungan besarnya koefisien determinasi atau adjusted R
2
 adalah 

0,169 hal tersebut berarti bahwa 16,9% variabel peningkatan 

jumlah nasabah dipengaruhi oleh event dan diskon sedangkan 

sisanya (100%-16,9%) adalah 83,1% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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 Variabel lain yang bisa mempengaruhi persamaan tersebut 

juga bisa dipengaruhi oleh beberapa aktivitas marketing atau 

pemasaran lain seperti halnya personal selling, direct marketing, 

publisitas dan lain-lain bisa pula yang berhubungan dengan 

perilaku konsumen seperti faktor kebudayaan, sosial keluarga, 

pekerjaan dan lain-lain. 

Sehingga, ketika PT. BPRS MAU akan meningkatkan 

jumlah nasabah maka kedua variabel baik event ataupun diskon  

harus sama-sama diperhatikan guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Karena keduanya mempunyai pengaruh masing-masing 

terhadap peningkatan jumlah nasabah pada PT. BPRS MAU. 

Selain itu peningkatan jumlah nasabah juga bisa dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya seperti beberapa aktivitas marketing atau 

pemasaran lain seperti personal selling, direct marketing, publisitas 

dan aktivitas marketing below the line yang belum diterapkan atau 

belum optimal oleh PT. BPRS MAU dalam memasarkan 

produknya dan lain sebagainya, bisa pula yang berhubungan 

dengan perilaku konsumen seperti faktor  kebudayaan, sosial 

keluarga, pekerjaan dan lain-lain. 

4. Strategi Promosi Below The Line Pada PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Syariah marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran 

yang dilandasi semangat ibadah kepada Allah SWT, berusaha 
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semaksimal mungkin dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, 

bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. 

Bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari 

ridho Allah SWT, maka seluruh bentuk transaksinya menjadi nilai 

ibadah dihadapan Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an: 

                  

               

 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu 

dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al Jumu’ah : 10) 

 

Ayat diatas dapat dijelaskan makna dalam kata “carilah 

karunia Allah” yang digunakan didalamnya dimaksud untuk segala 

usaha yang halal yang melibatkan orang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Didalam Islam bukanlah suatu larangan apabila 

hamba-hamba-Nya mempunyai rencana atau keyakinan untuk 

berhasil dalam usahanya, namun dengan syarat harus sesuai dan 

tidak bertentangan dengan syariat islam. 

Dalam memasarkan suatu produk haruslah dilakukan secara 

baik dengan rasa suka sama suka. Sebab, Allah SWT sangat 

membenci transaksi jual beli yang mengandung unsur bathil, 

dzalim dan paksaan demi mendapatkan keuntungan yang besar. 

Dalam Q.S An-Nisa’: 29 Allah berfirman:  
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu”. (Q.S. An-

Nisa’ : 29) 

 

Islam tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan 

bisnis, bahkan Nabi Muhammad SAW pun telah mencontohkan 

bisnis sebagai mata pencaharian umatnya. Akan tetapi dalam 

berbisnis haruslah sesuai dengan ketentuan syariat islam. Karena 

itu islam memberikan jalan yang terbaik untuk dalam berbisnis 

dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Muhammad SAW, yakni 

sifat-sifat terpuji. Hal ini bertujuan agar bisnis yang dilakukan 

dapat berjalan dengan lancar, mendapat kemashlahatan didunia dan 

diakhirat, serta mendapat ridho dari Allah SWT. 

Promosi adalah aktivitas yang menyampaikan manfaat 

produk dan membujuk pelanggan membelinya. Promosi merupakan 

komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan mempengaruhi 

pasar bagi produk perusahaan, sehingga pasar dapat mengetahui 

tentang produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Konsep 

promosi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam 

menjualpun tidak pernah melebih-lebihkan produk dengan maksud 
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untuk memikat pembeli. Nabi Muhammad SAW. dengan tegas 

menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkan diri dari 

sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. 

Menurut Nelly Nailaitie promosi dibagi menjadi dua bagian 

yaitu Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL). Below the 

line adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan 

di tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen supaya aware terhadap produk. Periklanan 

lini bawah biasanya fokus pada cara langsung komunikasi. Promosi 

yang dilakukan oleh PT. BPRS MAU melalui promosi below the 

line meliputi program event dan diskon. 

Event merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

mengenalkan atau mengkomunikasikan produk sehingga 

terjalinnya interaksi antar pelanggan dengan produk. Event 

memiliki pengaruh yang besar karena keterlibatan customer 

didalamnya dan memilki peranan yang cukup besar dalam kegiatan 

komunikasi pemasaran/promosi. 

Event yang dilakukan oleh PT. BPRS MAU meliputi 

program Grebek Pasar
8
 yang merupakan ide kreatif yang termasuk 

dalam karakteristik event. Dalam hasil penelitian program event 

yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung yaitu melalui program grebek pasar yang merupakan 

                                                 
8
 Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama,PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 17 Juli  2017 
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program promosi yang paling ditekankan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan jumlah nasabah. 

Program grebek pasar yang dilakukan oleh bank adalah 

program memasarkan produk dengan melibatkan seluruh karyawan 

bank termasuk juga pimpinan bank untuk ikut andil dalam event 

memperkenalkan produk serta perusahaannya
9
. Dalam berbisnis 

tentu penyampaian informasi yang diberikan oleh pemasar harus 

transparan sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah yang memiliki 

penilaian bahwa informasi yang diberikan PT.BPRS MAU bersifat 

transparan. Keputusan nasabah berdasarkan informasi yang bersifat 

transparan oleh PT.BPRS MAU ditunjukkan pada item keenam 

dari variabel event. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan 

rata-rata dari item keenam nasabah cenderung menjawab setuju 

dengan jumlah 97,8% atau 44 responden terkait pernyataan 

tersebut, artinya nasabah menilai bahwa PT. BPRS MAU sudah 

memberikan informasi yang transparan kepada nasabah. 

Rasulullah S.A.W. lebih menekankan pada hubungan 

dengan pelanggan yang dikenal dengan istilah saat ini Customer 

Relationship Management atau istilah yang lebih baru Customer 

Experience Management yang tidak hanya memahami kebutuhan 

dan keinginan pelanggan tetapi juga memahami yang dipikirkan 

                                                 
9
 Mat Amin, Ibid. 
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pelanggan. Strategi promosi Rasulullah SAW transparan dan 

komunikatif (tablig). 

Transparan Dan Komunikatif (Tablig). Orang yang memilki 

sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan 

dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah) bersikap melayani dan 

rendah hanti. Para pelaku pemasaran harus mampu menyampaikan 

keungggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak harus 

berbohong dan menipu pelanggan Pelaku pemasaran harus menjadi 

komunikator yang baik, yang bisa bicara benar dan bi al-hikmah 

(bijaksana dan tepat dan sasaran) kepada mitra bisnisnya. 

Kemudian promosi yang dilakukan oleh PT. BPRS MAU 

melalui promosi below the line yaitu diskon. Diskon adalah 

penyesuaian harga yang ditetapkan untuk menghargai konsumen 

atas respon tertentu. Dalam istilah bank diskon disebut juga dengan 

bonus/hadiah. Diskon pada PT. BPRS MAU diberikan pada saat 

nasabah melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo 

Nasabah akan mendapatkan diskon pada saat pelunasan sebelum 

jatuh tempo dengan tidak membayar margin bagi hasil antara 

nasabah dan bank dan hanya membayar angsuran pokoknya saja. 

Ini dioberikan untuk menghargai konsumen dan meberikan 

keringanan bagi konsumen yang melakukan pelunasan sebelum 



122 

 

   
 

jatuh tempo
10

. Diskon yang diberikan oleh PT.BPRS Mitra Agro 

Usaha tidak menimbulkan mudharat bagi nasabah terbukti dari 

penilaian bahwa diskon yang diberikan PT.BPRS MAU tidak 

menimbulkan mudharat bagi nasabah. Hal ini ditunjukkan pada 

item keenam dari variabel diskon. Berdasarkan data hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata dari item keenam nasabah cenderung 

menjawab setuju dengan jumlah 66,7% atau 30 orang responden 

sisanya 33,3% atau 15 responden menjawab sangat setuju terkait 

pernyataan tersebut, artinya nasabah menilai bahwa program 

diskon yang diberikan PT. BPRS MAU tidak menimbulkan 

mudharat bagi nasabah. 

Semakin maju kesadaran pelanggan dan semakin banyak 

pilihan produk (barang/jasa) yang ditawarkan oleh produsen, 

pelanggan menjadi semakin sulit dilayani, menjadi lebih sadar 

harga, menjadi semakin penuntut tentang kriteria produk 

(barang/jasa) yang dikehendaki. Kenyataan tersebut menentang 

perusahaan untuk tidak saja memperoleh pelanggan yang puas, 

tetapi juga pelanggan yang lebih puas (delighted), hingga sampai 

pada pelanggan yang loyal. 

Banyak perusahaan mencoba untuk meningkatkan 

penjualan dan labanya melalui pencarian pelanggan yang baru. 

Namun hal itu tidak cukup, karena selain menarik pelanggan baru, 

                                                 
10

 Mat Amin, Wawancara dengan Direktur Utama,PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, 17 Juli  2017 
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mereka juga harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang 

sudah ada, serta meningkatkan volume bisnis dengan mereka. 

Paling tidak ada dua acara untuk menjaga pelanggan agar tetap 

setia, yang pertama, adalah mengembangkan loyalitas pelanggan, 

dan kedua, mengurangi pelanggan yang lari. 

Menjaga hubungan baik dengan pelanggan paling tidak ada 

dua cara, yang pertama, adalah mengembangkan loyalitas 

pelanggan, dan kedua, mengurangi pelanggan yang lari dengan 

memperhatiakan nasabah dengan pelayanan kepada pelanggan. 

Terbukti dari penilaian bahwa PT. BPRS MAU melayani 

nasabah dengan rendah hati (khitmah). Hal ini ditunjukkan pada 

item keenam dari variabel peningkatan jumlah nasabah. 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan rata-rata dari item 

keenam nasabah cenderung menjawab setuju dengan jumlah 57,8% 

atau 26 orang responden sisanya 42,2% atau 19 responden 

menjawab sangat setuju terkait pernyataan tersebut, artinya nasabah 

menilai bahwa PT. BPRS MAU melayani nasabah dengan rendah 

hati (khitmah). 

Bersikap Melayani dan Rendah Hati (Khidmah) merupakan 

strategi promosi Rasulullah SAW. Dalam peningkatan jumlah 

nasabah tentu diperlukan menumbuhkan kesan yang baik terlebih 

dahulu dengan nasabah. Rasulullah bersabda bahwa salah satu ciri 

orang beriman adalah mudah bersahabat dengan orang lain, dan 
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orang lain pun mudah bersahabat dengannya. Rasulullah SAW 

bersabda, ”Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang 

yang murah hati, sopan pada saat dia menjual, membeli, atau saat 

menuntut haknya. ”Al-Quran memerintahkan dengan sangat 

ekspresif agar kaum Muslim bersifat lembut dan sopan santun 

manakala berbicara dan melayani pelanggan
11

. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap respon nasabah 

tentang kuesioner yang diberikan dalam bentuk pernyataan yang 

diuraikan diatas rata-rata nasabah menjawab setuju pada item-item 

pernyataan hal ini dapat disimpulkan bahwa strategi promosi below 

the line pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sesuai 

dengan prinsip syariah. 

 

                                                 
11

 Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: 

Mizan, 2006), h. 75 


