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ABSTRAK 

Bank Indonesia memprediksi kenaikan pangsa pasar bank syariah 

menunjukkan bahwa, nasabah perbankan di Indonesia telah memilih dan 

mengambil keputusan untuk menjadi nasabah bank syariah. Nasabah 

cenderung menjadikan brand image (citra merek) dan nisbah bagi hasil 

atas keputusan nasabah dalam memilih tabungan. 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: 1) Apakah brand 

image berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung. 2) Apakah 

nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung. 3) 

Apakah brand image dan nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung. Dari rumusan masalah tersebut penulis 

memiliki tujuan penelitian yaitu adakah pengaruh brand image (citra 

merek) dan nisbah bagi hasil  terhadap keputusan nasabah dalam memilih 

tabungan pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang . 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Data yang diperoleh merupakan data primer yang merupakan 

hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang telah  disebar. 

Hasil dari penelitian ini adalah variable X1 (Brand Image) adalah 

factor yang paling mempengaruhi keputusan nasabah menabung. Dari 

persamaan regresi berganda tersebut menunjukkan bahwa variable brand 

image (citra merek) adalah variabel yang paling mempengaruhi secara 

signifikan yaitu sebesar 0,334 atau 33,4%. Pada variable X2 (Nisbah Bagi 

Hasil) tidak adanya pengaruh terhadap keputusan nasabah menabung. 

Sedangkan hasil dari pengujian bahwa variable brand image dan nisbah 

bagi hasil yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung.  

 

Kata Kunci : Brand Image,Nisbah Bagi Hasil, Keputusan Menabung 
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MOTTO 

 

 َيا َأُيَها اّلِذيَه آَمُىىْا اَّتُقىْا اّلّلَه َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَه اّلِزَبا ِئن ُكىُتم ُمْإِمِىيَه

َفِان ّلْم َّتْفَعُلىْا َفْأَذُوىْا ِبَحْزٍب ِمَه اّلّلِه َوَرُسىِّلِه َوِئن ُّتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَىاِّلُكْم 

ُّتْظَلُمىَنَّتْظِلُمىَن َواَل  اَل  

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

Maka jika kamu tidak mengerjakan ( meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, 

bahwa Alah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya.” 

(QS: Al-Baqarah : 278-279) 
 

 

 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan 

skripsi ini penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

1. Papah Zainul Ramli dan Mamah Amnah, terima kasih atas segala cinta, 

doa, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini 

telah diberikan kepada penulis. “Ya Allah, sayangi dan rahmatilah mereka 

lebih dari ketika mereka menyayangiku di waktu kecil”. 

2. Abangku Ahmad Zulfi Maulidi, S.Kom. yang senantiasa membimbing 

mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku. 

3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

IDENTITAS DIRI 

 

Nama    : AuliaFajriyati 

Tempat, TanggalLahir  : Bandar Lampung, 03 Agustus 1995 

JenisKelamin   : Perempuan 

Alamat    :Jln. Raya negeri sakti km. 15 komplek diniyyah puteri 

RT. 05 RW. 02 NO. 80, Kec.Gedongtataan Kab. 

Pesawaran 

Agama    : Islam 

Telepon   : 08971777772 / 089648304453 

E-mail     :fajriyatiaulia@gmail.com 

 

PENDIDIKAN 

 2000  : TK Diniyyah Puteri Lampung 

 2001– 2004 : SDN 1 Palapa 

 2005 – 2006 : MI Diniyyah Puteri Lampung 

 2007 – 2010 :MTs.Diniyyah Puteri Lampung 

 2011 – 2013 : MA Diniyyah Puteri Lampung 

 2013 – 2017 :Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 

 

  

 

 

mailto:fajriyatiaulia@gmail.com


KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim, 

 Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji 

syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa 

ilmu pengetahuan, petujuk dan kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Brand Image dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang) ”. 

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan 

juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau. 

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan 

studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang 

Perbankan Syariah. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang 

bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung, yang selalu tanggap akan kesulitan 

mahasiswa. 



2. Bapak Ahmad Habibi, S.E.,M.E.selaku Pembimbing satu yang telah tulus 

meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi 

sehingga skripsi ini selesai. 

3. Ibu Hj. Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I. selaku Pembimbing dua yang telah 

sangat banyak meluangkan waktu, membantu mengajarkan mengolah data dan 

memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini 

selesai. 

4. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah 

memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan. 

5. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustkaan yang memberikan 

pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumebr informasi, serta 

data dan lain-lain. 

6. Untuk para sepupuku Zakiah Nisrina,S.Kom. dan Rofiqoh Hasanah yang 

selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Untuk sahabat-sahabatku Shofia Endalla,S.E., Sinthia Meida Sari, S.E., Fina 

Dita Fransiska,S.E., Riska Yuli Anggraini,S.E.,atas semua dukungan, 

candatawa dan motivasi dalam setiap perjuangan penyelesaian skripsi ini. 

Thanks for being the shadow of my life. 

8. Untuk anak-anak gadis ku Hayaturridhani,S.Kom., Retno Wulandari,S.E., 

Laufensa Afifa,A.Md., Tri Wiyati Puteri,S.Pd., Ellis Hermika Puteri,S.E. dan 

azzimatinur atas semua dukungan, candatawa dan motivasi dalam setiap 

perjuangan penyelesaian skripsi ini. 



9. Untuk teman-teman KKN ku Riska Saputri, Desti Laila Wijaya, Laksmiati 

Martha Cahyana, Sri Andayani, Amelia Andriani, Meiya Sinta, Rezhy 

Anindia, Restu Handika, Nur Hidayat, M Iqbal, Meki Saputra, dan M Zantoni 

atas semua dukungan, canda tawa serta mengisi hari-hariku selama KKN 

hingga saat ini. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan Perbankan syariah 2013 khususnya 

Perbankan Syariah kelas C angkatan 2013, yang telah berjuang bersamaku 

sampai detik ini, semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. 

11. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu 

sehingga skripsi ini selesai. 

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan 

skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan 

perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 

 

 

 

 

NegeriSakti, 28 Oktober 2017 

 

AuliaFajriyati 

       NPM.1351020114 



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ..................................................................................  i 

HALAMAN ABSTRAK  ............................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  ......................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN  ....................................................................  iv 

HALAMAN MOTTO  ................................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP  ....................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR  ................................................................................  viii 

DAFTAR ISI  ...............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL .......................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR  ..................................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN  ..............................................................................  xii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  ...............................................................................  1 

B. Alasan Memilih Judul  ......................................................................  3 

C. Latar belakang Masalah  ...................................................................  5 

D. Rumusan Masalah  ............................................................................  13 

E. Pembatas Masalah .............................................................................  14 

F. Tujuan dan Manfaat penelitian .........................................................  15 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Brand Image  .....................................................................................  16 

1. Pengertian Brand Image ..............................................................  16 

2. Variabel Brand Image .................................................................  18 

3. Manfaat Brand Image .................................................................  19 

4. Brand Image Dalam Perspektif Islam .........................................  20 

B. Nisbah Bagi Hasil .............................................................................  23 

1. Definisi Bagi Hasil ......................................................................  23 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....................................  25 

3. Definisi nisbah bagi hasil ............................................................  27 

4. Karakteristik nisbah bagi hasil ....................................................  27 



5. Perbedaan sistem bagi hasiil dengan sistem bunga .....................  28 

6. Akad pola bagi hasil ....................................................................  31 

C. Perilaku Konsumen ...........................................................................  35 

1. Pengertian Perilaku Konsumen ...................................................  35 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlaku konsumen ...............  35 

D. Teori Perilaku Konsumen Menurut Ekonomi Islam .........................  43 

E. Tahap-Tahap Proses Pengambilan Keputusan ..................................  45 

F. Bank Syariah .....................................................................................  48 

1. Pengertian Bank Syariah .............................................................  48 

2. Prinsip Perbankan Syariah ..........................................................  48 

3. Visi, Misi dan Sasaran Perbankan Syariah .................................  50 

G. Kerangka Penelitian ..........................................................................  54 

H. Penelitian Terdahulu  ........................................................................  55 

I. Hipotesis ............................................................................................  58 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian..............................................................................  61 

B. Sumber Data ......................................................................................  61 

1. Data Primer  ................................................................................  61 

2. Data Sekunder .............................................................................  62 

C. Populasi dan Sampel .........................................................................  62 

1. Populasi  ......................................................................................  62 

2. Sampel  ........................................................................................  63 

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................  64 

1. Kuesioner  ...................................................................................  64 

2. Studi Pustaka  ..............................................................................  65 

E. Definisi Operasional Variabel ...........................................................  66 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..............................................  69 

1. Uji Validitas  ...............................................................................  70 

2. Uji Reliabilitas  ...........................................................................  71 

3. Uji Asumsi Klasik  ......................................................................  71 

a) Uji Normalitas  ......................................................................  71 

b) Uji Multikolineritas  ..............................................................  72 

c) Uji Heteroskedastisitas  .........................................................  72 

4. Analisis Regresi Linier Berganda ...............................................  73 

5. Uji Statistik..................................................................................  73 

a) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ..........................................  73 

b) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)  .......................  74 

c) Koefisien Determinasi (R
2
)  ..................................................  74 

 



BAB IV PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..................................................  76 

1. Sejarah Bank BNI Syariah  .........................................................  76 

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah  ...............................................  77 

3. Produk dan Layanan PT. BNI Syariah KC Tanjung Karang ......  78 

a) Produk Penghimpunan Dana (Funding Products) ................  78 

b) Produk Penyaluran Dana (pembiayaan) ................................  78 

c) Produk dan Jasa Layanan  .....................................................  79 

4. Struktur Dalam Organisasi  .........................................................  80 

5. Strategi Pemasaran di BNI Syariah Bandar Lampung  ...............  82 

B. Gambaran Umum Responden ...........................................................  82 

1. Jenis Kelamin  .............................................................................  82 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  ...............................  83 

3. Karakteristik berdasarkan pendidikan .........................................  84 

4. Karakterstik berdasarkan pekerjaan ............................................  85 

C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden ........................................  85 

1. Dimensi Brand Image .................................................................  85 

2. Dimensi Nisbah Bagi Hasil .........................................................  89 

3. Dimensi Keputusan Menabung  ..................................................  93 

D. Analisis Data .....................................................................................  98 

1. Uji Validasi .................................................................................  99 

2. Uji Reliabilitas  ...........................................................................  100 

3. Uji Asumsi Klasik  ......................................................................  101 

a. Uji normalitas  .......................................................................  101 

b. Uji multikolineritas  ..............................................................  102 

c. Uji heteroskedastisitas ...........................................................  103 

4. Uji hipotesis ................................................................................  104 

a. Uji regresi linier berganda .....................................................  104 

b. Uji signifikansi simultan (uji F) ............................................  105 

c. Uji statistik t ..........................................................................  106 

d. Uji koefisien determinasi (R
2
) ...............................................  109 

E. Pembahasan .......................................................................................  110 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................................  116 

B. Saran ..................................................................................................  117 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Brand Image Dan Nisbah Bagi Hasil 

Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)”. Sebelum penulis 

menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan 

istilahnya dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. 

Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam penulis ini dengan harap 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

berbeda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang, dalam hal ini sesuatu yang menjadi dasar dalam 

memilih suatu produk. 
1
 

2. Brand Image (citra merek) adalah sekumpulan ingatan, kesan pada 

suatu merek yang terbentuk di benak konsumen. Brand Image 

merupakan hasil dari pandangan atau penelitian konsumen 

terhadap suatu brand baik atau buruk.
2
 

                                                             
1
 Soekanto, Soerjono. 1990, Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, h. 237. 

2
 Freddy Rangkuti, The Power Of Brands, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 43. 
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3. Nisbah adalah jumlah nominal yang diminta nasabah, proyeksi 

keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash 

flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi dana 

(modal) bank, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah dan 

investment rate.
3
 

4. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil 

usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.
4
 

5. Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan; segala 

putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan dan 

difikirkan).
5
 

6. Nasabah adalah setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa 

sistem pembayaran dari penyelenggaraan untuk kepentingan diri 

sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
6
 

7. Tabungan adalah simpanan berupa uang dari pihak ketiga 

perorangan atau badan usaha pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan media tertentu, tetapi 

                                                             
3
 Firman Wahyudi, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan 

Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, Artikel Ilmiah, 

2015, h.1. 
4
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, h. 134. 
5
 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: odern Press, 1995, 

h.160. 
6
 PBI nomor 16/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, pasal 1 

ayat 3. 
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tidak bisa menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.
7
 

8. Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan 

nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) 

Islam.
8
 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

yang dimaksud dalam judul ini adalah penyelidikan atas pengaruh 

brand image dan nisbah bagi hasil pada Bank Syariah apakah 

berpengaruh atau tidak terhadap keputusan nasabah menabung di 

Bank Syariah. 

 

B. Alasaan memilih judul  

Ada beberapa alasan penulis memilih judul yakni :  

1. Alasan objektif 

Bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan diteliti 

terkait dengan judul skripsi , hal ini dikarenakan penulis ingin 

mengetahui masalah yang terdapat pada Bank BNI Syariah karena 

Bank BNI Syariah menduduki peringkat ke tiga pada Top Brand 

Award. Penulis ingin meneliti dari brand image dan nisbah bagi hasil 

apakah mempengaruhi atas kedudukan Bank BNI Syariah terhadap 

                                                             
7
 Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran: jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 1997, h. 31. 

8
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.15. 
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Top Brand Award. Selain itu dari aspek yang penulis bahas dalam 

skripsi ini, dengan tingkatan jumlah nasabah yang menggunakan 

produk abungan lebih tinggi dari pada produk lainnya maka dari itu 

penulis memiliki alas an sebagai berikut untuk mengetahui apakah 

brand image dan nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah dalam memilih produk tabungan. 

 

2. Alasan subjektif 

Dari aspek yang penulis bahas permasalahan tersebut sangat 

memungkinkan untuk dibahas atau diteliti. Disamping itu penelitian 

yag penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang penulis 

pelajari dari fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan perbankan 

syariah.    

Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena 

tersedianya sumber dari literature yang tersedia di perpustakaan 

ataupun sumber lainnya seperti jurnal, buku, undang-undang, artikel 

dan data yang diperlukan dari narasumber di Bank Syariah yang 

menerapkan nisbah bagi hasil. 
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C. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari 

masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakan yang 

kekurangan dana. Perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang 

bertujuan memperoleh laba dari kegiatannya. Di Indonesia operassional bank 

dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bank konvensional dengan sistem 

bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasil.
9
 

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan 

bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produkna dikembangkan 

berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits. Antonio dan Perwataatmadja 

membedakan dua pengertian yaitu, bank Islam dan bank yang beroperasi 

dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan 

prinsip syariat Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat 

secara Islam.
10

 

Dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

pasal 1 disebutkan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

                                                             
9
 Siti Zahara,et.all., pengaruh debt financing dan equity financing terhadap kinerja keuangan 

bank syariah periode 2006-2010, Jurnal Akuntansi volume 3, No. 1, Februari 2014, h. 50. 
10

Ibid, h. 51. 
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menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup lembaga, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.”
11

 

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. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah 

hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. 

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem 

perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada 

tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang 

memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya 

berdasarkan asas bagi hasil. Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang 

berlandaskan pada syariat Islam.
12

 

Pertumbuhan perbankan syariah yang berkembang pesat di Indonesia, 

membuat semakin banyak bank syariah baru bermunculan, baik bank umum 

syariah seperti bank Muamalat, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, 

                                                             
11

Op.Cit, h. 15-16.  
12

 Evi, et.all., Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito 

Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 9, 

diakses 25 Januari 2017. 
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Mega Syariah, Jabar dan Banten, Panin Syariah, Bukopin Syariah, Victoria 

Syariah, BCA Syariah, Maybank Indonesia Syaria, maupun unit usaha 

syariah. Dari sekian banyak bank syariah yang tumbuh berkembang di 

Indonesia, beberapa diantaranya mampu menunjukkan keunggulannya dalam 

persaingan antar bank syariah. 

Dari prediksi kenaikan pangsa pasar bank syariah yang dilakukan oleh 

bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa, nasabah perbankan di Indonesia 

telah memilih dan mengambil keputusan untuk menjadi nasabah bank 

syariah.
13

 Dalam hal ini, pengertian keputusan menjadi nasabah tidak jauh 

berbeda dengan keputusan pembelian karena keputusan menjadi nasabah 

menjalani proses yang sama seperti pada keputusan pembelian. Keputusan 

pembelian adalah proses dimana konsumen melewati lima tahap yaitu, 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternative, keputusan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum 

pembelian actual dilakukan dan memiliki dampak yang sama setelah itu.
14

 

Nasabah cenderung menjadikan brand image (citra merek) suatu 

produk jasa bank konvensional sebagai acuan sebelum memutuskan untuk 

menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga 

perusahaan harus dapat membangun citra merek bank syariah yang lebih baik 

                                                             
13

 Aditya Bagus Indratama, Yessy Artanti, Pengaruh Citra Merek dan Promosi Penjualan 

Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Bank Syariah Mandiri, Jurnal lmu 

Manajemenvolume 2 nomor 4, Oktober 2014, h. 1262. 
14

ibid, h. 1262. 



8 
 

dengan menawarkan produk jasa yang lebih menarik sekaligus 

menggambarkan manfaat produk yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan nasabah. Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang 

muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. 

Asosiasi tersebut data muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang 

dikaitkan dengan suatu mere. Jika konsumen tidak memiliki pengalaman 

dengan suatu produk, mereka cenderung untuk memercayai merk yang 

disukai atau yang terkenal.
15

 

Penanganan citra merek merupakan salah satu tantangan terbesar 

karena penanganan citra merek menjadi salah satu perumusan metode promosi 

yang tepat. Dalam penerapannya, terdapat bermacam sarana promosi yang 

dapat digunakan oleh bank dalam mempromosikan produk maupun jasanya. 

Masing-masing sarana promosi memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun 

sarana promosi yang dilakukan untuk mempengaruhi nasabah adalah melalui 

promosi penjualan.
16

 

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan 

dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. 

Menabung juga merupakan kebutuhan masyarakat modern. Sebagai langkah 

pengamanan, menyimpan uang dan sebagai investasi untuk masa depan. 

Semakin banyaknya bank di Indonesia menambah daya saing antar bank 

                                                             
15

Ibid  
16

Ibid, h. 1262-1263 
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konvensional maupun bank syariah, dan menyebabkan banyaknya pilihan 

bagi masyarakat untuk menyimpan dan menginvestasikan uangnya. Tingginya 

populasi muslim di Indonesia merupakan peluang sangat besar bagi bank 

syariah untuk meraih dana masyarakat dalam simpanan (tabungan). 

Salah satu bank syariah yang sekarang menjadi perhatian adalah bank 

syariah mandiri (BSM). BSM memiliki berbagai macam produk tabungan 

syariah, salah satu produk tabungan yang menjadi unggulan dan pilihan para 

nasabah adalah tabungan BSM. BSM pada tahun ini dapat dikatakan yang 

menguasai pangsa pasar, mengapa demikian, dalam TOP BRAND AWARD 

bank syariah mandiri mendapatkan penghargaan tabungan syariah terbaik 

dalam kategori Banking and Finance dengan persentase 26,1%, selain itu juga 

ada pula BRI Syariah dengan persentase 22,9% dan BNI Syariah dengan 

persentase 15,2%, ketiga bank ini pendapatkan penghargaan pada TOP 

BRAND AWARD dalam kategori Banking and Finance.
17

Selain itu juga masih 

banyak prestasi yang diraih oleh BSM pada bulan februari sampai dengan 

bulan agustus 2017 salah satu prestasi BSM adalah TOP BRAND CSR 

AWARD 2017 dalam penghargaan majalah bussines news Indonesia, komite 

Nasional kebijakan governance (KNKG) dan masyarakat CSR Indonesia pada 

tanggal 5 april 2017.
18

 

                                                             
17

www.topbrand-award.com, diakses 3 agustus 2017. 
18

www.syariahmandiri.co.id, diakses 3 agustus 2017. 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.syariahmandiri.co.id/
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Dalam produk tabungan pada bank syariah terdapat akad mudharabah 

yang menggunakan prinsip bagi hasil, bagi pihak yang akan menjalankan 

prinsip ini, maka harus membuat kesepakatan awal yang berkaitan dengan 

usaha yang akan dijalankan dan menetapkan nisbah bagi hasil masing-masing 

pihak menurut caa pembagiannya. Usaha yang akan dijalankan merupakan 

usaha-usaha yang dibenarkan menurut syariah, tidak boleh ditanamkan pada 

usaha yang diharamkan. Yang akan dibagi hasilkan  adalah keuntungan bersih 

dari usaha tersebut tetapi boleh juga dibuat kesepakatan diantara dua pihak 

jika bagi hasil diperhitungkan dari total sales. Karena yang dibagi hasilkan 

merupaka suatu keuntungan, maka besar kecilnya nominal keuntungan akan 

mengalami turun-naik, tergantung  dari usaha dan kesungguhan dalam 

mengelola usaha tersebut, tabungan merupakan simpanan yang tidak 

berjangka dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya oleh 

bank untuk dikelola atau bertindak sebagai mudharib dengan bagi hasil sesuai 

dengan nisbah yang disepakati sejak awal.
19

 

Pengetahuan nasabah berfokus pada informasi yang diketahui oleh 

nasabah mengenai suatu hal tertentu. Pengetahuan nasabah mencangkup 

pengetahuan produk tabungan dan nisbah bagi hasil. Nasabah yang 

mengetahui jasa tabungan syariah jika merasa diuntungkan dalam hal tersebut 

maka nasabah cenderung berminat untuk meggunakan jasa tabungan tersebut. 

                                                             
19

 Rudy Haryanto, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Nasabah Deposito Mudharabah, 

Jurnal Al-Ihkam volume V o. 2, tahun 2010, h.5. 
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Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian 

atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan kegiatan usaha. Didalam 

usha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang 

akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem 

perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada 

masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian 

hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak 

(akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya 

kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang di terapkan di dalam perbankan 

syariah terdiri dari dua sistem, yaitu profit sharing dan revenue sharing.
20

 

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya pada bank 

syariah yang semakin pesat, dengan semakin banyaknya bank syariah yang 

terus bertambah. Demikian pula perkembangan lembaga keuangan yang ada 

di Lampung. BNI Syariah Cabang Tanjun Karang salah satu lembaga 

keuangan syariah yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat 

dan penghimpun dana untuk kelebihan dana pada masyarakat. Berikut ini 

terdapat jumlah nasabah yang menabung pada Bank BNI Syariah Cabang 

Tanjung Karang periode 2012-2016 sebagai berikut : 

                                                             
20

 Wirdayani Wahab, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank 

Syariah, Jurnal Ekonomi vol 1 no. 2, diakses pada 7 februari 2017. 
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Tabel 1.1 

Tabel Data Jumlah Nasabah Tabungan 

Aperiode 2012-2016 

 

no Tahun 
Jumlah Nasabah 

Menabung 

1 2012 160 

2 2013 185 

3 2014 178 

4 2015 193 

5 2016 210 

Sumber : Data Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 jumlah 

nasabah menabung di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang mengalami 

penurunan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bank BNI Syariah dapat 

menduduki peringkat ketiga di Top Brand Award. Dari data diatas 

menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang menabung di bank BNI 

Syariah KC Tanjung Karang. Dengan letak lokasi yang berpusat ditengah kota 

dan juga dekat dengan bank-bank syariah lainnya, bank BNI syariah cabang 

tanjung karang harus membuat dan menyusun strategi pemasaran yang 

membantu pembentukan citra mereknya (Brand Image). 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan 

menggunakan studi dengan produk tabungan yang menggunakan siste bagi 

hasil. Pemilihan ini berdasarkan pada jumlah nasabah tabungan lebih besar 

dari pada jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di bank tersebut. Agar 

dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah 
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mengenai bagaimana pengaruh brand image dan nisbah bagi hasil terhadap 

keputusann nasabah menabung, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. 

Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan nasabah 

bank BNI Syariah KC Tanjung Karang sebagai objek populasi, karena 

nasabah bank BNI Syariah yang dapat menentukan alasan mereka menabug di 

bankBNI syariah KC Tanjung Karang tersebut. Dari hal tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk 

skripsi dengan judul : Pengaruh Brand Image dan Nisbah Bagi Hasil 

Terhadap Jumlah Nasabah Menabug Di Bank Syariah (Studi Pada Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang? 

2. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang? 

3. Apakah brand image dan nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank BNI Syaria Cabang Tanjung 

Karang? 
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E. Pembatasan Masalah 

Mengingat cukup banyak produk-produk simpanan pada Bank BNI Syariah 

yang ditawarkan pada nasabahnya, maka penyusun membatasi penelitian ini 

pada produk tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil yang 

dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, memahami dan menganalisis : 

a. Pengaruh brand image terhadap keputusan nasabah menabung di Bank 

BNI Syariah Cabang Tanjung Karang. 

b. Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung di 

Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang. 

c. Pengaruh brand image dan nisbah bagi hasil terhadap keputusan 

nasabah menabung di Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang. 

 

2. Manfaat Penelitian  

a. Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian lapangan ini memberikan wawasan 

mengenai pengaruh brand imagedan nisbah bagi hasil yang diterapkan 

pada perbankan syariah serta memberikan sumbangan pemikiran dan 
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pengetahuan dalam khasanah ekonomi islam. Khususnya bagi 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

lampung. 

b. Praktis  

1) Bagi Penulis 

Sebagai wawasan keilmuan yang dapat menstimulus penulis untuk 

terus belajar mengenai bank syariah dan produk perbanka syariah. 

2) Bagi Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang 

Penelitian ini dapat memberikan masukkan bagi dunia perbankan 

agar mengetahui hubungan antara brand image dan nisbah bagi 

hasil dengan keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan 

di Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang. 

3) Bagi Kalangan Akademisi 

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh kalangan akademis, baik dosen maupun mahasiswa dalam 

upaya memberikan pengetahuan informasi dan sebagai proses 

pembelajaran untuk mengkaji dan mengembangkan ekonomi Islam 

khususnya industry perbankan syariah. 

4) Masyarakat  

Masyarakat merupakan salah satu bagian stakeholders perbankan 

syariah, semoga menjadi motivasi untuk lebih giat lagi berperan 

dalam pengembangan perbankan syariah. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Brand Image 

1. Pengertian Brand Image 

Menurut America Marketing Association, definisi merek (brand) 

adalah nama, istilah, tanda, symbol atau rancangan atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk 

mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda 

dari produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk 

atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing.
1
 

Pengertian image secara umum, merupakan sekumpulan 

keyakinan, ide, kesan dan persepsi dari seseorang atau masyarakat 

terhadap suatu produk, merek, figure, organisasi, perusahaan bahkan 

Negara yang dibentuk melalui suatu informasi yang diperoleh melalui 

berbagai sumber. Menurut Kotler, image yang positif memiliki 3 

fungsi, yaitu: 
2
 

a. Membentuk karakter produk atau perusahaan. 

b. Image membentuk karakter tersebut dengan cara tersendiri, 

sehingga tidak keliru dengan pesaing. 

c. Image menyalurkan kekuatan emosional. 

                                                             
1
 Freddy Rangkuti, The Power Of Brands, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 1 

2
 Kotler Philip, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Penhallido, 2000, h. 338. 
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Brand Image juga merupakan hasil dari pandangan atau penelitian 

konsumen terhadap suatu brand baik atau buruk. Hal ini berdasarkan 

pertimbangan atau menyeleksi dengan membandingkan perbedaan 

yang terdapat pada beberapa brand, sehingga brand yang 

penawarannya sesuai dengan kebutuhan akan terpilih. Image yang 

kuat dan positif akan menjadi salah satu hal yang penting. Tanpa 

image yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk 

menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. 

Dengan menciptakan brand image yang tepat dari suatu produk tentu 

akan sangat berguna bagi para konsumen, karena brand image akan 

mempengaruhi penilaian atas alternative brand yang diadapinya.
3
 

Dalam sebuah Brand Image terkandung beberapa hal yang 

menjelaskan tentang merek sebagai produk, merek sebagai organisasi 

dan merek sebagai symbol. Brand Image bisa juga tercipta dari faktor-

faktor lainnya. Brand Image tercipta bias dengan waktu yang sangat 

lama bisa juga dengan waktu yang sangat singkat. Hal ini tergantung 

dengan perusahaan itu sendiri bagaimana membangun Brand Image 

dan memeliharanya. Brand Image menurut Feddy Rangkuti adalah 

sekumpulan ingatan, kesan dan persepsi dari seseorang, suatu 

komunitas, atau masyarakat tentang suatu merek yang terbentuk 

                                                             
3 Freddy Rangkuti, The Power Of Brands, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, h. 43. 
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dibenak konsumen.
4
Sedangkan menurut Philip Kotler Brand Image 

merupakan sejumlah keyakinan tentang merek.
5
 

 

2. Variabel Brand Image 

Menurut Biel dalam jurnal penelitian Setyaningsih dan Didit 

Darmawan variabel Brand Image adalah :
6
 

a. Citra pembuat (corporate image), citra yang ada dalam 

perusahaan itu sendiri. Perusahan sebagai organisasi berusaha 

membangun imagenya dengan tujuan tak lain agar nama 

perusahaan ini bagus, sehingga akan mempengaruhi segala hal 

mengenai apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

b. Citra pemakai (user image), dapat dibentuk langsung dari 

pengalaman dan kontak dengan pengguna merek tersebut. 

Manfaat adalah nilai pribadi konsumen yang diletakkan terhadap 

atribut dari produk atau layanan tersebut. 

c. Citra produk (product image), citra konsumen terhadap produk 

yang dapat berdampak positif maupun negative yang berkaitan 

dengan kebutuhan, keinginan dan harapan dari konsumen. 

Sedangkan menurut sutisna brand image memiliki tiga variabel 

pendukung, yaitu:
7
 

                                                             
4
 Ibid  

5
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, edisi 9, Jakarta : PT Prenhallindo, 2002, h. 63. 

6
 Darmawan, Didit, Setyaningsih, pengaruh citra merek terhadap efektifitas iklan, jurnal 

media mahardika, 2004, vol 2 No. 3, h. 48-49. 
7
 Sutisna dan Pawitra, perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, remaja rosdakarya, 

Jakarta, 2001, h. 8. 
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a. Citra pembuat (corporate image) merupakan sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan knsumen terhadap perusahaan yang membuat 

suatu atau jasa. 

b. Citra pemakai (user image) merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan 

suatu barang dan jasa. 

c. Citra produk (product image) merupakan sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. 

Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk mendongkrak 

penjualan produknya, salah satunya dengan membangun brand image 

yang positif. Dalam hal ini Bank BNI Syari’ah Cabang Tanjung 

Karang mampu mempertahankan merek (brand) dalam rangka 

meningkatkan jumlah nasabah menabung. Hal tersebut dilakukan 

dengan menaati ketentuan Islam seperti tdak menjiplak, meniru atau 

memalsukan merek. Selain itu Bank BNI Syari’ah Cabang Tanjung 

Karang mampu bersaing dengan baik atas merek-merek produk Bank 

Syari’ah lainnya di wilayah Lampung karena Brand Image yang telah 

bank ini miliki.
8
 

3. Manfaat Brand Image 

Pandangan konsumen terhadap suatu brand merupakan hal yang 

sangat penting dalam strategi pemasaran. Suatu Image akanmembantu 

perusahaan untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang 

                                                             
8 Ibid, h.8  
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dijalankan sudah tepat atau belum. Menurut sutisna, ada beberapa 

manfaat dari brand image yang positif yaitu :
9
 

a. Konsumen dengan image yang psitif terhadap suatu brand, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

b. Perusahaan dapat mengembangkan lini prduk dengan 

memanfaatkan image positif yang telah terbentuk terhadap brand 

produk lama. 

c. Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan 

jika brand produk yang telah ada positif. 

 

4. Brand Image dalam Perspektif Islam 

Dalam pandangan marketing syariah, brand adalah nama baik yang 

menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Misalnya Nabi 

Muhammad saw, memiliki reputasi sebagai seseorang yang terpercaya 

sehingga di juluki al-amin. Membangun brand yang kuat adalah 

penting, tetapi dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

prinsip-prinsip syariah marketing. 

Salah satu hal yang penting yang membedakan produk Islam 

dengan produk lainnya adalah karakter brand yang mempunyai alue 

indicator bagi konsumen. Brand yang baik adalah brand yang 

mempunyai karakter yang kuat, dan bagi perusahaan atau produk yang 

menerapkan syariah marketing, suatu brand juga harus mencerminkan 

                                                             
9
Ibid, h. 83. 
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karakter-karakter yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah atau nilai-nilai spiritual. 

Sebenarnya pada masa Rasulullah Saw telah ada kajian 

mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang 

berdagang. Beliau selalu memerhatikan penampilan, dengan cara 

tidak membohongi pelanggan baik yang menyangkut kualitas 

maupun kuantitas. 

 Surat Asy-Syu’araa’ ayat 181-183 memberikan pedoman kepada 

kita bahwa pentingnya menjaga kualitas produk yang kita jual yaitu 

dengan tidak memanipulasi atau merugikan pembeli dengan 

kecurangan yang kita buat. Jadi, dalam pemasaran harus memberikan 

yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual sehingga 

kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan 

produk tersebut. 

Adapun nilai-nilai brand (merek) menurut Yusuf Al-Qardhawi, 

yaitu:
10

 

1) Kejujuran  

Menurut Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, diantara nilai 

transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah amanah 

(kejujuran).
11

 Ia merupakan puncak moralitas iman dan 

karakteristik yang paling menonjol dari orang yang beriman. 

                                                             
10

 Yusuf Al-Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, h. 293 
11

 Ibid, h.293 
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Dan bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. 

Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pembisnis yang diridhoi 

Allah SWT adalah kejujuran. 

2) Keadilan  

Keadilan adalah misi utama ajaran Islam, karenanya ia akan 

menjadi salah satu nilai dasar dalam perekonomian. Dalam hal 

ini sebuah merek produk haruslah sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen, tidak ada unsur penipuan dan 

manipulasi pada sebuah produk yang diproduksi. 

Dalam aktivitas bisnis Islam juga ada prinsip-prinsip yang 

mendasari aktivitas bisnis yang dapat dipandang sebagai 

wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, 

paling tidak, salah satu pelaksanaan ajaran Al-Qur’an yaitu : 

a) Prinsip Tanggung Jawab 

Menurut Beekum tanggung jawab merupakan 

konsekuensi logis dari adanya kebebasan. Pertanggung 

jawaban ini tidak hanya mecangkup pertanggung 

jawaban seluruh perbuatan di dunia dan di alam akhirat. 

Namun pertanggung jawaban seseorang terhadap 

lingkungannya, pemerintah terhadap rakyatnya dan juga 

seperti perusahaan terhadap konsumennya. 
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Selain itu citra merek yang dimiliki Rasulullah juga dijelaskan 

dalam Al-Qur’an pada surat Al-Qalam ayat 4 :
12 

﴾٤﴿َوِإَّنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم   

Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang 

mulia dan sebagai penyempurna akhlak manusia. Oleh karena itu, 

perdagangan yang dilakukan dengan akhlak yang baik dengan 

mengutamakan kualitas yang baik akan mencerminkan akhlak 

Rasulullah. 

B. Nisbah Bagi Hasil 

1. Definisi Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) disebut dengan 

Profit sharing. Profit Sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai 

pembagian laba. Sedangkan secara definitif profit sharing diartikan 

sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari 

suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat 

berbentuk suatu bonus uang tunai tahnan yang didasarkan pada laba 

yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk 

pembayaran mingguan atau bulanan.
13

 

                                                             
12

 Ibid,h.  
13

 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 105. 
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Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk 

produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun 

sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-

pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, 

harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. 

Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan 

bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan 

proyek. 

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional 

antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua 

pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan 

untuk kepentingan mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya 

operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan 

mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan 

secara ekplisit disebutkan dalam perjanjian di awal. Tidak ada 

pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti 

shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan 

sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian 

keuntungan di muka. 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 

Kontrak mudharabah adalah suatu kontak yang dilakukan oleh 

minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil 

investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor pengeruh tersebut ada yang berdampak langsung dan 

ada yang tidak langsung. 
14

 

a. Faktor Langsung 

Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang 

mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, 

jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing 

ration). 

1) Investment rate merupakan persentase actual dana yang 

diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan 

investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana 

dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan salah satu metode. 

a) Rata-rata saldo minimum bulanan 

b) Rata-rata total saldo harian 

                                                             
14

Ibid, h.110. 
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Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia 

untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual 

yang digunakan. 

3) Nisbah (profit sharing ration) 

a) Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 

b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat 

berbeda. 

c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu 

bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 

bulan. 

d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan 

accountlainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 

temponya. 

b. Faktor tidak langsung  

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah : 

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. 

a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan 

biaya. 

b) Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan 

yang diterima dikurangi biaya-biaya. 

c) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut 

ravanue sharing. 
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2) Kebijakan accounting (prinsip dan metode akuntansi) 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan 

pengangkutan pendapatan dan biaya.  

3. Definisi Nisbah Bagi Hasil 

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan 

diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko 

bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya 

berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. 

Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik 

shahibul mal, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung 

sepenuhnya oleh shahibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil 

disebut juga dengan nisbah keuntungan.
15

 

 

4. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil 

Menurut Karim terdapat lima karakterstik nisbah bagi hasil yaitu :
16

 

a) Presentase 

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan 

dalam nominal uang tertentu (Rp) 

b) Bagi untung dan bagi rugi 

                                                             
15

 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah, Yogyakarta: 
UII Press, 2012, h. 26. 

16 ibid,h.102 
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Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, 

sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-

masing pihak. 

c) Jaminan  

Jaminan yang akan diminta terkait dengan character risk yang 

dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh 

keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah 

mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh business 

risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untukmeminta 

jaminan pada mudharib. 

d) Besaran nisbah  

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar 

menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul mal 

dan mudharib. 

e) Cara menyelesaikan kerugian 

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena 

keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi 

keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal. 

 

5. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga 

Hal mendasar yang membedakan antara lebaga keuangan non 

syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian 

keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan 
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dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh 

karena itu, munculah istilah bunga dan bai hasil.
17

 

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi 

bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fikih Islam. Tampaknya 

kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus 

diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan 

paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan 

peningkatan kesejahteraan umat. Kenyataannya adalah berupa 

beroperasinya bank-bank Syariah di pelosok Indonesia, yang 

beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi 

hasil (mudharabah). 

Menurut Muhammad Nafik HR dalam bukunya Bursa Efek dan 

Investasi Syariah menerangkan bahwa perbedaan sistem bagi hasil 

dengan sistem bunga diantaranya adalah: 
18

 

a. Dalam sistem bagi hasil investasi-investasi yang diakukan 

adalah bersifat halal saja. Sedangkan dalam sistem bunga 

investasi yang dilakukan halal dan haram. 

b. Dalam sistem bagi hasil profit dan falah yang diambil lebih 

mengorientasikan kehidupan dunia dan juga akherat. 

Sedangkan dalam sistem bunga profit oriented cenderung 

mementingkan dunia dan mengabaikan akherat. 

                                                             
17

Op.Cit, h. 75 
18

 Muhammad Nafik, HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Jakarta: PT Serambi Ilmu 

Semesta, 2009, h. 115. 
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c. Hubungan dengan nasabah dalam sistem bagi hasil adalah 

berbentuk hubungan kemitraan. Sedangkan hubungan nasabah 

dalam sistem bunga adalah dalam bentuk hubungan debitur-

kreditur. 

d. Dalam segi bagi hasil, penghimpunan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

Sedangkan dalam sistem bunga tidak terdapat dewan sejenis. 

e. Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat 

dalam waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan 

untung dan rugi, sedangkan dalam sistem bunga penentuan 

bunga di buat pada waktu akad dengan asumsiharus selalu 

untung.  

f. Besarnya rasio dalam sistem bagi hasil berdasarkan pada 

jumlah keuntungan yang diperoleh, sedangkan besarnya 

persentase pada sistem bunga berdasarkan pada jumlah uang 

(modal) yang dipinjamkan. 

g. Besarnya bagi hasil dalam perbankan syariah tergantung pada 

keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan. Sedangkan 

dalam sistem bunga pembayaran bunga tetap seperti yang 

diperjanjikan, tanpa menimbang apakah proyek untung atau 

rugi. 

h. Dalam sistem bagi hasil besarnya bagi hasil meningkat sesuai 

dengan menigkatkan jumlah pendapatan, sebaliknya dalam 



31 
 

 
 

sistem bunga jumlah pembayaran bunga tidak meningkat 

sekalipun jumlah keuntungan meningkat. 

i. Dalam sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahan 

bagi hasil, sedangkan dalam system bunga keberadaan bunga 

dikecam oleh seluruh agama termasuk Islam. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip 

perbankan syariah adalah bertujuan untuk kesejahteraan 

masyarakat yang pada dasarnya bermuara pada kepedulian social, 

dan disamping itu juga bank syariah cenderung memprioritaskan 

untuk kehidupan dunia dan akherat, sedangkan dalam bank 

konvensional lebih memprioritaskan kehidupan duniawi saja. 

6. Akad Pola Bagi Hasil 

Akad bank syari’ah yang utama dan paling penting yang disepakati 

oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip 

mudharabah dan musyarakah. Prinsipnya adalah al-ghunm bi’l-ghurm 

atau al-kharaj bi’l-daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian 

keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, atau untuk setiap 

keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. 

Konsep bagi hasil yang digambarkan  dalam buku Fiqih pada 

umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama 

bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan 

ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan 
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tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua 

asset dilikuidasi. 

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. 

Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan 

bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa dari jenis akad dengan 

prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :
19

 

a. Musyarakah  

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau 

lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai 

mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah 

berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam 

manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. 

Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai 

kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk 

tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha 

tersebut. 

Porsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai 

dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik 

dan Imam Syafi’i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal 

yang mereka sertakan. 

                                                             
19 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syari’ah,Jakarta : Rajawali Pers 2013, h. 51-52. 
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Sementara itu, kerugian apabila terjadi akan ditanggung 

bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-

masing. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, 

sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan 

proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. 

b. Mudharabah  

Mudaharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik 

dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibulmal, menyediakan 

modal (100 %) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut 

mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat 

bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka 

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.  

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, 

tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau 

entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis , tetapi tidak 

memiliki modal. 

Apabila terjadi kerugian karena proses normal darii usaha 

dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian 

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola 

kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila 
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terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka 

pengelola berrtanggung jawab sepenuhnya.
20

 

Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
21

 

 

1) Mudharabah Muthlaqah (General Investment) 

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah 

shohibul mal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang 

diinvestasikannya atau dengan kata lain, mudharib diberi 

wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis 

usaha,dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai 

dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka. 

2) Mudharabah Muqayyadah (special Investment) 

Pada jenis akad ini, shohibul mal memberikan batasan dana 

yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana 

tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu 

tentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah special 

investment based on restricted mudharabah. Model ini rasanya 

cocok pada saat krisis dimana sector perbankan mengalami 

kerugian menyeluruh. Dengan special investment, investor 

tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu 

besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan 

return dan cost yang dihitung khusus. 

                                                             
20

Ibid, h. 60-61. 
21

 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 

Indonesia,2007, h. 27-28  
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C. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Studi perilaku konsumen terpusat pada 

cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya 

mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang 

yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup apayang mereka 

beli, mengapa mereka membeli,kapan mereka membeli, di mana mereka 

membeli, seberapa sering mereka membeli, dan seberapa sering mereka 

menggunakannya.
22

 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

diantaranya faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, 

keyakinan dan sikap.
23

 

a. Faktor budaya 

Faktor budaya yang mempunyai pengaruh paling luas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami 

                                                             
22 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 (Jilid 1). 

Erlangga. Jakarta.2008.h.5 
23

 Setiadi Nugroho J, Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan 

Penelitian Pemasaran. Kencana. Bogor.h. 11 
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pesan yag dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial 

pembeli.
24

 

1) Budaya 

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar 

dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makluk 

lainnya betindak melalui naluri maka perilaku manusia 

umumnya dipelajari. Seorang anak sedang tumbuh dan 

mendapat seperangakat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku 

melalui suatu proses sosialisai yang melibatkan keluarga dan 

lembaga-lembaga sosial penting lainya. Seorang anak yang 

dibesarkan di Amerika akan terbuka pada nilai-nilai: prestasi 

dan keberhasilan, kegiatan efesiensi dan kepraktisan, kemajuan, 

kenyamanan dari segi materi, individulism, kebebasan, 

kenyamanan diluar, kemanusiaan dan jiwa muda.
25

 

Pemasaran selalu berusaha menemukan perubahan budaya 

untuk menemukan produk baru yang mungkin diinginkan orang. 

Contohnya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa (bank) 

mengeluarkan produk yang semakin memudahkan nasabahnya. 

Salah satu produknya mobile banking, yang mulai bermunculan 

bahkan pada perbankan syariah. 

 

  

                                                             
24

 Ibid,  h. 12 
25

 Ibid, h. 12 
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2) Subbudya 

Masing-masing budaya mengandung subbudaya 

(subculture) yang lebih kecil, atau kelompok orang yang berbagi 

sistem niai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang 

umum. Subbudaya meliputi kebahasaan, agam, kelompok ras 

dan daerah geografis. Banyak subbudya membentuk produk dan 

program pemasaran yang dibuat untuk kebutuhan mereka. 

Contoh empat kelompok subbudaya penting semacam itu 

meliputi masyarakat Hispanik, Afrika-Amerika, Asia-Amerika, 

dan Konsumen Biasa.
26

 

 

b. Faktor sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status 

sosial.
27

 

1) Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak 

langsung terhadap asikap atau perilaku seseorang. Beberapa 

diantanya adlah kelompok-kelompok primer yang dengan 

adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti 

keluarga, teman, tetangga dan teman sejawad. Kelompok 

                                                             
26

 Philip Kotlle & Gary Amstrong. Prinsip-Prisip Pemasaran. Edisi 12 (Jiid 1). Erlangga. 

Jakarta. 2008.h. 159 
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sekunder yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi 

kurang berkesinambungan. Kelompok seseorang ingin menjadi 

anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok yang 

nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu. 

2) Keluarga 

Angota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku atu 

keinginan. Keluaraga adalah organisasi pembelian konsumen 

yang aling penting dalam masyarakat, dan telah diteliti secara 

ekstensif. Pemasar tertarik pada peran dan pengaruh suami, 

istri, serta anak-anak dalam pembelian barang dan jasa yang 

berbeda.
28

 

3) Peran dan Status 

Seseorang menjadi anggota banyak kelompok-kelompok, 

club, dan organisasi. Posisi seseorang dalam masing-masing 

kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran 

terdiri dari kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang 

sesuai sengan orang-orang di sekitarnya. Masig-masing peran 

membawa status yang mencerminkan nilai umum yang 

diberikan kepadanya oleh masyarakat.
29
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c. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi, yaitu umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsepdiri 

pembeli.
30

 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup 

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus 

hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah 

mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup 

psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami 

perubahan atau transformasi tertantu pada saat mereka 

menjalani hidup. 

2) Pekerjaan 

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata 

terhadap produk dan jasa tertentu. 

3) Keadaan ekonomi 

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah 

terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan tingkatnya, 

stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk 

persentase yang muadah dijadikan uang), kemampuan untuk 

meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung. 

                                                             
30
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4) Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, inat, dan pendapat seseorang. 

Gaya hidup menggambarkan “seseornag secara keseluruhan” 

yang berinteraksi dengan lingkungan.gay hidup juga 

mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 

5) Kepribadian dan konsep pribadi 

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karkateristik 

psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang 

responya terhadap lingkungan yang relative konsisten. 

Kepribadian merupakan variabel yang sangat berguna dalam 

menganalisa perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian 

dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antar 

jenis-jenis kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan 

produk atau merek. 

 

d. Faktor psikologis 

Selanjutnya pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologi utam yaitu: motivasi, persepsi, pembelejaran, serta 

keyakinan dan sikap.
31
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1) Motivasi 

Masalow menjelaskan mengapa seseorang didorong oleh 

kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Menurutnya, 

kebutuhan manusia tersusun secara berjenjang, mulai dari yang 

paling banyak memberikan dorongan sampai yang paling  

sedikit memberikan dorongan. Pertama-tama orang akan 

memuaskan kenutuhan yang paling penting dulu, baru 

memenuhi kenutuhan berikutnya. Berdasarkan urutan 

kepentingannya, jenjang kebutuhannya adalah kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

2) Persepsi 

Seseoranga yang termotivasi adalah siap untuk bertindak. 

Bagaimna seseorang benar-benar bertindak dipengaruhi oleh 

persepsi dia mengenai situasi tersebut. Kita semua mempelajari 

informasi melalui lima indra kita: penglihatan, pendengaran, 

penciuman, peraba dna rasa. Meskipun demikian, masing-

masing diri kita menerima, mengatur, dan menginterpretasikan 

informasi sensorik dengan caranya sendiri. Persepsi adalah 

proses dimana seseorang memilih, mengatur dan 

mengimplementasikan informasi untuk memberi gambaran 

dunia yang berarti. 
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3) Pembelajaran 

Pembelajaran (learning) menggambarkan perubahan dalam 

perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Ahli teori 

pembelajaran mengatakan bahwa perilaku manusia yang paling 

utama adalah belajar. Pembelajaran terjadi melalui interaksi 

doronagan (drives), rangsangan, pertanda, respon, dan 

penguatan (reinforment). 

4) Keyakinan dan sikap 

Melalui pelaksanaan dan pembelajaran, seseorang mendpat 

keyakinan dan sikap. Pada akhirnya, keyainan dan sikap ini 

mempengaruhi perilaku konsumen. Keyakinan (belief) adlah 

pemikiran deskriptif yag dimiliki seseorang tetang sesuatu. 

Keyakinan bisa didasarkan pda pengetahuan nyata, pendapat, 

atau iman dan bsa membawa muatan emosi atau tidak. 

Pemasar tertarik pada keyakinan yang diformulasikan 

seseorang tentang produk dan merek yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. 

Orang mempunyai sikap menyangkut agama, politik, 

pakaian, musik, makanan, dan hampir semua hal lainnya. 

Sikap (attitude) menggambarkan evaluasi, perasaan, dan 

tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah 

objek atau ide. Sikap menempatan orang kedalam suatau 
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kerangka pikiran untk menukai atau tiadak menyukai sesuatu, 

untuk bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu. 

 

D. Teori Perilaku Konsumen Menurut Ekonomi Islam 

Islam melihat aktivitas ekonomi adalh salah satu untuk menciptakan 

maslahah menuju falah (kebahgian dunia dan akhirat). Dalam 

berkomsipun tidak terlepas dari perspektif tersebut. Motif berkonsumi 

dalam islam pada dasarnya adalh maslahah. Meskipun cara alami motif 

dan tujuan berkonsumsi (atau aktivitas ekonomi) dari seorang individu 

adalah untuk mempertahankan individunya. 

Teori konsumsi muncul karena adanya teori permintan akan barang dan 

jasa timbul karen adanya keinginan (want) dan kebutuhan oleh konsumen 

riil atau konsumen potensial. Dalam ekonomi konvensional motor 

pengerak kegiatan konsumsi adalah adanya keinginan. 

Dalam islam keinginan identik dengan sesuatu yang bersumber dari 

nafsu.sedangkan nafsu manusia memiliki dua kencenderungan yang baik 

dan kecenderungan yang kurang baik. Oleh karena itu teori permintaan 

yang terbentuk dari kosumsi dalam ekonomi islam didasari dengan adanya 

kebutuhan bukan keinginan.
32

 

Adapun yang menjadi arahan sekaligus aturan yang menjadi prinsip 

dasar berkonsumsi. Pertama, seoranng dituntut untuk selektif dalam 

membelanjakan hartanya tidak semua hal dianggap butuh harus dibeli saat 
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itu juga, kareana kebutuhan itu sifatnya dinamis, dan dipengaruhi oleh 

kondisi dansituasi. Ajaran islam mengajarkan pola konsumsi dan 

penggunaanya secara wajar dan berimbang. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Isra’ ayat 27, sebagai berikut:
33

 

 

(٧٢يَي َكاًُىا ِإْخَىاَى الَّشَياِطيِي َوَكاَى الَّشْيَطاُى ِلَزبِِّه َكُفىًرا )ِإَى اْلُوَبذِِّر  
 

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 

 

Kedua seimbangankan pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim 

seharusnya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. 

Diharapkan masyarakat bisa memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan 

Allah berfirman dalam Qs. Al-furqan ayat 67, sebagai berikut : 

ًَْفُقىا َل ( ٧٢ْن ُيْسِزُفىا َوَلْن َيْقُتُزوا َوَكاَى َبْيَي َذِلَك َقَىاًها )َواَلِذيَي ِإَذا َأ  

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
34

 

 

Ketiga, jangan bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan disisni diartikan 

tenggelam dalam kenikmatan hidup. Berlebih-lebihan dengan berbagai sarana 

yang serba menyenangkan untuk hal yang tidak bermanfaat yang semua 

hanya sia-sia.
35
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Allah berfirman dalam Qs. Al-Waqiah ayat 41-46, sebagai berikut: 

َوِظٍّل ِهْي  (١٧( ِفي َسُوىٍم َوَحِويٍن )١٤َوَأْصَحاُب الّشَِّواِل َها َأْصَحاُب الّشَِّواِل )
( َوَكاًُىا ١٤( ِإًَُهْن َكاًُىا َقْبَّل َذِلَك ُهْتَزِفيَي )١١( ال َباِرٍد َوال َكِزيٍن )١٤َيْحُوىٍم )

ٌِْث اْلَع (١٧ِظيِن )ُيِصُزوَى َعَلى اْلِح  

Artinya: dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam (siksaan) 

angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih, dan dalam 

naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan 

sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. Dam 

mereka terus menerus mengerjakan dosa. 

 

Sikap berlebih-lebihan sangat berbahaya bagi individu dan komunitas. 

Demikian pula sifat kikir karena kikir mengakibatkan lenyapnya 

kemakmuran, statisnya kehidupan dan tersebarnya kebangkrutan. Adapun 

yang sebaik-baiknya adalah sikap pertengahan yang dianjurkan oleh islam. 

Termasuk kategori ini adalah membelanjakan dan menikmati hal-hal baik 

melampaui batas keseimbangan dan pertengahan yang merukan sifat 

seoranng muslim dan seluruh umat muslim dalm segala hal, baik 

penghasilannya sedikit ataupun banyak.
36

 

 

E. Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Philip Kotler, secara umum tahapan dalam proses 

pengambilan keputusan ada lima, yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian.
37
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1. Pengenalan Masalah 

Proses pengenalan dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicentuskan oleh rangsangan 

internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan 

yang memicu kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi 

dari sejumlah konsumen. Mereka kemudian dapat menyusun strategi 

pemasaran yang dapat memicu minat konsumen. Motivasi konsumen 

perlu ditingkatkan sehingga pembeli potensial memberikan 

pertimbangan yang serius. 

 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Melalui pengumpulan 

informasi, konsumen mengetahui merek-merek yang bersaing beserta 

fitur merek tersebut. Perusahaan tersebut juga harus mengidentifikasi 

merek-merek lain dalam kumpulan pilihan konsumen sehingga ia 

dapat merencanakan daya Tarik yang mampu membuat bersaing. 

 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses 

evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk 

sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda 
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dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan. 

 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga 

dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. 

Dalam beberapa kasus, konsumen bisa mengambil keputusan untuk 

tidak secara formal mengevaluasi setiap merek. Dalam kasus lain, 

faktor-faktor yang mengintervensi bisa mempengaruhi keputusan 

final. 

 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian 

karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau 

mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan 

selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. 

Komunikasi pemasaran harus memasok keyakinan dan evaluasi yang 

mengukuhkan pilihan konsumen dan membantu ia merasa nyaman 

dengan merek. 
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F. Bank Syari’ah 

1. Pengertian Bank Syari’ah 

Bank syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga dan produknya dikembangkan berlandaskan 

Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw.  Selain itu juga bank syari’ah 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam. Dikataka lebih lanjut, dalam tata cara 

bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan 

mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan 

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 

Bank syari’ah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank 

syari’ah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan 

pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.
38

 

 

2. Prinsip Perbankan Syari’ah 

Sebagaimana bank konvensional bank syariah juga mempunyai 

peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan 

kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai 

kelebihan dana (deficit unit). Hanya saja kegiatan penghimpun dan 

penyaluran dana harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Dalam operasionalnya, Bank Syariah berada dalam beberapa koridor 

prinsip diantaranya adalah:
39

 

a. Keadilan sebagai ruh misi utama  

Bank Syariah memberikan bagi hasil (mudharabah), 

transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya 

masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. 

Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya harus selalu 

diupayakan, sedangkan asilnya tidak pasti, kadang-kadang berhasil 

kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah 

pembagian keuntungan antara bank dan pengusaha atas dasar 

volume penjualan reel. Besarnya pembagian keuntungan 

tergantung kepada besarnya konstribusi masing-masing. Demikian 

pula, semakin besar posisi resiko yang ditanggung, maka hasil 

yang diperoleh semakin tinggi. 

 

b. Kemitraan 

Posisi nasabah, investor, pengguana dana, dan bank berada 

dalam kedudukan yang sejajar sebagi mitra. kerja keras dan waktu 

mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal. 

c. Transparansi  

Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem 

perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara 
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berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui 

tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian 

bahkan kualitas manajemen bank. 

d. Universal dalam Kemitraan 

Bank syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk 

mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, 

ras, dan antar golongan. 

Semua itu dapat terwujud dengan baik, apabila bank 

syariah mampu membentengi dirinya dalam sebuah manajemen 

yang kondusif dan dikendalikan oleh pemikir-pemikir ekonomi 

Islam yang mampu, handal dan tangguh. Ketika kedua instrumen 

ini hilang salah satunya, maka kita tidak bisa berharap banyak pada 

sistem perbankan ini. 

 

3. Visi, Misi dan Sasaran Perbankan Syariah 

a. Visi Perbankan Syariah 

Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem 

perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi 

prinsipkehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara 

nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-

based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, 
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tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan 

masyarakat.”
40

  

b. Misi Perbankan Syariah 

Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank 

Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk 

mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap 

prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sector riil, yang 

meliputi sebagai berikut: 

1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta 

kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan. 

2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan 

pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan 

operasional perbankan syariah. 

3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi 

operasional perbankan syariah. 

4) Mendesain kerangka entry dan exit perbankan syariah yang 

dapat mendukung stabilitas sistem perbankan. 

 

c. Sasaran Perbankan Syariah 

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk 

mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat 

dengan mempertimbangkan kondisi factual, termasuk faktor-faktor 
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yang berpengaruh dan kecendrungan yang akan membentuk 

industry di masa yang akan datang, manfaat dan tantangan yang 

ada, serta kelebihan dan kekurangan dari pelaku industri dan 

stakeholders lainnya. 

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 

adalahsebagai berikut :
41

  

1) Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan 

yang ditandai dengan tersusunnya norma-norma keuangan 

syariah yang seragam (standardisasi), terwujudnya mekanisme 

kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam 

operasional perbankan, baik instrumen maupun badan terkait 

dan rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal 

penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi. 

2) Diterapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan 

syariah, yaitu terwujudnya kerangka pengaturan dan 

pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan 

karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani yang 

andal, diterapkannya konsep corporate governance dalam 

operasi perbankan syariah, diterapkannya kebijakan exit dan 

entry yang efisien, terwujudnya real-time supervision  serta 

terwujudnya self regulatory system. 
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3) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan 

efisien yang ditandai dengan terciptanya pemain-pemain yang 

mampu bersaing secara global, terwujudnya aliansi strategi 

yang efektif dan terwujudnya mekanisme kerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendukung. 

4) Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan 

bagi masyarakat luas yang ditandai dengan terwujudnya safety 

net yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional 

perbankan yang berhati-hati, terpenuuhinya kebutuhan 

masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah diseluruh 

Indonesia dengan target pangsa besar 5% dari total asset 

perbankan nasional, terwujudnya fungsi perbankan syariah 

yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat, 

dan meningkatnya proposal pola pembiayaan secara bagi hasil. 

Berdasarkan visi, misi dan sasaran perbankan syariah yang 

diungkapkan diatas, mempedomani nilai-nilai dasar aaran agama 

Islam yang pada pelaksanaanya harus melalui penghayatan dan 

penerapan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sasaran 

pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi actual 

dalam industry perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah 

lainnya dalam upaya pencapaian sasaran. 
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G. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terkait, yaitu pengaruh brand image dan nisbah bagi hasil 

terhadap keputusan nasabah menabung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji permasalahan tentang keputusan nasabah yang menabung di Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, dimana variabel bebas 

(independent) terdiri dari brand image (X1) dan nisbah bagi hasil (X2), 

sedangkan variabel terkait (dependent) adalah keputusan nasabah menabung 

(Y). untuk memperjelas variabel yang mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung pada Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang, penulis 

membuat kerangka penelitian sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka penelitian 

 

 

  

Brand Image 

(X1) 

Nisbah Bagi Hasil 

(X2) 

keputusan 

nasabah 

menabung 

(Y) 
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H. Penelitian Terdahulu 

Pada pembahasan mengenai penelitian ini, disajikan secara ringkas 

beberapa penelitian sebelumnya tentang citra merek, bagi hasil dan 

keputusan menabung. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Muhammad Afief 

Amrullah 

 

Pengeruh bagi 

hasil, lokasi dan 

citra merek 

terhadap proses 

keputusan 

nasabah 

menabung (studi 

kasus produk 

tabungan IB 

Hasanah 

mahasiswa pada 

BNI Syariah 

cabang 

Banjarmasin) 

1. Hasil pengujian 

menunjukkan variabel 

bagi hasil (X1) secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam 

menggunakan 

tabunga.dengan nilai t 

hitung (3,702) > t table 

(1,98498). 

2. Hasilpengujian 

menunjukkan variabel 

lokasi (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah dalam 

menggunakan 

tabunganku. Dengan nilai 

t hitung (2,425) > t tabel 

(1,98498). 

3. Hasil menunjukkan 

variabel citra merek (X3) 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

nasabah dalam memilih 

tabunganku.dengan nilai t 

hitung (6,585) > t tabel 

(1,98498). 

4. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

variabel bagi hasil (X1) 

lokasi (X2) dan citra 



56 
 

 
 

merek (X3) secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputuan nasabah dalam 

menabung. Dengan nilai 

F hitung (64,106) > F 

tabel (2,70). 

2 Raihan Daulay 

 

Pengaruh kualitas 

pelayanan dan 

bagi hasil 

terhadapkeputusan 

menabung 

nasabah pada 

bank mandiri 

syariah di kota 

medan 

Kualitas pelayanan dan bagi 

hasil berpengaruh positif dan 

sigifikan secara bersama-

sama maupun secara parsial 

terhadap keputusan 

menabung nasabah di Bank 

Syariah Mandiri di kota 

Medan. Hal ini berarti kedua 

factor tersebut perlu menjadi 

perhatian dalam 

pengambilan kebijakan dan 

keputusan dengan 

menetapkan langkah-langkah 

strategi untukmeningkatkan 

jumlah nasabah dengan 

memperhatikan factor-faktor 

tersebut. 

3 Aditya Bagus 

Indratama dan Yessy 

Artanti  

Pengaruh Citra 

Merek dan 

Promosi penjualan 

Terhadap 

keputuan nasabah 

memilih tabungan 

Bank Syariah 

Mandiri 

Variabel independent yang 

meliputi citra merek dan 

promosi penjualan secara 

simultan  berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah 

memilih tabungan Bank 

Syariah Mandiri. Selain itu, 

variabel citra merek dan 

promosi penjualan terhadap 

keputusan nasabah memilih 

tabungan Bank Syariah 

Mandiri secara parsial 

berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah tersebut. 

4 Muhammad Sihab 

Ali (2010) 

Korelasi 

Karakteristik 

Nasabah Terhadap 

Produk Tabungan 

Syari’ah Umum 

Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah terjadi 

hubungan yang positif dan 

signifikan antara tingkat 

pendidikan akhir dan tingkat 

pendapatan terhadap produk 

tabungan syari’ah umum 

sebesar 6,56 yang 
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maksudnya adalah semakin 

tinggi tingkat pendidikan dan 

tingkat pendapatan nasabah, 

maka semakin tinggi pula 

tingkat tabungan mereka. 

5 Siti Umaroh (2010) Pengaruh sistem 

Bagi Hasil 

(Mudharobah) 

Terhadap Minat 

Nasabah Untuk 

Menabung Di 

Bank Syari’ah 

Kesimpulan dari penelitian 

tersebut dalam mekanisme 

sistem bagi hasil tabungan 

mudharabah, penentuan bagi 

hasil tergantung pada hasil 

usaha yang disepakati oleh 

pengelola dana sesuai 

dengan nisbah bagi hasil 

yang disepakati pada awal 

akad yaitu pada pembukaan 

rekening mudharobah. 

Berdasarkan hasil penelitian 

dalam skripsi ini yang telah 

dilakukan menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh 

antara sistem bagi hasil 

tabungan mudharobah 

terhadap minat nasabah 

untuk menabung 

6 Rokhmat Subagiyo Pengaruh Brand 

Image terhadap 

keputusan 

nasabah dalam 

memilih 

pembiayaan di 

BMT Sahara 

Tulungagung 

Peneliti ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa: 

1. Ketiga faktor yakni citra 

produsen, citra 

konsumen dan citra 

poduk berpengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap keputusan 

nasabah dalam memilih 

produk pembiayaan 

BMT. 

2. Secara simultan atau 

bersama-sama ketiga 

faktor yakni citra 

produsen, citra 

konsumen dan citra 

produk berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam 

memilih paroduk 

pembiayaan BMT 

Sahara.  
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7 Djunaedi  Pengaruh 

corporate social 

responsibility 

(CSR) dan 

kualitas produk 

terhadap citra 

bank dan 

keputusan 

menabung di BNI 

Syariah Kota 

Kediri 

Berdasarkan hasil analisa 

dan uji hipotesis penelitian 

yang telah dilakukan 

sebelumnya maka dari 

penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. CSR berpengaruh positif 

signifikan terhadap citra 

bank. 

2. CSR tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

menabung nasabah. 

3. Kualitas produk 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap citra 

bank. 

4. Kualitas produk 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan nasabah 

maenabung. 

5. Citra bank berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap keputusan 

menabung. 

 

I. Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai 

karakter populasi. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu 

percobaan penelitian yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternative.
42

 Hipotesis 

nol mengatakan tidak adanya perbedaan antara dua variable, atau tidak 

adanya pengaruh antara variable X dan Variabel Y. Hipotesis alternative 

menyatakan adanya hubungan antara variable X dan variable Y atau adanya 

                                                             
42

 Ety Rochaeti dkk, metodologi penelitian bisnis dengan aplikasi SPSS, (Jakarta: 

Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), h.104. 
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perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis merupakan dugaaan sementara 

dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian.
 43

 

1. Pengaruh Brand Image terhadap keputusan nasabah menabung 

Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul 

dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. 

Asosiasi tersebut data muncul dalam bentuk pemikiran atau citra 

tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek. Jika konsumen tidak 

memiliki pengalaman dengan suatu produk, mereka cenderung untuk 

memercayai merek yang disukai atau yang terkenal. 

Semakin baik citra merek dimata calon nasabah maka akan 

semakin tinggi pula minat para calon nasabah untuk menabung karena 

masyarakat biasanya melihat dari citra merek  tersebut. Semakin baik 

dan terkenal citra merek Bank tersebut maka semakin tinggi pula 

peminat untuk menabung di Bank Syari’ah. 

 Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H0 : Brand Image tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung  

H1 : Brand Image berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung  

 

  

                                                             
43

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 112-113. 
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2. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap keputusan nasabah menabung  

Sistem Bagi Hasil merupakan sistem dimana dilakukannya 

perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di 

dalam usaha tersebut  diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 

keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. 

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus 

yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang 

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih 

dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).  

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan 

adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya 

unsur paksaan. Nisbah Bagi Hasil yang tidak membebankan nasabah, 

mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran nasabah 

dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan (Bank 

Syari’ah) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas Nisbah Bagi 

Hasil yang mereka peroleh. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Nisbah bagi hasil tidak berperan signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung  

H1 : Nisbah bagi hasil berperan signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 

Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data, menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

diterapkan.
1
 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis asosiatif, yaitu 

bentuk analisis penelitian untuk menguji ada tidaknya hubungan variable dari 

kelompok data.
2
 Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research) guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara 

terstruktur terhadap responden dengan menggunakan kuisioner (daftar 

pertanyaan terstruktur). Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

                                                             
1
 Sugiono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

Bandung : Alfabeta,2009, h.14. 
2
 Syofian Siregar, metode penelitian kuantitatif, Jakarta:PT Fajar Interpratama 

Mandiri,2013, h.101 
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langsung dari pertanyaan terstruktur.
3
 Sumber data adalah subyek dari 

mana asalnya data dapat diperoleh. Pengukuran terhadap variable dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner atau angket tertutup 

yang dibagikan kepada para responden yang disusun dengan menggunakan 

lima alternative jawaban atau tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap atau gejala sosial. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

yakni data yang dieroleh dari laporan-laporan atau data yang didapat dari 

literature-literarur kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, 

surat kabar, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan da nada relevansi 

dengan penelitian.
4
 

 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan dari kebutuhan objek yang akan diukur 

dalam penelitian.
5
 Pembatasan ini penting mengingat bahwa suatu 

permasalahan dalam penelitian yang telah direncanakan sebagaimana 

hendak dilakukan penelitian, keadaan demikian akan menyulitkan 

peneliti menjangkaunya bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan 

                                                             
3
 Ida Bagoes Mantra, filsafat penelitian dan metode penelitian social, (Yogyakarta: 

pustaka pelajar, 2004), h.130. 
4
 Ibid, h. 130 

5
 Cooper dan Schinder, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Rineka Cipta, 2011), h. 

179  
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dengan sarana dan prasarana yang terbatas berkaitan dengan biaya, 

tenaga, transportasi dan kemudahan-kemudahan lainnya, maka populasi 

diambil dari jumlah nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang sebanyak 865 nasabah
6
, tetapi disini peneliti hanya mengambil 

populasi dari nasabah yang telah menyimpan dananya dalam bentuk 

tabungan yang telah menggunakan jasa bank, karena nasabah tersebut 

telah merasakan manfaat pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian.
7
 Mengingat begitu besar dan 

luasnya populasi dalam penelitian ini, maka kurang memungkinkan jika 

melakukan penelitian populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

dalam menetapkan besarnya sampel (sample size) dalam penelitian ini 

didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dan Husain 

Umar sebagai berikut :
8
 

n =  

      Dimana : 

n = Jumlah Sampel 

N = Keseluruhan Populasi 

d = 

 

Persen kelonggaran ketidak telitian karena         

kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir 

atau diinginkan, sebanyak 15% 

                                                             
6
 Wawncara CS BNI Syariah Cabang Tanjung Karang, pada tanggal 23 agustus 2017 

7
 Ibid, h. 81. 

8
 Basroowi dan Suwandi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarata: Rineka Cipta, 2008), 

h. 188  
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Berdasarkan data yang diperoleh jumlah rata-rata nasabah tetap 

BNI Syariah tahun 2016 sebanyak 865 nasabah. Dan persen kelonggaran 

yang dapat ditolelir digunakan sebesar 10%. Maka jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari  data 

tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut : 

n =  =  = 89,637 

Dengan demikian jumlah sampel adalah 89,637. Akan tetapi 

dibulatkan menjadi 90 nasabah. Teknik yang digunakan adalah simple 

random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Kuesioner 

Merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang. Dengan demikian maka 

kuesioner dimaksudkan sebagai sesuatu daftar pertanyaan untuk 

memperoleh data berupa jawaban-jawaban dan para responden.
9
 Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelomok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 

likert,maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

                                                             
9
 Koentjaraningra, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1993, h. 173. 
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variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, 

yang dapat berupa kata-kata antara lain :
10

 

(SS) Sangat Setuju = 5 

(ST) Setuju  = 4 

(RG) Ragu-Ragu = 3 

(TS) Tidak Setuju = 2 

(STS) Sangat Tidak Setuju = 1 

 

Teknik kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apa saja yang menjadi factor keputusan nasabah menabung di Bank BNI 

Syariah Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung dengan cara 

membagikan selembar kertas berisi beberapa pertanyaan kepada nasabah 

BNI Syariah KC Tnjung Karang Bandar Lampung.  

 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang 

                                                             
10

 Sugiyono, 2013, Op. Cit, h. 168 
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berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan.
11

 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Adapun variabel penelitian yang menjadi titik suatu perhatian adalah : 

1. Variabel Independent 

Variabel independent merupakan yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.
12

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang  dipengaruhi atau akibat 

karena adanya variabel bebas.
13

 Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah keputusan menabung. 

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. 

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini. 

 

Variabel Teori Pertanyaan 

Brand 

Image 

(X1) 

Brand Image 

menurut America 

Marketing 

Association 

adalah nama, 

istilah, 

1. Nama Bank BNI 

Syariah KC 

Tanjung Karang 

memiliki brand 

image(citra merek) 

yang mudah diingat 

oleh nasabah 

                                                             
11

 Ibid, h. 169 
12

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015, h. 86 
13

 Ibid, h. 86 
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tanda/logo, 

symbol/rancangan 

atau kombinasi 

dari produk/jasa 

yang dihasilkan 

sehingga berbeda 

dari produk/jasa 

yang dihasilkan 

oleh pesaing. 

2. Bank BNI Syariah 

KC Tanjung karang 

memiliki brand 

image (citra merek) 

yang tidak dimiliki 

oleh bank lain 

 

 Variabel brand 

image menurut 

Biel yaitu citra 

produk yang 

artinya citra 

konsumen 

terhadap produk 

yang dapat 

berdampak positif 

maupun negative 

yang berkaitan 

dengan 

kebutuhan, 

keinginan dan 

harapan dari 

konsumen 

3. Produk Bank BNI 

Syariah KC 

Tanjung Karang 

yang anda pilih 

berdampak positif 

 

4. Produk pada Bank 

BNI Syariah Kc 

Tanjung Karang 

sesuai dengan 

harapan anda  

 

5. Produk tabungan 

yang dipilih pada 

Bank BNI Syariah 

KC Tanjung 

Karang  merupakan 

suatu kebutuhan 

Nisbah 

Bagi Hasil 

(X2) 

Nisbah Bagi Hasil 

adalah ketentuan 

presentase bank 

dan disetujui pada 

awal perjanjian 

(akad)  

6. Nisbah Bagi Hasil 

di Bank BNI 

Syariah disepakati 

oleh kedua belah 

pihak di awal 

perjanjian 

7. Tingkat pembagian 

nisbah bagi hasil 

Bank BNI Syariah 

KC Tanjung 

Karang ditentukan 

dengan persentase 

yang disepakati 

oleh kedua belah 
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pihak  

 Karakteristik 

nisbah bagi hasil 

menurut Karim 

adalah bagi 

untung dan bagi 

rugi, besaran 

nisbah, dan cara 

menyelesaikan 

kerugian 

8. Anda merasa 

untung dengan 

kesepakatan nisbah 

bagi hasil yang 

telah disepakati 

9. Nisbah Bagi Hasil 

yang anda sepakati 

hasil dari tawar 

menawar dari pihak 

Bank BNI Syariah 

KC Tanjung 

Karang 

10. Jika ada 

permasalahan 

dalam transaksi 

tabungan, Bank 

BNI Syariah KC 

Tanjung Karang 

mudah 

menyelesaikan 

masalah tersebut 

Keputusan 

nasabah 

(Y) 

Tahapan 

pengambilan 

keputusan ada 

lima yaitu, 

pengenalan 

masalah, 

pencarian 

informasi, 

evaluasi 

alternative, 

keputusan 

pembelian dan 

perilaku pasca 

pembelian. 

11. Anda menabung di 

Bank BNI Syariah 

KC Tnjung Karang 

karena adanya 

kebutuhan dari 

dalam diri sendiri 

12. Anda memutuskan 

menabung setelah 

melihat keunggulan 

produk Bank BNI 

Syariah dari iklan 

dan informasi 

lainnya 

13. Anda memilih 

produk Bank BNI 

Syariah sesuai 
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dengan kebutuhan 

dan setelah 

mempertimbangkan 

produk dari bank 

lain 

14. Anda memilih 

produk Bank BNI 

Syariah KC 

Tanjung Karang 

setelah 

mengumpulkan 

informasi dari 

berbagai produk 

bank lain 

15. Anda menyukai 

fitur-fitur yang ada 

di produk tabungan 

Bank BNI Syariah 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image dan 

nisbah bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung d bank syariah. Oleh 

karena itu, model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda adalah studi mengenai ketergantungan satu 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen(bebas), yang bertujuan untuk memprediksi rata-rata variabel 

dependen didasarkan nilai variabel independen yang diketahui.
14

 

Sebelum melakukan analisis data tersebut, maka penulis perlu melakukan 

sebuah pengujian pada instrumen pengumpulan data yang digunakan agar 

                                                             
14

 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta, 2007, h.348. 
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data yang diperoleh tersebut benar-benar andal dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Alat uji ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara 

variabel independen X dengan variabel dependen Y yang akan dikenai 

prosedur analisis statistik regresi apakah menunjukkan hubungan linier atau 

tidak.
15

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom corrected 

item-total correlations) dengan r tabel untuk degree of freedom 

(df)=n-k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

item. Jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

Uji validitas ini menggunakan rumus :
16

 

 

Dimana :  

rxy = Koefisien korelasi (r-hitung)  

𝛴x  = Skor variabel independen  

𝛴y = Skor variabel dependen 

𝛴xy  = Hasil kali skor butir dengan skor total 

n  = Jumlah responden 

 

                                                             
15

 Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat melakukan analisis dan Penelitian SPSS, 

Yogyakarta : Gava Media,2010, h. 54. 

16
 Sugiyono, Op.Cit, h. 349 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang  

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai α > 0,60. Dengan rumus :
17

 

 

 
Dimana : 

  = Koefisien Reliabilitas  

r   = Korelasi antar item 

k = Jumlah item 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

dilakukan sebelum menganalisis hasil regresi. Adapun tujuannya 

yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variable 

dependen atau independen memiliki distribusi normal. Uji t dan uji 

                                                             
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta, 2013, h. 270. 
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f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal.
18

 

b) Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel 

bebas diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan 

secara linier. Uji multikolineritas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Faktor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini 

menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan 

variabel independen lainnya. Multikolineritas terjadi jika nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak 

ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinertas 

yang terjadi jika tidak berbahaya (lolos uji multikolineritas).
19

  

c) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamaan yang lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Uji heteroskesdisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

statistik Scatter Plot. Metode yang digunakan untuk menentukan 

ada tidaknya gejala heteroskesdisitas adalah melalui grafik plot 

                                                             
18

 Setiadji,Panduan riset dengan pendekatan kuantitatif, PPS Universitas 

Muhammadiyah, Surakarta, 2004, h. 160-170. 
19

 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, ce. IV, Semarang 

: Badan Penerbit UNDIP, 2009, h. 95-96 
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antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residulnya 

(SRESID). 

 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dipakai untuk menghitung besarnya 

pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variable X) 

terhadap kejadian lainnya (variable Y). dalam penelitian ini, Brand 

Image (X1), Nisbah Bagi Hasil (X2) dan peningkatan jumlah 

nasabah(Y). Persamaan umum regresi linier berganda adalah :
20

 

 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

 

Dimana : 

Y  =  Peningkatan jumlah nasabah menabung. 

a = Konstanta intersepsi 

b = Koefisien regresi 

X1 = Brand Image. 

X2 = Nisbah Bagi Hasil 

e = Standar error 

 

5. Uji Statistik 

1) Uji Signifikansi Simultan (Statistik F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

indepenpenden atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

                                                             
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta,2010, h.277. 
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dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic F 

dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka H1 ditolak, sedangkan apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka H1 diterima.
21

 

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing- 

masing variabel independen terhadap variabel dependen.
22

 Uji 

t-test ini pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variase variabel dependen. Kriteria 

pengambilan keputusan dilakukan dengan tingkat signifikansi 

5% Hipotesis diterima jika tingkat signifikansi < 5% ( kurang 

dari 0,05) dan hipotesis ditolak apabila tingkat signifikansi > 

5%. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampua model dalam menerabgkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau 

satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemapuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang 

                                                             
21

 Ibid. h.98 
22

 Ibid, h.97 
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dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crossection) relative rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing- masing pengamatan. Kelemahan mendasar 

dalam menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. 

Apabila dalam satu variabel ditambah, R
2 

 akan meningkat 

tanpa memperdulikan apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.
23

 

 

 

                                                             
23

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19,  Edisi 5 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011),  h.97. 



BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Bank BNI Syariah 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguahan 

sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu 

adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 

didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya 

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor 

Cabang Pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di 

Kantor Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih 

kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 

pelaksanan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan 

kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawassan Syariah 

(DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma’ruf Amin, semua produk BNI 

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi 

aturan syariah. 
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Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin 

usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS 

BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan 

dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 

19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum 

Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan juni 2010 tidak terlepas 

dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kodusif yaitu dengan 

diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Beharga Syariah 

Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan 

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk 

perbankan syariah juga semakin meningkat. 

 

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah 

a. Visi Bank BNI Syariah 

Visi Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan 

masyarakat yang unggul dalam layanan dan kerja. 

b. Misi Bank BNI Syariah  

1) Memberikan konstribusi positif kepada masyarakat dan peduli 

pada kelestarian lingkungan. 

2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah. 
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3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan 

ibadah. 

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
1
 

 

3. Produk dan Layanan PT. BNI Syariah KC. Tanjung Karang 

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding Products) 

Produk penghimpun dana terdiri dari :
2
 

1) Tabungan iB Hasanah 

2) BNI Syariah Tabungan Haji 

3) BNI Syariah Tabungan Bisnis Perorangan 

4) BNI Syariah Tabungan Prima 

5) BNI Syariah Tabungan Anak 

6) TabunganKu iB  

7) BNI Syariah Tabungan Rencana 

8) BNI Syariah Deposito 

9) BNI Syariah Giro 

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) 

1) Pembiayaan Pribadi 

a) Hasanah Card 

b) BNI Syariah Kepemilikan Emas 

                                                 
1
 www.bnisyariah.co.id 

2
 Ibid. 
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c) BNI Syariah KPR Syariah 

d) BNI Syariah Multijasa 

e) BNI Syariah Otomotif (Oto iB Hasanah) 

f) BNI Syariah Pembiayaan Haji 

g) BNI Syariah Multiguna 

2)  Pembiayaan Korporasi 

a) BNI Syariah Multifinance 

b) BNI Syariah Linkage Program 

c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg 

d) BNI Syariah Sindikasi 

c. Produk dan Jasa Layanan 

Transaksi jasa layanan PT. BNI Syariah terdiri dari: 
3
 

1) ATM ( Automatic teller machine) Anjungan tunai mandiri yang 

ditempatkan di cabang PT. BNI Konvensional atau Syariah dan 

di tempat tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah yang 

memiliki dan menggunakan Kartu Debet Syariah Plus untuk 

melakukan transaksi di ATM.  

2) Kiriman uang (transfer) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman 

dana dari suatu cabang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab 

dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain 

berdasarkan prinsip Al-Wakalah. 

                                                 
3
 Ibid.  
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3) Internet Banking dan SMS yaitu layanan yang berbasis 

teknologi informasi dimana nasabah dapat melakukan transaksi 

perbankan tanpa harus datang ke kantor bank tetapi cukup 

melalui handphone ataupun jaringan internet dimanapun. 

Layanan ini diberikan kepada nasabah tabungan, giro 

perorangan dan giro perusahaan (corporate). 

 

4. Struktur Dalam Organisasi 

Dengan adanya struktur organisasi PT. BNI Syariah dapat 

berfungsi secara optimal sebagai sebuah lembaga keuangan bank 

karena dengan adanya struktur organisasi dalam suatu lembaga 

mengindikasikan pula adanya penjabaran kewajiban, hak, tanggung 

jawab dan wewenang serta fungsi dari struktur yang ada. 

Struktur organisasi PT. BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar 

Lampung dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, 2017. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. BNI Syariah KC. Tanjung Karang Bandar Lampung 
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5. Strategi Pemasaran di BNI Syariah Bandar Lampung 

Strategi pemasaran yang dilakukan BNI Syariah Tanjung Karang  

Bandar Lampung yaitu dengan menggunakan sosial media sebagai alat 

promosi seperti instagram dan facebook. Kemudian BNI Syariah juga 

melakukan promosi ke kantor-kantor besar dan ikut serta dalam event 

yang diselengarakan di mall dengan menyebarkan brosur dan open 

tab.
5
 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling. Sampling yang diperoleh sebanyak 90 responden yaitu 

dengan kriteria jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan,usia kurang dari 20 

tahun sampai dengan lebih dari 40 tahundan menggunakan jasa perbankan 

syariah.Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden PT. BNI Syariah 

Tanjung Karang Bandar Lampung pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                 
5
 Wawancara dengan Liza Dwiseputi, Costumer Unit Sales BNI Syariah KC Tanjung 

Karang Bandar Lampung, tanggal 10 oktober 2017 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase 

1 Laki-laki 42 47,00 % 

2 Perempuan 48 53,00 % 

Total 90 100% 

Sumber: Data primer (diolah) 2017. 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui 

tentang jenis kelamin nasabah menabung PT. BNI Syariah KC. Tanjung 

Karang Bandar Lampung yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin 

yang paling banyak adalah jenis kelamin wanita berjumlah 48 orang atau 

sebesar 53,00% dan pria berjumlah 42 orang atau sebesar 47,00%. Dari 

keterangan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah wanita.   

 

2. Karakteristik responden berdasarkan Usia 

Adapun data mengenai usia responden PT. BNI Syariah Tanjung 

Karang Bandar Lampung pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah (Orang) Persentase 

< 20 tahun 7 8,00 % 

20 – 30 tahun 26 29,00 % 

31 – 40 Tahun 40 44,00% 

> 40 tahun 17 19,00% 

Total  90 100 % 

Sumber : Data primer (diolah) 2017. 
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Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa proporsi responden 

yang mengisi kuesioner, dari 90 responden ternyata sebanyak 7 responden 

atau 8,00% adalah responden berusia kurang dari 20 tahun, sebanyak 26 

responden  atau  29,00% adalah  responden berusia 20-30 tahun, sebanyak 

40 responden atau 44,00% adalah responden berusia 31-40 tahun, dan 17 

responden atau 19,00% adalah responden berusia lebiih dari 40 tahun. 

 

3. Karakteristik berdasarkan pendidikan 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 

(Orang) 

Persentase (%) 

1 SD - 0 % 

2 SMP 5 5,00 % 

3 SMA 34 38,00 % 

4 Perguruan Tinggi 51 57,00 % 

Total 90 100 % 

 Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Dari tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan pendidikan, 

peneliti menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada nasabah Bank 

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan diketahui didominasi oleh responden 

yang memiliki pendidikan perguruan tinggi sebanyak 51 orang atau 57,00 

%. Data karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat 

secara lengkap pada lampiran. 
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4. Karakteristik berdasarkan pekerjaan 

Tabel 4.4  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan  Jumlah (Orang) Persentse (%) 

Pelajar 19 21,00 % 

Wiraswasta  24 27,00 % 

PNS 14 16,00 % 

Pengusaha  28 31,00 % 

Pensiun 5 5,00 % 

Total  90 100 % 

Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Dari tabel 4.4 karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, 

peneliti menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada nasabah Bank 

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, karakteristik 

responden berdasarkan pekerjaan diketahui didominasikan oleh responden 

yang memiliki pekerjaan pengusaha yaitu sebanyak 28 orang atau 31,00 

%. Data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 

secara lengkap pada lampiran. 

 

C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Distribusi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner adalah sebagai berikut:  

a. Dimensi Brand Image 

1) Nama Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang memiliki brand 

image (citra merek) yang mudah diingat oleh nasabah 
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Tabel 4.5 Pengetahuan nama brand image 

No. Alternatif  Frekuensi  Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 54 60 % 

2 Setuju  36 40 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak Setuju - 0 % 

5 Sangat Tidak Setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenal bank, nasabah mengingat 

nama brand image (citra merek) yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah 

KC Tanjung Karang dikatakan sangat setuju oleh 54 responden atau 

sebesar 60 % responden, setuju oleh 36 respondden atau 40 %.  

Hasil dapat dikatakan positif karena 100% responden menyatakan 

bahwa nasabah mudah mengingat nama brand image (citra merek) 

yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang. 

 

2) Bank BNI Syariah KC Tanjung karang memiliki brand image 

(citra merek) yang tidak dimiliki oleh bank lain 

 

Tabel 4.6 berbeda dari yang dihasilkan oleh pesaing 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 57 63 % 

2 Setuju  33 37 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100% 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 
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Hasil tanggapan responden mengenai perbedaan brand image (citra 

merek) yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang 

berbeda dengan brand image (citra merek) yang dimiliki oleh bank lain 

dikatakan sangat setuju oleh 57 responden atau sebesar 63 % 

responden, setuju oleh 33 responden atau 37 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positif karena 100 % responden menyatakan 

bahwa nasabah merasa brand image (citra merek) yang dimiliki oleh 

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang berbeda dengan brand image 

(citra merek) yang dimiliki oleh bank lain. 

 

3) Produk Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang yang anda pilih 

berdampak positif 

Tabel 4.7 citra produk yang positif 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 54 60 % 

2 Setuju  36 40 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai nasabah merasa citra produk 

Bank BNI Syariah berdampak positif dikatakan sangat setuju oleh 54 

orang responden atau 60 % responden, setuju oleh 36 respondn atau 

40 % responden.  
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Hasil dapat dikatakan positif karena 100% responden menyatakan 

bahwa nasabah merasa citra produk pada Bank BNI Syariah 

berdampak positif bagi nasabah. 

 

4) Produk pada Bank BNI Syariah Kc Tanjung Karang sesuai dengan 

harapan anda 

Tabel 4.8 sesuai dengan harapan 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 56 62 % 

2 Setuju  34 38 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai citra produk Bank BN 

Syariah KC Tanjung Karang yang sesuai dengan harapan nasabah 

dikatakan sangat setuju oleh 56 responden ata 62 % responden, dan 

selebihnya dikatakan setuju oleh 34 responden atau 38 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positif karena 100 % responden menyatakan 

bahwa nasabah merasa citra produk yang ada pada produk tabungan 

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang sesuai dengan harapan yang 

diinginkan oleh nasabah. 
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5) Produk tabungan yang dipilih pada Bank BNI Syariah KC Tanjung 

Karang  merupakan suatu kebutuhan 

 

Tabel 4.9 merupakan suatu kebutuhan 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 58 64 % 

2 Setuju  32 36 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai nasabah merasa citra dalam 

produk merupakan suatu kebutuhan  sehingga dikatakan sangat setuju 

oleh 58 responden atau 64 % responden, dan setuju oleh 32 responden 

atau 36 % responden.  

Hasil dapat dikatakan postif karena 100 % responden menyatakan 

setuju bahwa nasabah merasa citra produk pada Bank BNI Syariah KC 

Tanjung Karang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

nasabah. 

 

b. Dimensi Nisbah Bagi Hasil 

1) Nisbah Bagi Hasil di Bank BNI Syariah disepakati oleh kedua 

belah pihak di awal perjanjian 
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Tabel 4.10 kesepakatan di awal perjanjian 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 79 88 % 

2 Setuju  11 12 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

 Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai bank, nasabah melakukan 

kesepakatan atas nisbah bagi hasil di awal perjanjian, dalam dimensi 

nisbah bagi hasil ini dikatakan sangat setuju sebayak 79 responden 

atau 88 % responden dan setuju dikatakan sebanyak 11 responden atau 

12 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positf karena 100 % responden mengatakan 

bahwa nasabah melakukan perjanjian nisbah bagi hasil pada awal 

perjanjian. Sedangkan tidak ada yang mengatakan tidak setuju atas 

pernyataan tersebut. 

 

2) Tingkat pembagian nisbah bagi hasil Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang 

ditentukan dengan persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak 

Tabel 4.11 Tingkatan Nisbah Bagi Hasil Yang Disepakati 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 70 78 % 

2 Setuju  20 22 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 
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Hasil tanggapan responden mengenai bank, nasabah melakukan 

kesepakatan atas tingkatan nisbah bagi hasil di awal perjanjian, dalam 

dimensi nisbah bagi hasil ini dikatakan sangat setuju sebayak 70 

responden atau 78 % responden dan setuju dikatakan sebanyak 20 

responden atau 22 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positif karena 100 % responden mengatakan 

bahwa nasabah melakukan kesepakatan tingkat  nisbah bagi hasil pada 

awal perjanjian . Sedangkan tidak ada yang mengatakan tidak setuju 

atas pernyataan tersebut. 

 

3) Anda merasa untung dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang 

telah disepakati 

Tabel 4.12 keuntungan nisbah bagi hasil 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 43 48 % 

2 Setuju  36 40 % 

3 Netral  11 12 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden  mengenai nasabah merasa untung atas 

kesepakatan tingkatan nisbah bagi hasil saat ini dikatakan sangat 

setuju oleh 43 responden atau 48 % responden, setuju 36 responden 

atau 40 % responden, dan netral oleh 11 responden atau 12 % 

responden. 
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Hasil dapat dikatakan positif karena 88 % responden menyatakan 

bahwa nasabah merasa untung dengan tingkatan nisbah bagi hasil 

yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan hanya 12 % yang 

merasa netral atas tingkatan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati. 

4) Nisbah Bagi Hasil yang anda sepakati hasil dari tawar menawar 

dari pihak Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang 

Tabel 4.13 Besaran Nisbah Bagi Hasil  

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 53 59 % 

2 Setuju  34 38 % 

3 Netral  3 3 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai nasabah melakukan tawar 

menawar besaran nisbah bagi hasil yang diperoleh saat ini dikatakan 

sangat setuju oleh 53 responden atau 59 % responden, setuju oleh 34 

responden atau 38 % responden, dan dikatakan netral oleh 3 

responden atau 3 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positf karena 97 % responden menyatakan 

bahwa nasabah melakukan tawar menawar atas besaran nisbah bagi 

hasil saat ini. Sedangkan hanya 3 % yang merasa netral atas besaran 

nisbah bagi hasil yang diperoleh. 
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5) Jika ada permasalahan dalam transaksi tabungan, Bank BNI 

Syariah KC Tanjung Karang mudah menyelesaikan masalah 

tersebut 

Tabel 4.14 Menyelesaikan Permasalahan 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 52 58 % 

2 Setuju  38 42 % 

3 Netral  - 0 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai nasabah merasa bank dapat 

menyelelesaikan masalah yang terjadi pada saat transaksi tabungan 

dengan cepat, saat ini dikatakan sangat setuju oleh 52 responden atau 

58 % responden, setuju oleh 38 responden atau 42 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positif karena 100 % responden menyatakan 

bahwa nasabah merasa bank cepat dalam menanggapi dan 

menyelesaikan permasalahan dalam transaksi tabungan. 

 

c. Dimensi keputusan menabung 

1) Anda menabung di Bank BNI Syariah KC Tnjung Karang karena 

adanya kebutuhan dari dalam diri sendiri 
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Tabel 4.15 Pengenalan Masalah 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 48 53 % 

2 Setuju  30 33 % 

3 Netral  12 14 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai nasabah menabung di Bank 

BNI Syariah karena adanya kebutuhan dari dalam diri sendiri, 

dikatakan sangat setuju oleh 48 responden atau 53 % responden, 

dikatakan setuju oleh 30 responden atau 33 % responden, dan 

dikatakan netral oleh 12 responden atau 14 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positif karena 86 % responden menyatakan 

bahwa nasabah menabung di Bank BNI Syariah karena adanya 

kebutuhan dari dalam diri sendiri. 

 

2) Anda memutuskan menabung setelah melihat keunggulan produk 

Bank BNI Syariah dari iklan dan informasi lainnya 

Tabel 4.16 Pencarian Informasi 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 52 58 % 

2 Setuju  33 37 % 

3 Netral  5 5 % 

4 Tidak setuju - 0 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017.  
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Hasil tanggapan responden mengenai nasabah mendapatkan 

informasi dari iklan maupun informasi lainnya, dikatakan sangat 

setuju oleh 52 responden atau 58 %, dikatakan setuju oleh 33 

responden atau 37 % responden, dan dikatakan netral oleh 5 

responden atau 5 % responden. 

Hasil dapat dikatakan positif karena 95 % responden menyatakan 

bahwa nasabah mendapatkan informasi baik dari iklan maupn 

informasi lainnya. Sedangkan hanya 5 % yang netral atas pernyataan 

tersebut. 

 

3) Anda memilih produk Bank BNI Syariah sesuai dengan kebutuhan 

dan setelah mempertimbangkan produk dari bank lain. 

Tabel 4.17 pertimbngan tertentu sebelum menabung 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 24 27 % 

2 Setuju  45 50 % 

3 Netral  16 18 % 

4 Tidak setuju 5 5 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengeni sebelum menabung, nasabah 

memiliki pertimbangan tertentu seperti keunggulan produk-produk 

pada bank lain, dikatakan sangat setuju oleh 24 responden atau 27 % 

responden, dikatakan setuju oleh 45 responden atau 50 % responden, 

dikatakan netral oleh 16 responden atau 18 %, dan dikatakan tidak 

setuju oleh 5 responden atau 5 % responden. 
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Hasil dapat dikatakan positif karena 72 % responden menyatakan 

bahwa sebelum nasabah menabung di bank BNI Syariah, nasabah 

memiliki pertimbangan tertentu seperti mempertimbangkan pri=oduk 

tabungan yang dimiliki oleh bank-bank lain. Sedangkan hanya 5 % 

yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

 

4) Anda memilih produk Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang 

setelah mengumpulkan informasi dari berbagai produk bank lain 

Tabel 4.18 Pertimbangan keputusan menabung 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 19 21 % 

2 Setuju  43 48 % 

3 Netral  22 24 % 

4 Tidak setuju 6 7 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017.  

Hasil tanggapan responden mengenai nasabah memiliki keinginan 

menabung di Bank BNI Syariah setelah mengumpulkan informasi dari 

berbagai produk-produk bank lain. Dikatakan sangat setuju oleh 19 

responden atau 21 % responden, dikatakan setuju oleh 43 responden 

atau 48 % responden, dikatakan netral oleh 22 responden atau 24 % 

responden, dan dikatakan tidak setuju oleh 6 responden atau 7 % 

responden.  

Hasil dapat dikatakan positif karena 72 % responden menyatakan 

bahwa nasabah memiliki keinginan menabung di Bank BNI Syariah 

setelah mengumpulkan informasi dari berbagai produk-produk yang 
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dimiliki oleh bank lain. Sedangkan hanya 7% responden yang tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut. 

 

5) Anda menyukai fitur-fitur yang ada di produk tabungan Bank BNI 

Syariah 

 

Tabel 4.20 Perilaku pasca menabung 

No. Alternatif  Frekuensi  Persentase (%) 

1 Sangat setuju 33 37 % 

2 Setuju  40 44 % 

3 Netral  16 18 % 

4 Tidak setuju 1 1 % 

5 Sangat tidak setuju - 0 % 

Total  90 100 % 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017. 

Hasil tanggapan responden mengenai nasabah menyukai fitur fitur 

yang ada pada produk tabungan Bank BNI Syariah, dikatakan sangat 

setuju oleh 33 responden atau 37 % responden, dikatakan setuju oleh 

40 responden atau 44 % responden, dikatakan netral oleh 16 

responden atau 18 % responden, dan dikatakan tidak setuju oleh 1 

responden. 

Hasil dapat dikatakan positif karena 73 % responden menyatakan 

bahwa nasabah menyukai fitur-fitur yang ada pada produk tabungan di 

Bank BN Syariah KC tanjung Karang bandar Lampung. Sedangkan 

hanya 1 % responden yang tidak setuju atas pernyataan tersebut. 

 

 



98 

 

D. Analisis Data  

1. Uji Validitas 

Untuk mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini digunakan 

rumus korelasi product moment dengan menggunakan SPSS. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05, kriteria 

uji, apabila Fhitung > Ftabel maka pengukuran tersebut valid, tetapi apabila  

Fhitung < Ftabel maka pengukuran tersebut tidak valid. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

telah disusun atau dibuat dapat digunakan untuk mengukur besaran 

pengaruh brand image (citra merek) dan Nisbah Bagi Hasil terhadap 

keputusan nasabah menabung di bank syariah. Validitas suatu instrumen 

(angket) akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang 

digunakan mampu atau tidaknya untuk mengukur objek yang diukur. Uji 

ini dilakukan dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel.  

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan 

terlebih dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 

16. Adapun hasil output perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.21 

Uji Validitas Variabel X1 (Brand Image)  

Pertanyaan  r hitung r tabel  Kesimpulan  

X1.1 0,521 0,1745 Valid 

X1.2 0,572 0,1745 Valid 

X1.3 0,611 0,1745 Valid 

X1.4 0,668 0,1745 Valid 

X1.5 0,720 0,1745 Valid 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas, secara keseluruhan item pernyataan 

pada variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 

memilki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,1745. 

 

Tabel 4.22 

Uji Validitas Variabel X2 (Nisbah Bagi Hasil) 

Pertanyaan  r hitung r tabel  Kesimpulan  

X1.1 0,685 0,1745 Valid 

X1.2 0,634 0,1745 Valid 

X1.3 0,579 0,1745 Valid 

X1.4 0,624 0,1745 Valid 

X1.5 0,650 0,1745 Valid 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017 
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Berdasarkan tabel 4.22 diatas, secara keseluruhan item pernyataan 

pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 

memilki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,1745.   

Tabel 4.23 

Uji Validitas Variabel Y (Keputusan) 

Pertanyaan  r hitung r tabel  Kesimpulan  

X1.1 0,397 0,1745 Valid 

X1.2 0,364 0,1745 Valid 

X1.3 0,459 0,1745 Valid 

X1.4 0,607 0,1745 Valid 

X1.5 0,448 0,1745 Valid 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017 

Berdasarkan tabel 4.22 diatas, secara keseluruhan item pernyataan 

pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 

memilki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,1745. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukurannya diulang. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha sebesar 0,60 maka data yang 

diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun perhitungan tingkat 

alpha yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Adapun hasil 

dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS dibawah ini:  
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Tabel 4.23 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel   Reliability 

Coeficients 

Cronbach 

Alpha  

Keterangan  

X1 (Brand Image) 5 items 0,850 Reliabel 

X2 (Nisbah Bagi Hasil) 5 items 0,747 Reliabel 

Y (keputusan) 5 items 0,616 Reliabel 

 Sumber : Data primer (diolah) 2017 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki 

Cronbach Alpha lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel, yaitu variabel X1 (Brand Image), X2 (Nisbah bagi hasil), dan Y 

(Keputusan menabung) dalam penelitian tersebut reliabel.  

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Uji normalitas data yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogrov Smirnov satu arah. Pengambilan 

kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi 

normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika 

signifikannya > 0,05 maka berdistriibusi normal dan sebaliknya jika 

signifikannya < 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 4.24 

Hasil Uji Kolmogrov Smirnov 

One simple Kolmogrov-Smirnov Test 

Sampel 

a 

. 

Kolmogrov-Smirnov Z Signifikansi  Kesimpulan  

90 

T  

0,432 0,992 Normal  

Test Distribution is normal 

Sumber : Data primer (diolah) 2017 

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 

0,992 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen 

akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini 

juga mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing independen 

terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 

maka tidak terjadi multikolerasi. 
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Tabel 4.25 

Hasil Uji Multikolinieritas  

coefficientsa 

Variabel Independen Tolerance  VIF 

Brand Image  0,649 1,542 

Nisbah Bagi Hasil 0,649 1,542 

  Sumber : Data primer (diolah) 2017 

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai tolerance variabel 

brand image (X1) dan nisbah bagi hasil (X2)  yakni 0,649 lebih besar 

dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel brand image (X1) dan 

nisbah bagi hasil (X2) yakni 1,542 yakni lebih kecil dari 10,00. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variace residual 

suatu periode pengamatan 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 atau sekitar angka 0, titik-titik data 

tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-

titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, meebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data 

tidak berpola. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 Sumber : Data primer (diolah) 2017 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Pengujian persyaratan analisis dan asumsi klasik dasar regresi yang 

telah dilaksanakan sebelumnya memberikan hasi bahwa variabel-variabel 

yang terlibat didalamnya memenuhi bkualifikasi persyaratan dan asumsi 

klasik tersebut, peelitian dilanjutkan dengan melakukan pengujian 

signifikan brand image dan nisbah bagi hasil regresi. Berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 16,00 maka diperoleh nilai thitung, fhitung 

dan R
2
 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.27 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda dan Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.633 2.422  4.803 .000 

brand image .334 .122 .335 2.734 .008 

nisbah bagi 
hasil 

.075 .114 .081 .662 .509 

a. Dependent Variable: keputusan     

 Sumber : Data primer (diolah) 2017 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 11,633 + 0,334x1 + 0,075x2 + e 

Dari persamaan regresi berganda tersebut menunjukkan bahwa 

variabel brand image (citra merek) adalah variabel yang paling 

mempengaruhi secara signifikan yaitu sebesar 0,334 atau 33,4%. 

 

b. Uji  Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas 

secara bersama terhadap variabel terikat dengan menggunakan nilai 

propablitas (sig). Kriteria pengujian simultan pada skripsi ini yaitu jika 

Fhitung < Ftabel maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen sedangkan jika Fhitung  > Ftabel 

maka ada pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Pengujian simultan pada skripsi ini menggunakan 
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SPSS for windows. Hasil uji F dapat diihat pada output ANOVA berikut 

ini: 

 

Tabel 4.28 

Hasil Pengujian Uji Signifikan Simultan (Statistik F) 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 39.950 2 19.975 7.753 .001
a
 

Residual 224.150 87 2.576   

Total 264.100 89    

a. Predictors: (Constant), nisbah bagi hasil, brand image   

b. Dependent Variable: keputusan    

 Sumber : Data primer (diolah) 2017 

 

Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai Fhitung  adalah 7,753 

sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai df 1(jumlah variabel) atau 3 – 1= 2 

dan df 2 (n – k – 1) atau 90 – 2 – 1 = 87 dan menghasilkan nilai Ftabel 

sebesar 3,09 nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung  > Ftabel sebesar 

7,753 > 3,09, sehingga keputusan H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian secara simultan kedua variabel independen signifikan 

mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah. 

 

c. Uji Statistik t 

uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel independen atau bebas secara individual dalam mengukur variasi 

variabel dependen terkait. Jika nilai thitung > ttabel maka dinyatakan bahwa 
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variabel independen secara individual berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen.  

Jika nilai signifikan t hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel independen secara individu berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan thitung = 

atau –thitung  =  -ttabel  jadi H0 diterima thitung > ttabel atau –thitung < ttabel  jadi 

H0 ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan ttabel  yang diperoleh dari 

df = n – 1 (90 – 1 = 89) dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh dari ttabel 

sebesar 1,662, adapun hasil uji t adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.29 

Hasil Pengujian Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.633 2.422  4.803 .000 

brand image .334 .122 .335 2.734 .008 

nisbah bagi hasil .075 .114 .081 .662 .509 

a. Dependent Variable: keputusan     

Sumber : Data primer (diolah) 2017 

                   

Berdasarkan pada tabel uji t di atas dengan menguji dua arah untuk 

mengetahui besarnya pengaruh masing masing variabel independen 

secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai 

berikut: 
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1) H1 = brand image (citra merek) berperpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung di bank syariah. Berdasarkan hasil regresi terlihat 

bahwa variabel brand image (citra merek) memiliki nilai t hitung 

sebesar 2,734 dengan sig 0,008. Hal ini berarti bahwa thitung > ttabel 

(1,662) maka H0 ditolak sehingga variabel brand image (citra merek) 

secara statistik denga α = 5% memiliki pengaruh yang signifikan 

tehadap keputusan nasabah menabung, hal ini dibuktikan dengan nilai 

(sig 0,008 < 0,05). 

2) H2 = nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung di bank syariah. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa 

variabel nisbah bagi hasil memliki nilai t hitung sebesar 0,662  

dengan sig 0,509. Hal ini berarti bahwa thitung  <  ttabel  (1,662) maka 

H0 diterima sehingga variabel nisbah bagi hasil secara statistik 

dengan α = 5% tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. Hal ini dibuktikan dengan nilai (sig 

0,509 > 0,05). 

Berdasarkan tabel 4.29 menunjukkan bahwa variabel brand image 

(citra merek) yang memiliki beta paling tinggi yaitu sebesar 0,335. 

Artinya variabel Y (keputusan nasabah menabung di bank syariah) lebih 

banyak dipengaruhi oleh variabel X1 (Brand Image) dibandingkan 

dengan variabel X2 (Nisbah Bagi Hasil). Koefisien yang dimiliki oleh 

variabel X1 memiliki nilai yang paling besar, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin bagus brand image produk tabungan yang dimiliki oleh bank, 
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maka semakin tinggi tingkat keputusan nasabah ntuk menabung di bank 

syariah. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, 

hal ini berarti variabel brand image (citra merek) dan nisbah bagi hasil 

berpengaruh dalam keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah, 

dan hipotesis ini diterima sesuai dengan hasil penelitian. 

 

d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

memampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen 

terhadap dependen. Nilai r
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam mendeteksi variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

Dari pengujian koefisien deerminasi yang telah dilakukan terhadap 

data yang ada, maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.30 

Hasil pengujian uji determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .389
a
 .151 .132 1.605 

a. Predictors: (Constant), nisbah bagi hasil, brand image 

 Sumber : Data primer (diolah) 2017 
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Dalam tabel 4.30 diatas menunjukkan bahwa nilai R
2
 adalah 0,132 

atau 13,2%. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen yaitu 

brand image (citra merek) dan nisbah bagi hasil mampu menjelaskan 

variabel dependen yaitu keputusan nasabah sebesar 13,2% dan 

selebihnya 86,8 (100% - 13,2 %) ditentukan atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam analisis atau penelitian regresi ini. 

 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh brand image terhadap keputusan nasabah menabung 

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel brand image 

(citra merek) memliki thitung sebesar 2,734 dengan sig 0,008. Hal ini 

berarti bahwa thitung > ttabel (1,662) maka H0 ditolak sehingga variabel 

brand image (citra merek) secara statistik denga α = 5% memiliki 

pengaruh yang signifikan tehadap keputusan nasabah menabung, hal 

ini dibuktikan dengan nilai (sig 0,008 < 0,05). 

Brand Image menurut America Marketing Association adalah 

nama, istilah, tanda/logo, symbol/rancangan atau kombinasi dari 

produk/jasa yang dihasilkan oleh pesaing.  Brand image  menurut Biel 

juga  memiliki beberapa variabel yaitu citra pembuat, citra pemakai 

dan citra poduk. Berdasarkan variabel tersebut suatu brand image 

(citra merek) akan mampu menarik perhatian masyarakat untuk 

menabung di bank tersebut. 
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Berdasarkan definisi diatas. Dapat dilihat bahwa nasabah 

menggunakan produk tabungan ditimbulkan karena adanya keinginan 

dan kebutuhan dari konsumen. Tabungan adalah simpanan berdasarkan 

akad wadi’ah atau investasi dana berdassarkan akad mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan 

tertentu yag disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variable brand image 

berengaruh secara signifikan (0,008 < 0,05) karena signifikansi brand 

image (0,008) lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu 

(0,05). Maka H1 diterima yang berarti brand image (X1) 

mempengaruhi keputusan nasabah menabung (Y). 

Adapun hasil penelitian pada nasabah bank BNI Syariah KC 

Tanjung Karang terkait dengan brand image (citra merek), jawaban 

yang paling tinggi pada item X1.5 yaitu (produk tabungan yang dipilih 

pada bank BNI Syariah merupakan suatu kebutuhan) terdapat 

persentase 64 % atau 58 responden menjawab sangat setuju, penelitian 

ini sejalan dengan teori Biel bahwa citra roduk yaitu citra konsumen 

terhadap produk yang dapat berdampak positif maupun negative yang 

berkaitan dengan kebutuhan, keinginan dan harapan dari konsumen 

 

. 
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2. Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung 

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variable nisbah bagi hasil 

memiliki nilai thitunng sebesar 0,662 dengan signifikansi 0,509. Hal ini 

berati bahwa thitung (0,662) < ttabel (1,662) maka H0 diterima sehingga 

variable isbah bagi hasil secara statistic dengan α = 5% tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai (sig. 0,509 > 0,05). 

Definisi nisbah bagi hasil adalah merupakan persentase keuntungan 

yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Adapun menurut Karim 

terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yaitu : presentase, bagi 

untung dan bagi rugi, jaminan, besaran nisbah dan cara menyelesaikan 

kerugian. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas ternyata H2 ditolak yang berarti 

nisbah bagi hasil (X2) tidak mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung (Y). Sesuai dengan pendapat dari nasabah menabung di 

bank BNI Syariah KC Tanjung Karang bukan karena keuntungan yang 

di dapat dari persentase nisbah bagi hasil melainkan nasabah 

menabung di bank syariah karena para nasabah menggunakan 

tabungan guna memperoleh gaji dari perusahaan yang melalui bank 

BNI Syariah, dan ada pula keinginan nasabah itu sendiri dan 

menghindari adanya system riba dan juga tidak terlalu mengharapkan 

keuntungan pada transaksi yang dilakukan oleh para nasabah yang 
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menabung di bank BNI Syariah KC Tanjung Karang, Bandar 

Lampung. 

Hasil penelitian pada nasabah bank BNI Syariah KC Tanjung 

Karang, jawaban yang paling tinggi pada item X2.1 yaitu ( nisbah bagi 

hasil di bank BNI Syariah disepakati oleh kedua belah pihak di awal 

perjanjian) terdapat 88 % atau sebanyak 79 nasabah yag menjawab 

sangat setuju. 

 

3. Pengaruh brand image dan nisbah bagi hasil terhadap keputusan 

nasabah menabung 

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan, diperoleh F hitung sebesar 

7,753. Sehingga secara simultan brand image dan nisbah bagi hasil 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputuusan nasabah 

menabung di bank syariah. Berdasarkan hasil output SPSS model 

sumarry besarnya Adjusted R Square adalah 0,132. Ha ini berarti 13,2 

% variable X1 (brand image) dan X2 (nisbah bagi hasil) 

mempengaruhi Y (keputusan nassabah menabung) 13,2 % dan sisanya 

86,8 % dipengaruhi oleh variable lain, yang tidak dimasukkan ke 

dalam model.  

Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan, kebanyakan penulis menyatakan 

tahap ini sebaga tahap menyadari adanya massalah. Selanjutnya jika 
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sudah disadari adaya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan 

mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. 

Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan 

semua informasi yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. 

Dari berbagai informasi yang diperoleh konsumen melakukan seleksi 

atas alternative-alternatif yang tersedia. 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa 

brand image pada bank dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk 

menabung di bang syariahh. Brand image biasanya digunakan sebagai 

symbol atau nama baik pada bank tersebut, karena semakin terkenal 

brand yang dimiliki oleh suatu bank maka nama baik bank pun 

semakin positif dimata konsumen dan nama yang baik akan membuat 

konsumen tertarik untuk memutskan menabung di di bank BI Syariah 

KC Tanjung Karang. Sehingga untuk mencapai tingkat keputusan 

menabung, brnd image harus baik agar dapat meningkatkan kepuusan 

nasabah menabung.
6
 

Nisbah bagi hasil sedikit dapat mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung di bank syariah karena sesuai dengan pendapat dari nasabah 

menabung di bank BNI Syariah KC Tanjung Karang bukan karena 

keuntungan yang di dapat dari persentase nisbah bagi hasil melainkan 

nasabah menabung di bank syariah karena sebagian besar nasabah 

menggunakan tabungan guna memperoleh gaji dari perusahaan yang 

                                                 
6
 Hasil wawacara dengan Customer Service BNI Syariah KC Tanjung Karang 
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melalui bank BNI Syariah, dan ada pula keinginan nasabah itu sendiri 

dan menghindari adanya system riba dan juga tidak terlalu 

mengharapkan keuntungan pada transaksi yang dilakukan oleh para 

nasabah yang menabung di bank BNI Syariah KC Tanjung Karang, 

Bandar Lampung. 

Hal ini menunjukkan bahwa brand image yang semakin baik dan 

dikenal masyarakat dan nisbah bagi hasil yang sesuai yang dimiki oleh 

bank syariah,  maka akan meningkatkan keputusan nasabah untuk 

menabung di bank syariah.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh brand 

image (citra merek)  dan nisbah bagi hasil terhadap keputusan nasabah 

menabung dengan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah Bank 

BNI Syarah KC Tanjung Karang Bandar Lampung maka didapat 

kesimpulan: 

1. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variable brand image (X1) 

memiliki nilai t hitung sebesar 2,734 dengan sig 0,008. Hal ini berarti 

bahwa thitung>ttabel (1,662) maka H0 ditolak sehingga variable brand 

image (citra merek) secara statistic denga  α = 5% memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan nasabah menabung, hal ini 

dibuktikan dengan nilai (sig 0,008 < 0,05). Hal ini disebabkan produk 

yang dimiliki Bank BNI Syariah mudah diingat dan tidak dimiliki 

oleh bank lain.  

2. Hasil menunjukkan variable nisbah bagi hasil (X2), Berdasarkan hasil 

regresi terlihat bahwa variable nisbah bagi hasil memliki nilai t 

hitung sebesar 0,662  dengan sig 0,509. Hal ini berarti bahwa 

thitung<ttabel  (1,662) maka H0 diterima sehingga variable nisbah bagi 

hasil secara statistic dengan α = 5% tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai (sig 0,509 > 0,05). 
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Variabel nisbah bagi hasil tidak adanya pengarh yang signifikan 

karena para nasabah menabung di bank syariah bukan karena ingin 

mengambil keuntungan yang tinggi dari persentase nisbah bagi hasil 

melainkan nasabah menabung di bank syariah karena keinginan 

nasabah itu sendiri dan menghindari adanya system riba pada 

transaksi yang dilakukan oleh para nasabah yang menabung di Bank 

BNI Syariah KC Tanjung Karang, Bandar Lampung. 

 

3. Hasil dari pengujian bahwa variable brand image (X1) dan nisbah 

bagihasil (X2) yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung. Dengan nilai Fhitung>Ftabel 

sebesar 7,753 > 3,09,  sehingga keputusan H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian secara simultan kedua variable independen 

signifikan mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung di 

bank syariah. 

 

B. Saran  

Berkaitan dengan saran pada penelitian ini, peneliti menganalisis 

dua variable independen yaitu brand image (citra merek) dan nisbah bagi 

hasil terhadap keputusan nasabah menabung. 

Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta 

komprehensif maka penulis menyarankan berbagai hal sebagai berikut: 
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1. Kepada Bank BNI Syariah 

a. Mengingat brand image (citra merek) merupakan variable 

yang paling berpengaruh dalam keputusan nasabah 

menabung, maka bank perlu memperhatikan citra merek 

seperti menjaga nama baik bank BNI Syariah, membuat 

diferensiasi dari produk tabungan sejenis dan membuat 

masyarakat lebih mudah mengingat Bank BNI Syariah. 

b. Nisbah bagi hasil adalah salah satu ciri dari bank syariah, 

bagi hasil yang menguntungkan dengan kejelasan jumlah 

pembagiannya merupakan keungulan Bank BNI Syariah.  

Walaupun begitu, sebagian responden menabung di Bank 

BNI Syariah bukan karena ingin mengambil keuntungan 

yang tinggi dari persentase nisbah bagi hasil. Bank BNI 

Syariah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

manfaat nisbah bagi hasil dan juga system bagi hasilnya,  

baik melalui seminar, workshop  maupun sosialisasi 

melalui media cetak dan elektronik.   

2. Kepada Peneliti 

a. Peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti lebih 

mendalam terkait variable brand image (citra merek) dan 

nisbah bagi hasil tidak hanya meneliti mengenai pengaruh 

variable tersebut, tetapi meneliti mengenai perbandingan 

variable pada area yang lebih luas khususnya di area 



119 
 

bauran pemasaran yang belum diteliti seperti produk, 

harga dan promosi. 

b. Peneliti berikutnya diharapkan mengembangkan penelitian 

ini sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya seperti 

menambahkan teori terbaru, metode dan alat uji berbeda 

dengan objek penelitian yang lain.  
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UJI VALIDITAS X1 (BRAND IMAGE) 

 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .272
**
 .155 .120 .179 .521

**
 

Sig. (2-tailed)  .010 .144 .261 .091 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X1.2 Pearson Correlation .272
**
 1 .191 .195 .215

*
 .572

**
 

Sig. (2-tailed) .010  .072 .065 .042 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X1.3 Pearson Correlation .155 .191 1 .237
*
 .289

**
 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .144 .072  .025 .006 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X1.4 Pearson Correlation .120 .195 .237
*
 1 .447

**
 .668

**
 

Sig. (2-tailed) .261 .065 .025  .000 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X1.5 Pearson Correlation .179 .215
*
 .289

**
 .447

**
 1 .720

**
 

Sig. (2-tailed) .091 .042 .006 .000  .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X1total Pearson Correlation .521
**
 .572

**
 .611

**
 .668

**
 .720

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 90 90 90 90 90 90 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 
 

 

 

 

 



 

UJI VALIDITAS X2 (NisbahBagiHasil) 

 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2total 

X2.1 Pearson Correlation 1 .433
**
 .191 .299

**
 .358

**
 .685

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .071 .004 .001 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X2.2 Pearson Correlation .433
**
 1 .177 .244

*
 .276

**
 .634

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .095 .021 .008 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X2.3 Pearson Correlation .191 .177 1 .112 .191 .579
**
 

Sig. (2-tailed) .071 .095  .295 .072 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X2.4 Pearson Correlation .299
**
 .244

*
 .112 1 .281

**
 .624

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .021 .295  .007 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X2.5 Pearson Correlation .358
**
 .276

**
 .191 .281

**
 1 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .008 .072 .007  .000 

N 90 90 90 90 90 90 

X2total Pearson Correlation .685
**
 .634

**
 .579

**
 .624

**
 .650

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 90 90 90 90 90 90 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ujivaliditasvariabel Y (Keputusan) 

 

Correlations 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Ytotal 

Y1 Pearson Correlation 1 -.099 -.080 .030 .092 .397
**
 

Sig. (2-tailed)  .354 .452 .778 .387 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

Y2 Pearson Correlation -.099 1 .001 .052 .067 .364
**
 

Sig. (2-tailed) .354  .992 .629 .531 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

Y3 Pearson Correlation -.080 .001 1 .159 -.141 .459
**
 

Sig. (2-tailed) .452 .992  .134 .186 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

Y4 Pearson Correlation .030 .052 .159 1 .039 .607
**
 

Sig. (2-tailed) .778 .629 .134  .713 .000 

N 90 90 90 90 90 90 

Y5 Pearson Correlation .092 .067 -.141 .039 1 .448
**
 

Sig. (2-tailed) .387 .531 .186 .713  .000 

N 90 90 90 90 90 90 

Ytotal Pearson Correlation .397
**
 .364

**
 .459

**
 .607

**
 .448

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 90 90 90 90 90 90 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 

 

 

 



Ujireliabilitas x1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.745 6 

 

Ujireliabilitas x2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.747 6 

 

Ujireliabilitas Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's  

Alpha N of Items 

.616 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ujinormalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.58699117 

Most Extreme Differences Absolute .046 

Positive .046 

Negative -.033 

Kolmogorov-Smirnov Z .432 

Asymp. Sig. (2-tailed) .992 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

Ujimultikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 11.633 2.422  4.803 .000   

brand image .334 .122 .335 2.734 .008 .649 1.542 

nisbah bagi hasil .075 .114 .081 .662 .509 .649 1.542 

a. Dependent Variable: keputusan       

 



Ujiheteroskedastisitas

 

 

 

AnalisisRegresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.633 2.422  4.803 .000 

brand image .334 .122 .335 2.734 .008 

nisbah bagi hasil .075 .114 .081 .662 .509 

a. Dependent Variable: keputusan     

 

 

 

 

 

 

 



Uji F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 39.950 2 19.975 7.753 .001
a
 

Residual 224.150 87 2.576   

Total 264.100 89    

a. Predictors: (Constant), nisbah bagi hasil, brand image   

b. Dependent Variable: keputusan    

 

 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.633 2.422  4.803 .000 

brand image .334 .122 .335 2.734 .008 

nisbah bagi hasil .075 .114 .081 .662 .509 

a. Dependent Variable: keputusan     

 

 

 

Ujikoefisiendeterminasi R
2
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .389
a
 .151 .132 1.605 

a. Predictors: (Constant), nisbah bagi hasil, brand image 

 


