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BAB IV  

 HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

J. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Sejarah kementerian agama  

Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan 

bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan 

tersendiri. Dalam rapat besar (sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945 Mr. 

Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang 

istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama yakni Kementerian 

Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, 

langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan 

artinya dengan kesungguhan hati. Tetapi usulnya tentang ini tidak begitu 

mendapat sambutan.  

Kementerian agama kabupaten wonogiri merupakan salah  satu wadah 

bagi masyarakat yang berkepentingan dengan agama. Kementerian agama 

kabupaten wonogiri  berperan sebagai tolok ukur kehidupan beragama di 

masyarakat wonogiri. Kantor yang dahulunya di Wonokarto dan sekarang 

sudah berpindah ke timur alun – alun Wonogiri sebagai gedung baru, 

kemudian gedung yang lama digunakan sebagai Madrasah Iftida‟iyah. 

Kementerian agama kabupaten wonogiri berdiri pada tahun 1955 sampai 

sekarang, kemudian sudah mempunyai gedung yang megah yg 

memungkinkan pelayanan kepada masyarkat akan lebih baik. 

Kementerian agama kabupaten wonogiri juga mengurusi tentang 

Kantor Urusan Agama yang mengurusi tentang pernikahan. Adapun kantor 

Urusan Agamadi Kabupaten wonogiri tersebar di beberapa kecamatan, 

yaitu di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. KUA yang tersebar di 

kecamatan – kecamatan di Wonogiri terorganisir oleh kementerian agama 

kabupaten wonogiri umtuk mengkoordinasi dalam pencatatan masyarakat 

yang sudah menikah. (wonogiri, 2008) 
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Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri juga mengurusi tentang 

Haji dan Umroh. Dalam hal ini kementerian agama kabupaten Wonogiri 

mengurusi dari manasik sampai pemberangkatan haji maupun umroh para 

masyarat, kemudian dalam prakteknya haji dan umroh melalui 

kementerian agama kabupaten Wonogiri merupakan salah satu fasilitas 

yang tersedia di kementerian Agama kabupaten Wonogiri. (wonogiri, 

2008) 

Lembaga pendidikan juga di urusi oleh kementerian agama kabupaten 

wonogiri, seperti pondok pesantren, MTS, MI, MA dan lembaga 

pendidikan lain yang berbasis Agama. Fungsi dari lembaga pendidikan 

tersebut merupakan pencetak generasi – generasi muda yang memahami 

tentang agama . Perkembangan Madrasah yang di kelola oleh kementerian 

agama kabupaten wonogiri menjadikan cerminan terbentuknya pendidikan 

berbasis agama yang dikelola langsung oleh kementerian agama. Dengan 

demikian menimbulkan rasa aman kepada masyarakat untuk menggunakan 

madrasah yang di kelola oleh kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. 

(wonogiri, 2008) 

Yang membedakan kementerian agama wonogiri dengan yang lain 

adalah kemeterian kabiupaten wonogiri mempunyai panti asuhan yang di 

kelola oleh salah satu staf dari kementerian agama .Di fungsikan untuk 

berjuang di jalan allah yaitu mengayomi dan merawat anak yatim piatu di 

sekitar wonogiri. (wonogiri, 2008) 

Pembangunan tempat ibadah juga menjadi pokok penting program 

kerja di kemeterian agama kabupaten wonogiri, karena untuk 

mengembangkan rasa cinta kepada sang pencipta agar memberi perbedaan 

antara masyarakat yang paham agama dan yang tidak paham agama, 

kemudian mengelola tempat ibadah tersebut dengan melakukan 

pengawasan terhadap tempat ibadah tersebut. 
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Kementerian Agama kabupaten wonogiri mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan 

untuk membantu masyarakat dalam bidang keagamaan. Dalam 

melaksanakan tugas, Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri 

mempunyai  fungsi sebagai berikut : (wonogiri, 2008) 

1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

keagamaan 

2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Agama 

3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Agama; 

4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

urusan Kementerian Agama di daerah 

5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional 

6) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah 

 

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri 

VISI  

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, 

RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.” 

MISI 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 

2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 

3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi 

agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 

5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
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3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri 
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1. Responden Bank Konvensional 

a. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Umur 

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis 

kepada pegawai dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri yang berjumlah 29 orang, diperoleh gambaran tentang 

umur responden dalam bentuk gambar diagram. 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

 Dari hasil diagram diatas dapat disimpulkan bahwa repsonden 

yang berumur dengan umur 25 – 35 tahun mempunyai persentase 

yang lebih banyak namun tidak terlalu dominan yakni sebesar 

sebnyak 50%, kemudian responden dengan umuir 36 – 45 tahun 

yaitu sebanyak 37% responden, responden dengan umur 40 – 55 

tahun sebanyak 10%, kemudian responden dengan umur 56 – ke 

atas adalah 3% reponden, hal ini disebabkan karena masa muda 

ini bank konvensional sudah mengakar di Indonesia ini jadi para 

gerenasi muda ini dominan memakai jasa untuk menabung 

dengan bank Konvensional. 

 

  

25 - 35 
50% 

36 - 45 
37% 

46 - 55 
10% 

56 - ke atas 
3% 

Tabel Umur 
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b. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Jenis Kelamin 

Jumlah responden yang menjadi objek penelitian faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai dan karyawan 

Kementerian Agama kabupaten wonogiri berjumlah 29 orang. 

Dapat diperoleh jumlah responden perempuan sebanyak 23 orang 

dan 13 orang lagi adalah laki-laki. Berikut ditampilkan dalam 

bentuk diagram gambar. 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

 Dari hasil diagram diatas dapat disimpulkan bahwa repsonden 

laki – laki  mempunyai persentase yang lebih banyak namun tidak 

terlalu dominan yakni sebesar 69% dan sisanya 31% adalah 

reponden perempuan, hal ini disebabkan karena dalam populasi, 

responden mayoritan laki – laki  lebih banyak dibandingkan 

perempuan. 

 

c. Gambaran Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh 

penulis kepada Pegawai dan Karyawan Kementerian Agama 

kabupaten Wonogiri yang berjumlah 27 orang, diperoleh jumlah 

laki - laki  
69% 

perempuan 
31% 

Tabel Jenis Kelamin 
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responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai sebanyak 22 orang, 

dan karyawan sebanyak 7 orang. Berikut ditampilkan dalam 

bentuk diagram gambar. 

 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

 Dari diagram diatas terlihat bahwa jumlah persentase 

dengan pekerjaan sebagai pegawai dan karyawan, pegawai yang 

mempunyai angka yang tinggi yaitu sebesar 76%, dan sisanya 

adalah karyawan sebesar 24%. Hal ini berarti menunjukan bahwa 

mayoritas pekerja di Kmenterian Agama Kabupaten Wonogiri 

adalah sebagai pegawai. Dalam hal ini karyawan berarti sebagai 

pembantu dalam kelancaran kinerja pegawai. 

 

d. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Pendidikan 

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis 

kepada pegawai dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri sebagai responden yang berjumlah 29 orang dengan 

pendidikan terakhir yang responden tempuh, yaitu  strata 1 (S1) 

berjumlah 18 orang ,kemudian strata 2 (S2) yaitu 3 

pegawai 
76% 

karyawan 
24% 

Tabel Pekerjaan 
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orang,kemudian pendidikan terakhir D3 berjumlah 1 SMA 

(sekolah menengah atas) berjumlah 5 orang, dan pendidikan 

terakhir SMP (sekoah menegah pertama) ada 2 orang. Berikut 

ditampilkan dalam bentuk diagram gambar. 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa responden dan 

populasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri 

adalah berpendidikan Strata 1 (S1), hal itu disebabkan karena 

populasi yang paling dominan adalah strata 1 (S1), sedangkan 

strata 2 (S2) hanya di tempatkan pada pimpinan masing – masing 

dalam sub bagian tertentu. Adapula yang berpendidikan terakhir 

Diploma 3 (D3) yang dominan di bagian Haji dan Umroh, 

Sedangkan dalam pendidikan SMA dan SMP di dominasi di 

bagian tata usaha, keamanan, dan bagian belakang. 

  

S1 
60% S2 

10% 

SMP 
10% 

SMA 
17% 

D3 
3% 

Tabel Pendidikan  



43 
 

e. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Pendapatan per Bulan 

Dari kuesioner yang disebarkan di kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Wonogiri telah didapatkan gambaran pendapatan per 

bulan dari pegawai dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri yang berjumlah 29 responden dengan rincian sebagai 

berikut  

a. Di bawah Rp 500.000 

b. Rp 500.000   –  Rp 1.500.000 

c. Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 

d. Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 

e. Rp 3.500.000 – Rp 4.500.000  

 

 

 

. Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan yang paling dominan pada angka Rp 2.500.000 – 

3.500.000. Disebabkan karena pada pendapatan tersebut masuk 

dalam gaji pegawai strata 1 (S1), dalam penelitian tentang 

pendidikan pegawai maupun karyawan paling dominan adalan 

Di bawah 
500.000 

0% 

500.000 - 
1.500.000 

21% 1.500.000 - 
2.500.000 

3% 

2.500.000 - 
3.500.000 

62% 

3.500.000 - 
4.500.000 

14% 

Tabel pendapatan per Bulan 
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pegawai yang bergelar strata 1 (S1). Kemudian didukung juga 

dengan sub bagian yang diisi oleh para pegawai dengan gelar 

strata 1 (S1) lebih dominan dibandingkan dengan sub bagian yang 

lain. 

 

2. Responden Bank Syariah 

a. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Umur 

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis 

kepada pegawai dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri yang berjumlah 7 orang, diperoleh gambaran tentang 

umur responden dalam bentuk gambar diagram. 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

 Dari hasil diagram diatas dapat disimpulkan bahwa repsonden 

yang berumur dengan umur 36 – 45 tahun mempunyai 

persentase yang lebih banyak namun tidak terlalu dominan 

yakni sebesar sebnyak 43%, kemudian responden dengan umuir 

25 – 35 tahun yaitu sebanyak 28% responden, kemudian 

responden dengan umur 56 – ke atas adalah 29% reponden, hal 

ini disebabkan karena responden untuk Bank Syariah tidak 

terlalu banyak. 

25 - 35 
28% 

36 - 45 
43% 

46 - 55 
29% 

Tabel Umur 
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b. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Jenis Kelamin 

Jumlah responden yang menjadi objek penelitian faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pegawai dan karyawan 

Kementerian Agama kabupaten wonogiri berjumlah 7 orang. 

Dapat diperoleh jumlah responden perempuan sebanyak 5 

orang dan 2 orang lagi adalah laki-laki. Berikut ditampilkan 

dalam bentuk diagram gambar. 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

 Dari hasil diagram diatas dapat disimpulkan bahwa repsonden 

perempuan mempunyai persentase yang lebih banyak dan 

dominan yakni sebesar71% dan sisanya 29% adalah reponden 

laki – laki, hal ini disebabkan karena dalam populasi, responden 

mayoritan dalam responden Bank Syariah adalah perempuan 

dan sisanya adalah laki – laki  . 

 

c. Gambaran Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis 

kepada Pegawai dan Karyawan Kementerian Agama kabupaten 

Wonogiri yang berjumlah 7 orang, diperoleh jumlah responden 

laki - laki  
29% 

perempuan 
71% 

Tabel Jenis Kelamin 
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dengan pekerjaan sebagai Pegawai sebanyak 6 orang, dan 

karyawan sebanyak 1 orang. Berikut ditampilkan dalam bentuk 

diagram gambar. 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

 Dari diagram diatas terlihat bahwa jumlah persentase dengan 

pekerjaan sebagai pegawai dan karyawan, pegawai yang 

mempunyai angka yang tinggi yaitu sebesar 86%, dan sisanya 

adalah karyawan sebesar 14%. Hal ini berarti menunjukan 

bahwa mayoritas pekerja di Kmenterian Agama Kabupaten 

Wonogiri adalah sebagai pegawai. Dalam hal ini karyawan 

berarti sebagai pembantu dalam kelancaran kinerja pegawai.   

 

d. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Pendidikan 

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis 

kepada pegawai dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri sebagai responden yang berjumlah 7 orang dengan 

pendidikan terakhir yang responden tempuh, yaitu  strata 1 (S1) 

berjumlah 4 orang ,kemudian strata 2 (S2) yaitu 2 orang, 

kemudian yang pendidikan terakhir adalah SMA (sekolah 

pegawai 
86% 

karyawan 
14% 

Tabel Pekerjaan 
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menengah atas) berjumlah 1 orang. Berikut ditampilkan dalam 

bentuk diagram gambar. 

 

Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa responden dan 

populasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri 

adalah berpendidikan Strata 1 (S1), hal itu disebabkan karena 

populasi yang paling dominan adalah strata 1 (S1), sedangkan 

strata 2 (S2) hanya di tempatkan pada pimpinan masing – 

masing dalam sub bagian tertentu. Sedangkan dalam 

pendidikan SMA di dominasi di bagian tata usaha, keamanan, 

dan bagian belakang. 

 

e. Gambaran Jumlah Responden Sesuai Pendapatan per 

Bulan 

Dari kuesioner yang disebarkan di kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Wonogiri telah didapatkan gambaran 

pendapatan per bulan dari pegawai dan karyawan Kementerian 

Agama Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 7 responden 

dengan rincian sebagai berikut  

S1 
57% 

S2 
29% 

SMA 
14% 

Tabel Pendidikan  
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a) Di bawah Rp 500.000 

b) Rp 500.000   –  Rp 1.500.000 

c) Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 

d) Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 

e) Rp 3.500.000 – Rp 4.500.000  

 

 

. Sumber : Data Premier Diolah, 2016 

Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan yang paling dominan pada angka Rp 2.500.000 – 

3.500.000. Disebabkan karena pada pendapatan tersebut masuk 

dalam gaji pegawai strata 1 (S1), dalam penelitian tentang 

pendidikan pegawai maupun karyawan paling dominan adalan 

pegawai yang bergelar strata 1 (S1). Kemudian didukung juga 

dengan sub bagian yang diisi oleh para pegawai dengan gelar 

strata 1 (S1) lebih dominan dibandingkan dengan sub bagian 

yang lain. 

  

Di bawah 
500.000 

0% 

500.000 - 
1.500.000 

14% 

1.500.000 - 
2.500.000 

0% 

2.500.000 - 
3.500.000 

57% 

3.500.000 - 
4.500.000 

29% 

Tabel pendapatan per Bulan 
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K. Hasil Analisis Data Kuantitatif 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Analisis Regresi Linier Berganda Syariah 

Analisis regresi linear berganda ini digunakan apabila variable 

bebas (independen) lebih dari satu variable dan untuk mengukur 

pengaruh variable bebas terhadap variable terikat (dependen). Analisis 

regresi adalah metode statistic yang digunakan untuk memperkirakan 

dengan menggunakan koefisien persamaan linear yang meliputi satu atau 

lebih variable bebas sebagai predictor terhadap variable tergantung.  

(agung, 2010) Analisis data dengan regresi ini menggunakan bantuan 

program Statistik Program for social Science (SPSS). Dengan 

menggunakan rumus: 


 Y=   b0 + b1 X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4 

 

 Y =  Keputusan nasabah untuk menggunakan jasa bank 

 b0  =  Kostanta regresi 

 b1 = Koefisien pelayanan  

 b2 = Koefisien lokasi 

 b3     =  Koefisien produk 

 b4    =  Koefisien promosi 

 X1 =  pelayanan 

 X2 =  lokasi 

 X3 =  produk 

 X4 =  promosi 
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Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.1 

Model B T 

(Constant) 3.021 .288 

Pelayanan_X1 -.568 -.495 

Lokasi_X2 -.313 -1.003 

Produk_X3 .380 .655 

Promosi_X4 .288 .373 

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel kolom 

Unstandardized Coefficients bagian B diperoleh persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 3,021 – 0,586X1 – 0,313X2 + 0,380X3 + 0,288X4 

Konstatnta sebesar 3,021 berarti apabila variabel pola pelayanan 

(x1)  lokasi (x2), produk (x3) dan promosi (x4) nilainya 0 (nol) maka 

variabel keputusan nasabah (Y) nilainya adalah 3,021, koefisien regresi 

variabel pengetahuan (x1) sebesar -0,586 artinya apabila variabel 

pelayanan ada kenaikan 1% maka nilai variabel keputusan nasabah (Y) 

akan naik sebesar -0,586, begitu juga dengan variabel lokasi (x2) apabila 

mengalami kenaikan 1% maka nilai variabel keputusan nasabah(Y) akan 

naik -0,313, kemudian dengan variabel produk (x3) apabila mengalami 

kenaikan 1% maka nilai variabel keputusan nasabah(Y) akan naik 0,380, 

dan dengan variabel promosi (x4) apabila mengalami kenaikan 1% maka 

nilai variabel keputusan nasabah (Y) akan naik 0,288 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda Konvensional 

Analisis regresi linear berganda ini digunakan apabila variable 

bebas (independen) lebih dari satu variable dan untuk mengukur 

pengaruh variable bebas terhadap variable terikat (dependen). Analisis 

regresi adalah metode statistic yang digunakan untuk memperkirakan 

dengan menggunakan koefisien persamaan linear yang meliputi satu atau 

lebih variable bebas sebagai predictor terhadap variable tergantung.  

(agung, 2010) Analisis data dengan regresi ini menggunakan bantuan 

program Statistik Program for social Science (SPSS). Dengan 

menggunakan rumus: 


 Y=   b0 + b1 X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4 

 

 Y =  Keputusan nasabah untuk menggunakan jasa bank 

 b0  =  Kostanta regresi 

 b1 = Koefisien pelayanan  

 b2 = Koefisien lokasi 

 b3     =  Koefisien produk 

 b4    =  Koefisien promosi 

 X1 =  pelayanan 

 X2 =  lokasi 

 X3 =  produk 

 X4 =  promosi 
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Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.2 

Model B T 

(Constant) 2.831 2.904 

Pelayanan_X1 -.165 -1.520 

Lokasi_X2 .003 .056 

Produk_X3 .034 .634 

Promosi_X4 .201 2.944 

 

SumbSumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel kolom 

Unstandardized Coefficients bagian B diperoleh persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 2,831 – 0,165X1 + 0,003X2 + 0,034X3 + 0,201X4 

Konstatnta sebesar 2,831 berarti apabila variabel pola pelayanan 

(x1)  lokasi (x2), produk (x3) dan promosi (x4) nilainya 0 (nol) maka 

variabel keputusan nasabah (Y) nilainya adalah 2,831, koefisien regresi 

variabel pengetahuan (x1) sebesar -0,165 artinya apabila variabel 

pelayanan ada kenaikan 1% maka nilai variabel keputusan nasabah (Y) 

akan naik sebesar -0,165, begitu juga dengan variabel lokasi (x2) apabila 

mengalami kenaikan 1% maka nilai variabel keputusan nasabah(Y) akan 

naik 0,003, kemudian dengan variabel produk (x3) apabila mengalami 

kenaikan 1% maka nilai variabel keputusan nasabah(Y) akan naik 0,034, 

dan dengan variabel promosi (x4) apabila mengalami kenaikan 1% maka 

nilai variabel keputusan nasabah (Y) akan naik 0,201  

 

  



53 
 

2. Uji hipotesis 

a. Uji hipotesis Syariah 

1) Uji Partial (Uji T) 

Untuk membuktikan hipotesis kedua digunakan uji t dengan 

tujuan mengetahui pengaruh dari masing-maisng variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dengan uji t dapat diketahui apakah variabel bebas 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. 

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 

a). Merumuskan hipotesis operasional Ho dan Ha 

1. Ho : Tidak ada pengaruh positif variabel bebas (X1) , 

(X2), (X3) dan  (X4) secara parsial terhadap variabel tetap (Y) 

2. Ha : ada pengaruh positif variabel bebas (X1) , (X2), (X3) 

dan  (X4) secara parsial terhadap variabel (Y) 

b). Menetapkan taraf signifikan dan kriteria pengujian dalam penelitian 

ini digunakan taraf signifikan (α) sebesar 5 % sehingga kriteria 

pengujian hipotesisnya : 

1. Ho diterima jika probabilitas ≥ α, atau jika t hitung < t tabel 

2. Ho ditolak jika probabilitas ≤ α, atau jika t hitung > t table 

3. Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statisktika 

yang dipergunakan, yaitu pada program SPSS. 

4. Mengambil kesimpulan dari seperti poin 1 dan 2 

 

Dari tabel diatas perhitungan koefisien (Sig-t) dapat dihasilkan 

sebagai berikut :  

1) Variabel pelayanan  

Berdasarkan hasil regresi pada tabel  maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel pelayanan yaitu -0,495 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (7-4-1=2), maka diperoleh t tabel sebesar 4,3 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari 

nilai t tabel yaitu -0,495 < 4,3 Maka hal tersebut menunjukkan 
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bahwa pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menggunakan jasa bank tersebut. Yang artinya 

Ho diterima. 

2) Variabel Lokasi 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel lokasi yaitu -1,003 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (7-4-1=2), maka diperoleh t tabel sebesar 2,7 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel yaitu -1,003 < 4,3, Maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa lokasi bank tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menggunakan jasa bank tersebut. Yang artinya Ho 

diterima 

3) Variabel produk 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel produki yaitu 0,655 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (7-4-1=2), maka diperoleh t tabel sebesar 4,3 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel yaitu 0,655 < 4,3, Maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa produk dari bank tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menggunakan jasa bank tersebut. Yang artinya 

Ho diterima. 

4) Variabel promosi 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel produki yaitu 0,373 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (7-4-1=2), maka diperoleh t tabel sebesar 4,3 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel yaitu 0,373 < 4,3, Maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa promosi dari bank tidak berpengaruh signifikan terhadap 



55 
 

keputusan nasabah menggunakan jasa bank tersebut. Yang artinya 

Ho diterima 

 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara 

serentak atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Membuat Fomulasi Hipotesis 

1) Ho: Tidak ada pengaruh signifikan anatara variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

2) Ha: Ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat 

b) Menetapkan Taraf Signifikan dan Kriteria Pengujian 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan (α) sebesar 5 % 

sehingga kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1) Ho diterima jika probabilitas ≥ α, atau jika thitung < t tabel 

2) Ho ditolak jika probabilitas ≤ α, atau jika thitung > t table 

c) Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statistik yang 

dipergunakan, yaitu pada program SPSS 19.0 for windows 

d) Mengambil kesimpulan seperti yang tertera pada poin a dan b 

 

Hasil Uji Stimultan (Uji F) 

Tabel 4.3 

F Sig 

.349 .831 

 

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 

 

Dari tabel di atas menjelaskan apakah variasi nilai variabel 

bebas atau variabel independent dapat menjelaskan variasi nilai 

dependent dengan menggunakan besarnya nilai F. Besarnya F 



56 
 

hitung adalah 0,349 sedangkan besar signifikannya adalah 0,831 

Signifikan tabel ANOVA sebesar 0,349 < 4,3 dengan demikian 

nilai Ho diterima. Maka dinyatakan bahwa variabel pelayanan, 

lokasi, produk dan promosi secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel keputusan pegawai Kementerian 

Agama Kabupaten Wonogiri untuk menabung di Bank Syariah, dan 

Hipotesis ditolak 

 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan prosentase variabel bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikat. Beriku hasil uji R² dengan SPSS Versi 16.0 for 

windows. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.4 

R R Square 

.641 .411 

 

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 

Dari table di atas, dapat dijelaskan besarnya persentase 

pengaruh variabel bebas atau variabel prediktor terhadap variabel 

terikat. Pada tabel di atas diketahui besarnya nilai koefisien 

determinasi adalah 0,411 artinya bahwa 41,1% dari faktor lokasi, 

promosi, produk dan pelayanan berpengaruh terhadap faktor 

pengambilan keputusan dalam menabung di Bank Syariah, 

sedangkan sisanya 100% - 41,1% = 58,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti oleh penulis 

4) Uji Variabel Paling Dominan 

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan di 

antara kedua variabel pengetahuan dan varabel persepsi, maka dapat 

dilihat nilai masing-masing variabel dari hasil berikut : 
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Variabel Dominan 

Tabel 4.5 

 

Model  Beta  t Sig 

(Constant)  .288 .800 

Pelayanan_X1 -.435 -.495 .670 

Lokasi_X2 -.662 -1.003 .421 

Produk_X3 .582 .655 .580 

Promosi_X4 .305 .373 .745 

 

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada kolom standardizer 

coefficients Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Promosi 

memiliki nilai yang lebih besar dari pada variabel pelayanan, Lokasi 

dan Produk maka variabel yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap variabel keputusana pegawai Kementerian Agama 

Kabupaten Wonogiri untuk menabung di Bank Syariah  (Y) adalah 

variable promosi (x3) dengan nilai sebesar 0,582 

 

b. Uji hipotesis Kovensional 

1) Uji Partial (Uji T) 

 Untuk membuktikan hipotesis kedua digunakan uji t dengan 

tujuan mengetahui pengaruh dari masing-maisng variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dengan uji t dapat diketahui apakah 

variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat atau tidak. Langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 
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a). Merumuskan hipotesis operasional Ho dan Ha 

1. Ho : Tidak ada pengaruh positif variabel bebas (X1) , (X2), (X3) 

dan  (X4) secara parsial terhadap variabel tetap (Y) 

2. Ha : ada pengaruh positif variabel bebas (X1) , (X2), (X3) dan  

(X4) secara parsial terhadap variabel (Y) 

b). Menetapkan taraf signifikan dan kriteria pengujian dalam penelitian 

ini digunakan taraf signifikan (α) sebesar 5 % sehingga kriteria pengujian 

hipotesisnya : 

 

1. Ho diterima jika probabilitas ≥ α, atau jika t hitung < t tabel 

2. Ho ditolak jika probabilitas ≤ α, atau jika t hitung > t table 

3. Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statisktika yang 

dipergunakan, yaitu pada program SPSS. 

4. Mengambil kesimpulan dari seperti poin 1 dan 2 

 

Dari tabel diatas perhitungan koefisien (Sig-t) dapat dihasilkan 

sebagai berikut :  

1) Variabel pelayanan  

Berdasarkan hasil regresi pada tabel  maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel pelayanan yaitu -1,520 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (29-4-1=24), maka diperoleh t tabel sebesar 

2,7 Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil 

dari nilai t tabel yaitu -1,520 < 2,7 Maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa bank tersebut. 

Yang artinya Ho diterima. 
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2) Variabel Lokasi 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel lokasi yaitu 0,056 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (29-4-1=24), maka diperoleh t tabel sebesar 

2,7 Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar 

dari nilai t tabel yaitu 0,056 < 2,7, Maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa lokasi bank tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan menggunakan jasa bank tersebut. Yang 

artinya Ho diterima 

3) Variabel produk 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel produki yaitu 0,634 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (29-4-1=24), maka diperoleh t tabel sebesar 

2,7 Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar 

dari nilai t tabel yaitu 0,634 < 2,7, Maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa produk dari bank tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa bank 

tersebut. Yang artinya Ho diterima. 

4) Variabel promosi 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel maka diketahui besar t tabel 

untuk variabel produki yaitu 2,944 Dan dengan menggunakan 

pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5% serta derajat 

kebebasan df= n-k-1 (29-4-1=24)maka diperoleh t tabel sebesar 

2,7 Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar 

dari nilai t tabel yaitu 2,944 > 2,7, Maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa promosi dari bank berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa bank tersebut. 

Yang artinya Ho ditolak 
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2) Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh 

secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 

a) Membuat Fomulasi Hipotesis 

1) Ho: Tidak ada pengaruh signifikan anatara variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

2) Ha: Ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat 

b) Menetapkan Taraf Signifikan dan Kriteria Pengujian 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan (α) sebesar 5 % 

sehingga kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1) Ho diterima jika probabilitas ≥ α, atau jika thitung < t tabel 

2) Ho ditolak jika probabilitas ≤ α, atau jika thitung > t table 

c) Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statistik yang 

dipergunakan, yaitu pada program SPSS 19.0 for windows 

d) Mengambil kesimpulan seperti yang tertera pada poin a dan b 

 

Hasil Uji Stimulan (Uji F) Bank konvensional 

Tabel 4.6 

F Sig 

3.619 .019 

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 

Dari tabel di atas menjelaskan apakah variasi nilai variabel bebas 

atau variabel independent dapat menjelaskan variasi nilai dependent 

dengan menggunakan besarnya nilai F. Besarnya F hitung adalah 3,619 

sedangkan besar signifikannya adalah 0,019. Signifikan tabel ANOVA 

sebesar 3,619 > 2,7 dengan demikian nilai Ho diterima dan Ha ditolak. 

Maka dinyatakan bahwa variabel pelayanan, lokasi, produk dan promosi 

secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel keputusan 
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pegawai Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk menabung di 

bank konvensional, dan Hipotesis diterima 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan prosentase variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 

terikat. Beriku hasil uji R² dengan SPSS Versi 16.0 for windows. 

  

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) Bank konvensional 

Tabel 4.7 

 

R R Square 

.613 .376 

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 

Dari table di atas, dapat dijelaskan besarnya persentase pengaruh 

variabel bebas atau variabel prediktor terhadap variabel terikat. Pada 

tabel di atas diketahui besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0,376 

artinya bahwa 37,6% dari faktor lokasi, promosi, produk dan pelayanan 

berpengaruh terhadap faktor pengambilan keputusan dalam menabung di 

bank Konvensonal, sedangkan sisanya 100% - 37,6% = 62.4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

4) Uji Variabel Paling Dominan 

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan di 

antara kedua variabel pengetahuan dan varabel persepsi, maka dapat 

dilihat nilai masing-masing variabel dari hasil berikut : 

Variabel Dominan (Bannk Konvensional) 

Tabel 4.8 

Model  Beta  t Sig 

(Constant)  2.904 .008 

Pelayanan_X1 -.375 -1.520 .142 

Lokasi_X2 .012 .056 .956 

Produk_X3 .134 .634 .532 

Promosi_X4 .623 2.944 .007 

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2016) 
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada kolom standardizer 

coefficients Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Promosi 

memiliki nilai yang lebih besar dari pada variabel pelayanan, Lokasi 

dan Produk maka variabel yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap variabel keputusana pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri untuk menabung di Bank Konvnsional  (Y) adalah variable 

promosi (x4) dengan nilai sebesar 0,623 

 

L. Uji Asumsi Klasik 

1. Pengertian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square 

(OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan 

persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. 

Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis 

regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis 

regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada 

data cross sectional. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk 

analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel 

tertentu. Misalnya nilai return saham yang dihitung dengan market model, 

atau market adjusted model. Perhitungan nilai return yang diharapkan 

dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi 

klasik. 

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Tidak ada 

ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan 

dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. 

Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan 

pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi 

memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing 

variabel penelitian. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

normal. Sebaliknya , jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data 

tersebut tidak terdistribusi normal. 

 

1) Uji Normalitas Syariah 

Tabel 4.9 

Tes statistic .305 

 

2) Uji Normalitas Konvensional 

Tabel 4.10 

Tes statistic .114 

 

 

Dari hasil perhitungan 63aria di atas maka disimpulkan bahwa data dari 

bank konvensional  >0,05 yaitu sebesar 0,114 sehingga dapat dikatakan 

bahwa distribusi data residual normal. Kemudian hasil perhitungan 

dari Bank Syariah juga >0,05 yaitu sebesar 0,305 sehingga dapat 

dikatakan bahwa distribusi data residual normal 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara 63ariable-variabel bebas dalam suatu model 
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regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara 

64ariable-variabel bebasnya, maka hubungan antara 64ariable bebas 

terhadap 64ariable terikatnya menjadi terganggu 

Dasar pengambilan keputusan pada uji Multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu  

1. Melihat tolerance 

a. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0.10 maka artinya tidak 

terjadi Multikolinearitas terhadap data yang di uji. 

b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0.10 maka artinya terjadi 

Multikolinearitas terhadap data yang di uji. 

2. Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 0,10 maka artinya tidak 

terjadi Multikolinearitas terhadap data yang di uji  

b. Jika nilai VIF lebih besar dari 0,10 maka artinya terjadi 

Multikolinearitas terhadap data yang di uji 

1) Uji Multikolinearitas Syariah 

Tabel 4.11 

Model Tolerance VIF 

(Constant)   

Faktor Pelayanan ,216 4,623 

Faktor Lokasi ,683 1,464 

Faktor Produk ,175 5,705 

Faktor Promosi ,645 1,551 

2) Uji Multikolinearitas Konvensional 

Tabel 4.12 

Model Tolerance VIF 

(Constant)   

Faktor Pelayanan ,428 2,338 

Faktor Lokasi ,546 1,830 

Faktor Produk ,585 1,711 

Faktor Promosi ,580 1,723 
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Dari hasil uji Uji Multikolinearitas yang terdapat pada tabel 

tolerance di bank konvensional dan bank syariah lebih besar dari 

0,10, sementara dalam tabel VIF di  bank konvensional dan bank 

syariah menujukkan nilai kurang dari 10,00.   Jadi dapat di 

simpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi Multikolinearitas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. 

   

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas yaitu  

a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  

  kesimpulannya tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  

  kesimpulannya terjadi Heteroskedastisitas. 

1) Uji Heteroskedastisitas Syariah 

Tabel 4.13 

Model T Sig 

(Constant) -,312 ,784 

Faktor Pelayanan ,450 ,697 

Faktor Lokasi ,174 ,878 

Faktor Produk -,532 ,648 

Faktor Promosi ,399 ,728 
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2) Uji Heteroskedastisitas Konvensional 

Tabel 4.14 

Model T Sig 

(Constant) 2,904 ,008 

Faktor Pelayanan -1,520 ,142 

Faktor Lokasi ,056 ,956 

Faktor Produk ,634 ,532 

Faktor Promosi 2,944 ,007 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat dlihat bahwa sigpada 

66aria bank konvensional terdapat 66ariable yang lebih kecil dari 0,05 

yaitu pada 66ariable promosi yaitu 0,007, jadi pada 66ariable promosi 

terjadi heteroskedastisitas, sedangakan dalam 66ariable lain tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena nilainya lebih besar dari 0,05. Kemudian 

dalam 66aria Bank Syariah nilai dari 66aria signifikan ,semua 

66ariable menunjukkan bahwa nilai lebih besar dari 0,05 jadi dapat di 

tarik kesimpulan bahwa di dalam 66aria Bank Syariah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah untuk mengetahui adanya korelasi antara 

66ariable gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam 

model sampel kecil maupun dalam sampel besar. Salah satu cara untuk 

menguji autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin-Watson). Hasil 

perhitungan dilakukan pembandingan dengan Ftabel. Kriteria 

pengujiannya adalah apabila nilai durbin 66ariab < F 66aria, maka 

diantara 66ariable bebas dalam persamaan regresi tidak ada autokorelasi. 

Demikian sebaliknya. 

Dasar pengambilan keputusan dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut  

a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka 

hipotesis nol ditolak, yang terdapat autokorelasi. 

b. Jika d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, 

yang berarti tidak terdapat autokorelasi. 
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c. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL)  

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

1) Uji Autokorelasi Syariah 

Tabel 4.15 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,801
a
 ,641 -,077 ,934 2,446 

 

 

2) Uji Autokorelasi Konvensional 

Tabel 4.16 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,613
a
 ,376 ,272 ,388 1,757 

Hasil kesimpulan dari tabel autokorelasi dapat disimpulkan dengan 

menggunakan tabel Durbin Waston. 

T: Jumlah sampel (n) 

k: Jumlah variabel 

dL: Batas Bawah Durbin Watson 

dU: Batas Atas Durbin Watson 

 

a. Bank Konvensional 

T : 29 

K : 4 

dL : 1,1241 

dU : 1,7426 

d : 1,757 (4-d) = (4-1,757) = 2,243 

jadi kesimpulannya adalah d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis 

nol diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi 
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b. Bank Syariah 

T : 7 

K : 4 

dL : 0,2957 

dU : 2,5881 

d : 2,446 (4-d) = (4-2,446) = 1,554 

jadi kesimpulannya adalah d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis 

nol diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi 

 

F. Pembahasan 

Pada penelitian ini keputusan nasabah  merupakan variabel yang 

dipengaruhi artinya apabila variabel yang mempengaruhi (pelayanan, Lokasi, 

Produk dan promosi) memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap yang 

dipengaruhi (keputusan nasabah untung menabung) berarti variabel tersebut 

memiliki peran dalam mendorong keputusan pegawai Kementerian Agama 

Kabupaten Wonogiri utuk menjadi nasabah Bank Syariah dan Bank 

Konvensional, akan tetapi apabila salah satu variabel tersebut tidak signifikan 

berarti variabel tersebut tidak memiliki peran untuk mendorong keputusan 

pribadi pegawai dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Woogiri 

Dari hasil penelitian diatas juga dapat disimpulkan bahwa variabel 

promosi di  Bank konvensional sangat berpengaruh dalam mementukan 

keputusan untuk menabung di ruang lingkup Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri, kemudian variable yang mempengaruhi keputusan pegawai dan 

karyawan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri di Bank Syariah dalam 

hasil penelitian saya tidak ada yang berpengaruh.. 

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwasanya  ada kemungkinan mereka 

memutuskan untuk menabung di (bank syariah maupun Konvensional) yang 

dipengaruhi oleh  pelayanan, lokasi, produk dan promosi. Banyak faktor -

faktor yang mempengaruhi hal tersebut, namun secara umum faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah dan 

konvensional di ruang lingkup pegawai dan karyawan Kementerian Agama 

Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : 
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10. Pelayanan 

Hasil peneltian diatas menunjukkan bahwa faktor pelayanan tidak 

mempengaruhi secara signifikan keputusan pribadi tamu hotel, hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji signifikansi yang dilakukan diatas dimana t hitung lebih 

kecil dari t tabel. Dari koefisien regresi pengetahuan adalah sebesar -1,520. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan score 1 satuan, maka 

keputusan nasabah pegawai dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten 

Wonogiri akan bertambah -1,520 satuan di ruang lingkup bank Konvensional, 

kemudian pada Bank Syariah yaitu dimana t hitung lebih kecil dari t tabel 

sebesar -0,495.  Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan score 1 

satuan, maka keputusan nasabah pegawai dan karyawan Kementerian Agama 

Kabupaten Wonogiri akan bertambah -0,495 satuan. 

Dengan demikian bahwa memutuskan pilihannya tidak berdasarkan 

pelayanan  yang baik, nasabah memutuskan pilihannya dengan cara mereka 

masing-masing, pengetahuan yang mereka dapatkan tentang bank syariah 

maupun bank konvensional belum digunakan secara maksimal untuk 

menentukan keputusannya. Menurut penulis hal ini disebabkan oleh 

pelayanan di bank syariah dan bank konvensional sudah memenuhi standar, 

dengan demikian nasabah akan memilih salah satu pelayanan yang baik di 

antara bank konvensional dan bank syariah.  

  

11. Lokasi  

Dari hasil uji signifikan yang dilakukan diatas terhadap variabel lokasi  

didapatkan hasil tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah di Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan antara t hitung yang lebih besar dari pada t tabel. 

Dari nilai koefisien regresi lokasi adalah sebesar -0,056 untuk bank 

konvensional dan -1,003 untuk bank syariah. Hal ini  menunjukkan bahwa 

jika terjadi peningkatan nilai lokasi sebesar 1 satuan, maka keputusan tamu 

hotel akan bertambah sebesar -0,056 untuk bank konvensional dan -1,003 

untuk bank syariah satuan. 



70 
 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi tidak  mempengaruhi pegawai 

dan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dalam memutuskan 

pilihannya dalam menabung. Hal ini disebabkan oleh lokasi kurang 

berpengaruh karena di bank konvensional sudah merambah ke Kecamatan – 

Kecamatan, maka dalam variable lokasi tidak berpengaruh signifikan dalam 

mementukan keputusan untuk menabung di bank syariah maupun di bank 

konvensional. 

 

12. Produk  

Dari hasil uji signifikan yang dilakukan diatas terhadap variabel produk  

didapatkan hasil tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan nasabah di Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan antara t hitung yang lebih besar dari pada t tabel. 

Dari nilai koefisien regresi produk adalah sebesar 0,634 untuk bank 

konvensional dan 0,655 untuk bank syariah. Hal ini  menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan nilai lokasi sebesar 1 satuan, maka keputusan tamu hotel 

akan bertambah sebesar 0,634 untuk bank konvensional dan 0,655 untuk 

bank syariah satuan. 

 Hal ini disebabkan karena variable produk antara bank konvensional 

maupun syariah hamper sama, dalam teorinya berbeda, tetapi dalam 

prakteknya di dunia perbankan antara bank syarah dan bank konvensional 

dalam produknya sama hanya saja hanya berbeda dalam nama dan profil 

produknya. 

 

13. Promosi 

Dari hasil uji signifikan yang dilakukan diatas terhadap variabel promosi  

didapatkan hasil signifikan dan berpengaruh positif terhadap keputusan 

nasabah di Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, hal ini dapat dilihat 

dari perbandingan antara t hitung yang lebih kecil dari pada t tabel. Dari nilai 

koefisien regresi produk adalah sebesar 2,944 untuk bank konvensional dan 

0,373 untuk bank syariah. Hal ini  menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan nilai lokasi sebesar 1 satuan, maka keputusan tamu hotel akan 



71 
 

bertambah sebesar 2,944 untuk bank konvensional dan 0,373 untuk bank 

syariah satuan. 

 Dari paparan di atas di bank syariah tidak signifikan di sebabkan karena 

dalam promosi sangat kurang, promosi hal ini dapat berarti dalam media 

cetak maupun elektronik sangat kurang sedangkan bank konvensional sangat 

banyak di media cetak atau elektronik, maka promosi di bank konvensional 

sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk menabung dalam 

lingkup Pegawai Dan Karyawan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.  

 

 

 

 

 

 

  


