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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan 

kuantitatif deskriptif.Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Penelitian 

ini mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 

menabung di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014). 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
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gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

B. Lokasi dan objek penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syarih Kantor Cabang 

Purwokerto dan objek penelitian ini adalah nasabah yang menabung di Bank 

BNI Kantor Cabang Purwokerto. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014). Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau 

subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu 

yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Untuk menyimpulkan 

sesuatu dari sebuah populasi, biasanya diambil sampel dari populasi. Sample 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

nasabah Bank Syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

Teknik sampling yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive samplingadalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2014). Kriteria pengambilan sample yang diambil 

dalam penelitian ini yaitunasabah Bank BNI SyariahKantor Cabang 

Purwokerto. 

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (Ridwan, 2009) 

yaitu sebagai berikut: 

FAKTOR-FAKTOR YANG ...ORYZA RACHIM SEPTIANI, STUDI MANAJEMEN, UMP  2017



 

 

32 

 

   
 

        
 

Keterangan : 

N   = Jumlah sampel 

n   = Jumlah populasi 

d   = Presentase yang ditetapkan (0,10) 

Dengan menggunakan rumus di atas bisa dihitung jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

   
 

       
 

   
     

            
 

   
     

     
 

 = 98,83 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 98,83 orang dan 

dibulatkan menjadi 100 orang. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka mengenai data yang berhubungan dengan penelitian 

dalam buku ilmiah, artikel, bacaan dan tulisan-tulisan yang berisi data sekunder 

yang berasal dari perpustakaan yang ada, jurnal-jurnal pendukung maupun 

internet. Data-data ini adalah data yang berhubungan dengan faktor 
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pelayanan,nisbah bagi hasil,religiusitas kualitas produk dan lokasi yang 

berpengaruh terhadap minat menabung di bank BNI syariah Kantor Cabang 

Purwokerto. 

2. Data Primer atau Kuisoner 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini, pengumpulan 

data dilakukan dengan cara membagikan sebanyak 100 kuesioner yang 

akan di bagikan secara kebetulan kepada nasabah Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Purwokerto. 

Kuesioner akan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama terkait 

dengan karakteristik nasabah berdasarkan segmentasi demografi, seperti 

jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Bagian 

kedua berisi daftar variabel faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

nasabah menabung Bank Syariah. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek yang lain (Sugiyono, 2014). Pada dasarnya variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang bebentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. 
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Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas disebut juga variabel independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel independen (terikat).Variabel bebas dalam penelitian 

ini terdiri dari lima variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat, 

yaitu Pelayanan (X1), Nisbah bagi hasil (X2), Religiusitas (X3), Kualitas 

Produk (X4), Lokasi (X5). 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat disebut juga variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akbiat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Minat Nasabah Menabung di 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian untuk mengukur 

suatu variabel. Sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator-indikator apa saja yang menjadi pendukung dari variabel-variabel 

yang akan dianalisa tersebut. 

1. Variable Independen 

a. Pelayanan (X1):Menurut Tjiptono (2007) pelayanan adalah setiap 

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain, 
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yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Indikator: 

1) Keramahan 

2) Kesopanan 

3) Pelayanan yang Cepat dan Tepat 

4) Kemudahan dan Kelancaran Transaksi 

b. Nisbah bagi hasil (X2) : Bagi hasil biasa dikenal juga dengan 

istilahprofit sharing. Menurut kamus ekonomi profit sharing berarti 

pembagianlaba. Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi 

beberapa bagian laba pada para pegawaidari suatuperusahaan.Tabungan 

bank syariah ini berlandaskan bagi hasil berorientasi kemaslahatan 

hidup umat manusia (Antonio, 2001). Seperti halnya dalam transaksi 

bank syariah untung dan rugi di tanggung bersama. Indikator : 

1) Tingkat bagi hasil yang adil 

2) Tingkat bagi hasil menguntungkan bagi pihak bank dan nasabah 

3) Tingkat bagi hasil yang rendah 

4) Tingkat denda yang rendah 

c. Religiusitas (X3): Religiusitas adalah tingkat keterikatan individu 

terhadapagamanya. Apabila individu telah menghayati dan 

mengintemalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan 

berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Ghufron 

dan Risnawita, 2010).  

Indikator: 
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1) Yakin adanya Allah kapanpun dan dimanapun 

2) Islam sebagai sumber segala hukum 

3) Mengetahui sesuatu yang diharamkan dalam Islam 

4) Sesuai Syariat Islam 

5) Laranganriba 

6) Berkah dunia dan akherat 

d. Kualitas Produk (X4) :KualitasProduk bank adalah seluruh usaha 

bankdalam menerima simpanan dan penyalurannya kembali kepada 

masyarakat (nasabah) dan jasa-jasa lainsebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan. Dengan kata 

lain, produk bank adalah seluruhfasilitas, layanan dan jasa yang 

ditawarkan oleh bank kepadamasyarakat, baik pada sisi aset, misalnya 

kredit, termasuk kredit yang berada pada off balance sheet (letter of credit, 

bank garansi)dan sisi liabilities, berupa simapanan masyarakat serta jasa-

jasa lainnya.Menurut Umar (2002) yang dimaksud dengan produk adalah 

suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkanperhatian, 

untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapatmemenuhi suatu 

keinginan atau kebutuhan. 

Indikator: 

1) Produk Sesuai Kebutuhan 

2) Produk Terjamin Keamanannya 

3) Produk yang Menarik  

4) Bagi Hasil Tinggi 

e. Lokasi (X5): Lokasi merupakan tempat dimana diperjual belikannya 

produk perbankan dan pusat pengendalian bank. Bank yang terletak 
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dalam lokasi strategis memudahkan nasabah dalam berurusandengan 

bank. Indikator-indikator variabel ini adalah:  

1) mudah dijangkau 

2) pusat keramaian 

3) dekat pertokoan 

4) saluran (jumlah kantor cabang) 

2. Variable Dependen  

a. Keputusan Minat Nasabah Menabung (Y) 

Minat menabung merupakan kecenderungan dan keinginan yang 

besar terhadap sesuatu yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan 

atau motif dalam hal ini tentang menabung. Pada prinsipnya minat 

menabung seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya 

rangsangan atau stimuli.Dalam penelitian ini yang dimaksud minat 

menabung di Bank Syariah adalah keinginan atau ketertarikan nasabah 

untuk menyimpan uang pada Perbankan Syariah.  

Indikator: 

1) Dorongan dari dalam individu 

2) Motif sosial 

3) Faktor emosional 

 

G. Metode Analisis Data 

Jenis penelitian yang ini adalah bersifat eksplorasi yang gunanya 

untuk menjawab pertanyaan apa, sehingga dapat memperoleh jawaban 

ataspertanyaantersebutakanmemberikanpemahamandan pengertian secara 
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mendalam terhadap suatu objek. Metode Analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis data deskriptif yang merupakan cara merumuskan dan 

menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas 

mengenai perusahaan secara umum.Setelah mengumpulkan data dari 

kuesioner, input data terakhir akan diolah menggunakan Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS 16). 

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam pengukuran, 

sehingga bila alat ukur itu digunakan dalam pengukuran maka akan bisa 

menghasilkan data kuantitatif. Untukdata yang diperoleh angket berupa 

nilai skor. Untuk menentukan skor pilihan jawaban angket menggunakan 

skala Likert. Sugiyono (2014) mengungkapkan bahwa skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert berisi pernyataan 

yang sistematis untuk menunjukkan sikap seorang responden terhadap 

pernyataan itu (Bambang, 2001). Skala Likert ini terdiri dari angka 1 

sampai 5, dengan tingkat nilai jawaban sebagai berikut :  

1 = Sangat tidak setuju (STS) 

2 = Tidak setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat setuju (SS) 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan/pernyataan. Validitas menunjukan 
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sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang anda ingin 

diukur.Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output 

SPSS pada tabel Correlations, jika butir pertanyaan itu valid terdapat 

bintang (*)padaPearsonCorrelation. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan antara rhitung dengan rtabel. Jika nilai rhitung> rtabel dan 

bernilai positif, maka instrumen tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011). 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisoner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisoner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 

2011). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika mendapatkan 

nilaiCronbach Alpha >dari 0,6teknik yang digunakan adalah koefisien 

Cronbach’s Alpha. 

 

H. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model  

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi  

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan  

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi  

ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah  

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual  

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan  
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uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal  

atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual 

berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05 (Imam 

Ghozali, 2011).  

2. Uji Multikolinieritas  

Menurut Imam Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan 

cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai 

VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinieritas.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapatdilakukan untuk 

melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji 

glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 

Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. (Imam Ghozali, 2011). 

 

I. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis  

regresilinierberganda.Analisisinidigunakanuntukmengetahui  
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pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, 

dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :  

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3+ β4.X4+ β5.X5+ e 

 

Keterangan : 

Y =MinatNasabah Menabungα = Konstanta 

β1, β2, β3 β4, β5,= Koefisien regresi variable Independen 

X1 = Pelayanan 

X2 = Nisbah bagi hasil 

X3 = Religiusitas 

X4 = Kualitas Produk 

X5 =Lokasi  

e  = Standar error 

1. Uji koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil  

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berartivariabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). 

2. Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen/terikat 

(ghazali,2011). Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat 
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signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Pengujian hipotesis pertama 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

1) Ho : βi = 0 secarasimultan tidak 

terdapatpengaruhantaravariabelpelayanan (     , nisbah bagi 

hasil   
  
 , religiusitas   

  
  , kualitas produk 

  
 
 ,lokasi(     ,terhadapminat nasabah menabungdi Bank BNI 

Syariah  Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

2) HA : βi ≠ 0 secarasimultanterdapatpengaruh antara 

variabelpelayanan (    , nisbah bagi hasil  
  
 , religiusitas  

  
  , 

kualitas produk   
 
 ,lokasi(    ,terhadapminat nasabah menabungdi 

Bank BNI Syariah  Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

b. Menentukan daerah keputusan 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria sebagai 

berikut : 

1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel (α / 2; n – k) 

atau jika nilai Sig. > 0,05, artinya tidak ada pengaruh antara 

antaravariabelpelayanan (     , nisbah bagi hasil   
  
 , 

religiusitas   
  
  , kualitas produk   

 
 ,lokasi(    ,terhadapminat 

nasabah menabungdi Bank BNI Syariah  Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 
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2) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel (α / 2; n– k) 

atau jika nilai Sig.< 0,05, artinya ada pengaruh 

antaravariabelpelayanan (     , nisbah bagi hasil   
  
 , 

religiusitas   
  
  , kualitas produk   

 
 ,lokasi(    ,terhadapminat 

nasabah menabungdi Bank BNI Syariah  Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 

c. Kriteria signifikan  sebagai berikut : 

Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS dikatakan 

signifikan jika nilai sig ≤ 0,05. Tingkat signifikan yang digunakan 

dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebesar 0,05  dan  tingkat 

keyakinan  atau  kepercayaan 95%  serta  drajat  kebebasan 

(degree of freedom) sebesar (n-k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Uji F 

 

 

3. Uji Parsial ( Uji t ) 

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh  

pengaruh dari variabel  independen  (X)  terhadap  variabel dependen 

(Y)  secara parsial (Ghazali,2011). Pengujian hipotesis akan dilakukan 
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dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05  (α =5%) atau 

tingkat keyakinan sebesar 0,95.  

a. Pengujian Hipotesis kedua 

Untuk menguji pengaruh variabel pelayanan secara parsial 

terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto . 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

1) Ho : βi = 0 secara parsial tidak terdapat pengaruh variable pelayanan 

(    terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Purwokerto (Y). 

a) HA : βi ≠ 0 secara parsial terdapat pengaruh antara variabel 

pelayanan (    terhadap minat nasabah menabung di Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

 

b) Menentukan daerah keputusan 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

(1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel (α / 2; n 

– k) atau jika nilai Sig. > 0,05, artinya tidak ada pengaruh 

antara antara variable pelayanan (     terhadap minat nasabah 

menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 
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(2) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel (α / 2; 

n– k) atau jika nilai Sig.< 0,05, artinya ada pengaruh antara 

antara variabel pelayanan (      terhadap minat nasabah 

menabung di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 

c) Kriteria signifikan  sebagai berikut : 

Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS 

dikatakan signifikan jika nilai sig ≤ 0,05. Tingkat signifikan 

yang digunakan dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebesar

 0,05 dan tingkat keyakinan  atau  kepercayaan95%  serta  

drajat  kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k). 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2 Uji t1 

b. Pengujian Hipotesis ketiga 

Untuk menguji pengaruh variabel nisbah bagi hasil secara parsial 

terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto . 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

1) Ho : βi = 0 secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel nisbah 

bagi hasil (     terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙                                                    𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

-ttabel ttabel 
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a) HA : βi ≠ 0 secara parsial terdapat pengaruh antara variabel 

nisbah bagi hasil (    terhadap minat nasabah menabungdi Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

b) Menentukan daerah keputusan 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

(1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel (α / 2; n 

– k) atau jika nilai Sig. > 0,05, artinya tidak ada pengaruh 

antara antara variabel nisbah bagi hasil      , terhadap minat 

nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto (Y). 

(2) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel (α / 2; 

n– k) atau jika nilai Sig.< 0,05, artinya ada pengaruh antara 

antara variabel nisbah bagi hasil      , terhadap minat 

nasabah menabung di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto (Y). 

c) Kriteria signifikan  sebagai berikut : 

 Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS 

dikatakan signifikan jika nilai sig ≤ 0,05. Tingkat signifikan 

yang digunakan dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebesar

 0,05  dan  tingkat keyakinan  atau  kepercayaan   95% 

serta drajat  kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k). 
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Gambar 3.3 Uji t 2 

 

c. Pengujian Hipotesis keempat 

Untuk menguji pengaruh variabel religiusitas secara parsial 

terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto . 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

1) Ho : βi = 0 secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel 

religiusitas (    terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

a) HA : βi ≠ 0 secara parsial terdapat pengaruh antara variabel 

religiusitas (    terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

b) Menentukan daerah keputusan 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

(1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel (α / 2; n 

– k) atau jika nilai Sig. > 0,05, artinya tidak ada pengaruh 

antara antara variabel religiusitas      , terhadap minat 
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nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto (Y). 

(2) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel (α / 2; 

n– k) atau jika nilai Sig.< 0,05, artinya ada pengaruh antara 

antara variabel religiusitas      , terhadap minat nasabah 

menabung di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 

c) Kriteria signifikan  sebagai berikut : 

Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS 

dikatakan signifikan jika nilai sig ≤ 0,05. Tingkat signifikan 

yang digunakan dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebesar

 0,05  dan  tingkat keyakinan  atau  kepercayaan 95%  

serta  drajat  kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k). 
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Gambar 3.4 Uji t 3 

 

d. Pengujian Hipotesis kelima 

Untuk menguji pengaruh variabel kualitas produk secara parsial 

terhadapminat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto. 
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Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

1) Ho : βi = 0 secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel kualitas 

produk (    terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

a) HA : βi ≠ 0 secara parsial terdapat pengaruh antara variabel 

kualitas produk (    terhadap minat nasabah menabungdi Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

b) Menentukan daerah keputusan 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

(1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel (α / 2; n 

– k) atau jika nilai Sig. > 0,05, artinya tidak ada pengaruh 

antara antara variabel kualitas produk     , terhadap minat 

nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto (Y). 

(2) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel  (α / 2; 

n– k) atau jika nilai Sig.< 0,05, artinya ada pengaruh antara 

antara variabel kualitas produk     , terhadap minat nasabah 

menabung di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 

c) Kriteria signifikan  sebagai berikut : 

 Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS 

dikatakan signifikan jika nilai sig ≤ 0,05. Tingkat signifikan 
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yang digunakan dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebesar

 0,05  dan  tingkat keyakinan  atau  kepercayaan 95%  

serta  drajat  kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k). 
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Gambar 3.5 Uji t 4 

 

e. Pengujian Hipotesis keenam 

Untuk menguji pengaruh variabel lokasi secara parsial terhadap 

minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto . 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

1) Ho : βi = 0 secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel lokasi 

(    terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Purwokerto (Y). 

a) HA : βi ≠ 0 secara parsial terdapat pengaruh antara variabel lokasi 

(     terhadap minat nasabah menabungdi Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Purwokerto (Y). 

b) Menentukan daerah keputusan 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria 

sebagai berikut : 
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(1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel (α / 2; n 

– k) atau jika nilai Sig. > 0,05, artinya tidak ada pengaruh 

antara antara variabel lokasi     , terhadap minat nasabah 

menabungdi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 

(2) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel (α / 2; 

n– k) atau jika nilai Sig.< 0,05, artinya ada pengaruh antara 

antara variabel lokasi      , terhadap minat nasabah 

menabung di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

(Y). 

c) Kriteria signifikan  sebagai berikut : 

 Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS 

dikatakan signifikan jika nilai sig ≤ 0,05. Tingkat signifikan 

yang digunakan dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebesar

 0,05  dan  tingkat keyakinan  atau  kepercayaan 95%  

serta  drajat  kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k). 
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Gambar 3.6 Uji t 5 
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