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ABSTRACT
The purposes of this study are (1) to know and analyze the influence of religious values,
quality of service, promotion, and trust simultaneously against the decision of becoming
customer of Bank Syariah in Banjarmasin, (2) to find out and to analyze the influence of
religious values against the decision of customer of Bank Syariah in Banjarmasin, (3) to
identify and to analyze the effect of quality of service to customer of Bank Syaria decision
in Banjarmasin, (4) determine and analyze the effect of promotions to decision of customer
of Bank Syariah in Banjarmasin, (5) to determine and to analyze the effects of confidence
in the decision of customer of Bank Syariah in Banjarmasin.
This study used non-probability sampling and purposive sampling techniques, by taking
samples of 100 respondents who became customers of Bank BPD Kalsel Syariah, Bank
Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah and Bank BNI Syariah, of which 25 persons were
taken of each bank as samples. This research was descriptive. The data were collected by
distributing questionnaires, while data analysis method used was multiple linear regression.
The results of research proved that religious values, quality of service, promotion, and
beliefs had significant effects simultaneously against the decisions of the customers of
Bank Syariah in Banjarmasin, religious values significantly influenced the decisions of
the customers of Bank Syariah in Banjarmasin, service quality significantly influenced
the decisions of the customers of Bank Syariah in Banjarmasin, promotions significantly
affected on the decisions to become the customers of Bank Syariah in Banjarmasin, and
trust significantly influenced the decisions of the customers of Bank Syariah in Banjarmasin.
Keywords:
Values o f Religion, Quality of Service, Promotion, Trust, and the Decisions Become
Customer
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai-nilai
agama, kualitas layanan, promosi, dan kepercayaan secara simultan terhadap keputusan
menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin, mengetahui dan menganalisis pengaruh
nilai-nilai agama terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin,
mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan menjadi
nasabah Bank Syariah di Banjarmasin, mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi
terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin, mengetahui dan
menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank
Syariah di Banjarmasin.
Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling serta teknik purposive
sampling, dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden yang menjadi nasabah
Bank BPD Kalsel Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI
Syariah, masing-masing bank diambil sampel sebanyak 25 orang. Penelitian ini
bersifat deksriptif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner, sedangkan
metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai-nilai agama, kualitas layanan, promosi,
dan kepercayaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan menjadi
nasabah Bank Syariah di Banjarmasin, nilai-nilai agama berpengaruh signifikan
terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin, kualitas layanan
berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di
Banjarmasin, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah
Bank Syariah di Banjarmasin, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin.
Keywords:
Nilai-nilai Agama, Kualitas Layanan, Promosi, Kepercayaan, dan Keputusan
Menjadi Nasabah

PENDAHULUAN
Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya harus mengikuti prinsip syariah yang
didasarkan atas dua alasan utama, yaitu sistem bunga pada bank konvensional dalam perspektif
Islam adalah haram karena masuk dalam golongan riba yang dilarang oleh Islam dan dari aspek
ekonomi, penyerahan risiko usaha dalam perbankan konvensional dianggap bertentangan dengan
norma keadilan.
Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim, sehingga memiliki potensi yang luar
biasa untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis syariah. Perkembangan Bank Syariah
secara nasional ternyata masih belum sesuai dengan target pangsa pasar yang ditargetkan oleh Bank
Indonesia (BI). Bank Indonesia (BI) menargetkan market share pembiayaan syariah di Indonesia
mencapai 30% dari total pembiayaan keuangan yang ada. Saat ini, total pangsa pasar Bank Syariah
masih sebesar 5% (www.republika.co.id). Mayoritas masyarakat Banjarmasin menggunakan jasa
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Bank Syariah karena alasan yang sangat mendasar yaitu sesuai dengan prinsip syariah, namun
alasan lain yang lebih belum mereka sadari dan ketahui lebih dahulu.
Bank Syariah di Banjarmasin dalam segi kualitas layanan sejauh ini hanya memenuhi
kebutuhan nasabah dari segi bukti fisik bank (tangibles) seperti fasilitas, suasana, penampilan
karyawannya dan jaminan/kepastian (assurance) dari bank yang mencakup rasa aman dan
jaminan layanan yang diberikan oleh pihak bank. Sedangkan faktor lain seperti keandalan layanan
(reliability), kecepatan dan ketanggapan layanan (responsiveness), dan empati (empathy) masih
belum dapat memenuhi keinginan nasabah.
Kegiatan promosi yamg dilakukan oleh pihak perbankan di Banjarmasin yang berhasil
menarik nasabah terbanyak yaitu berupa referensi dari keluarga/teman/kerabat, sedangkan
melalui media advertising kurang memberikan kontribusi yang berarti dalam menarik nasabah.
Kepercayaan nasabah perbankan di Banjarmasin sejauh ini hanya pada produk yang sesuai prinsip
syariah, namun kepercayaan terhadap reputasi dan sistem bagi hasil masih sangat rendah.

Rumusan Masalah
1.
2.
3.
4.
5.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:
Apakah nilai-nilai agama, kualitas layanan, promosi, dan kepercayaan berpengaruh signifikan
secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin ?
Apakah nilai-nilai agama berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank
Syariah di Banjarmasin ?
Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank
Syariah di Banjarmasin ?
Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah
di Banjarmasin ?
Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank
Syariah di Banjarmasin ?

Tujuan Penelitian
1.

2.
3.
4.
5.

Tujuan dari penelitian ini yaitu:
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai-nilai agama, kualitas layanan, promosi,
dan kepercayaan secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di
Banjarmasin.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai-nilai agama terhadap keputusan menjadi
nasabah Bank Syariah di Banjarmasin.
Untuk mengetahui dan memganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan menjadi
nasabah Bank Syariah di Banjarmasin.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan menjadi nasabah
Bank Syariah di Banjarmasin.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap keputusan menjadi
nasabah Bank Syariah di Banjarmasin.

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan Bank Syariah dan faktor-faktor yang
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mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah Bank Syariah, serta memberikan
kontribusi kepada Bank Syariah berupa masukan maupun saran yang berhubungan mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah Bank Syariah.
Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan Bank Syariah mempunyai daya saing dalam
dunia perbankan.

TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teori
1.

Perilaku Konsumen
Berdasarkan konsep pemasaran maka bagi manajemen pemasaran memahami perilaku
pembeli merupakan hal yang sangat penting. Para konsumen sangat beranekaragam yang bisa
digolongkan menurut usia, pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat perpindahan tempat, dan selera.
Adapun konsep pemasaran itu adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang
ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan
jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.
Menurut Lamb, et al. (2001:6) pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan
konsep, harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran
yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Menurut Kotler (2012:151) bahwa
perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor budaya, faktor sosial,
faktor pribadi dan faktor psikologi.
2.

Nilai-nilai Agama
Religius stimuli merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagamaan yang
mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Menurut Muslim A. Kadir
(2003:55) variabel ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemahaman produk dan ketaatan
terhadap agama.
3.

Kualitas Layanan
Definisi dari kualitas layanan menurut Tjiptono (2007:59) dapat diartikan sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam
mengimbangi harapan konsumen. Salah satu model kualitas jasa yang paling populer dan hingga
ini masih dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality)
yang dikembangkan oleh Parasuraman, V.A. Zeithaml & L.L. Berry (1996:118). Lima dimensi
SERVQUAL yaitu Tangible (berwujud), Reliability (keandalan), Responsiveness (ketanggapan),
Assurance (jaminan/kepastian), dan Empathy (empati).
4.

Promosi
Promosi merupakan cara untuk memberitahukan kepada masyarakat. Secara definisi, menurut
Kotler (2012:25), “Promotion : Includes all the the activities the company undertakes to communicate
and promote its products to target market”. Promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan
oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.
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mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang
ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang
membeli produk tersebut.
5. laluKepercayaan
5. Kepercayaan
Menurut Mayer et.al. (1995:712) kepercayaan adalah keinginan satu pihak untuk men
Menurut Mayer et.al. (1995:712) kepercayaan adalah keinginan satu pihak
dapatkan perlakuan dari pihak lainnya dengan harapan bahwa pihak lainnya akan melakukan
untuk mendapatkan perlakuan dari pihak lainnya dengan harapan bahwa pihak
tindakan
penting
memenuhi
harapan tersebut,
kemampuannya
memonitor
lainnya
akanuntuk
melakukan
tindakan
penting terlepas
untuk dari
memenuhi
harapanuntuk
tersebut,
atau
mengontrol
pihak lain.
terlepas
dari kemampuannya
untuk memonitor atau mengontrol pihak lain.
KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka konseptual yang akan
diusulkan danKONSEPTUAL
dikembangkan berdasarkan hasil-hasil
KERANGKA
penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Kerangka konseptual yang akan diusulkan dan dikembangkan berdasarkan hasil-hasil
penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka konseptual
H1

Nilai-nilai agama (X1)
H2

Kualitas layanan (X2)
H3

Promosi (X3)
Kepercayaan (X4)

H3
H4

Keputusan menjadi nasabah
(Y)

H5

Sumber
dikembangkanoleh
olehpeneliti
peneliti(2015)
(2015)
Sumber :: dikembangkan
Keterangan :
Keterangan : : pengaruh secara parsial
: pengaruh
secara
parsial
: pengaruh
secara
simultan
: pengaruh secara simultan
Hipotesis Penelitian
Hipotesis
Penelitian
Hipotesis
dari penelitian ini ialah:
H1: Nilai-nilai
kualitasinilayanan,
Hipotesisagama,
dari penelitian
ialah: promosi, dan kepercayaan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di
H1: Nilai-nilai agama, kualitas layanan, promosi, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh
Banjarmasin.
signifikanagama
terhadap
keputusan menjadi
nasabah
Bankkeputusan
Syariah dimenjadi
Banjarmasin.
H2: Nilai-nilai
berpengaruh
signifikan
terhadap
nasabah
H2: Nilai-nilai
agama
berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank
Bank Syariah
di Banjarmasin.
Syariahlayanan
di Banjarmasin.
H3: Kualitas
berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah
Bank
Syariah
di
Banjarmasin.
H3: Kualitas layanan berpengaruh
signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah
di Banjarmasin.
H4: Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di
Banjarmasin.
H5: Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah
di Banjarmasin.
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HASIL PENELITIAN
1.

Uji Validitas

Pengujian dilakukan terhadap seluruh responden penelitian, yang selanjutnya diperoleh
koefien korelasi product moment dari hasil perhitungan. Jika rhitung > rtabel maka dapat dikatakan
valid. Berdasarkan hasil output SPSS, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang ada
pada instrumen penelitian dapat dinyatakan valid karena nilai rhitung lebih besar dari nilai 0,3.

2.

Uji Realiabilitas

Pengukuran terhadap reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpa Cronbach
(a). Dimana, biasanya reliabilitas suatu instrumen dapat diterima jika memiliki Alpa Cronbach
minimal 0,7. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai Alpa Cronbach dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel

Alpa Cronbach

Reliability

Nilai-nilai Agama (X1)

0,711

Reliabel

Kualitas Layanan (X2)

0,762

Reliabel

Promosi (X3)

0,739

Reliabel

Kepercayaan (X4)

0,728

Reliabel

Keputusan Menjadi
Nasabah (Y)

0,717

Reliabel

Sumber: Data diolah, 2016

3.

Uji Asumsi Klasik

a.

Uji multikolinearitas
Uji multikolinearitas dengan melihat Variable Inflation Factor (VIF) dan Tolerance,
dimana nilai VIF tidak lebih dari 10, dan nilai Tolerance adalah lebih dari 0,1. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel

Tolerance

Variance Inflation Factor

Nilai-nilai Agama (X1)

0,888

1,126

Kualitas Layanan (X2)

0,654

1,529

Promosi (X3)

0,737

1,357

Kepercayaan (X4)

0,963

1,039

Sumber: Data diolah, 2016

b.

Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Mendeteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas dengan metode Glejser, yang dilakukan dengan cara meregresikan
antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikasi antara
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variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas. Adapun hasil output uji Glejser adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel

Signifikan

Keterangan

Nilai-nilai Agama (X1)

0,129

Tidak ada gejala

Kualitas Layanan (X2)

0,311

Tidak ada gejala

Promosi (X3)

0,174

Tidak ada gejala

Kepercayaan (X4)

0,259

Tidak ada gejala

Sumber: Data diolah, 2016

c.

Uji Normalitas
Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel
independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.
Untuk mengetahuinya dilakukan dengan memperhatikan nilai One-Sample KolmogorovSmirnov Test. Dari hasil output SPSS nilai signifikan yang ditunjukkan pada hasil output
SPSS sebesar 0,961 dapat dinyatakan bahwa data adalah berdistribusi normal, karena
memiliki nilai lebih besar dari taraf signifikan 0,05.

d.

Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan análisisANOVAdengan memperhatikan
nilai linearity pada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Adapun hasil output SPSS pada uji lineartitas adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Linearitas
Dependen
Keputusan
Menjadi
Nasabah
(Y)

Independen

Value
Linearity F

Sig.

Keterangan
Hubungan

Nilai-nilai Agama (X1)

13,649

0,000

Linear

Kualitas Layanan (X2)

55,089

0,000

Linear

Promosi (X3)

42,981

0,000

Linear

Kepercayaan (X4)

8,527

0,000

Linear

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel tersebut, diperoleh nilai signifikan dari masingmasing hubungan antara faktor Nilai-nilai Agama (X1), Kualitas layanan (X2), Promosi
(X3), dan Kepercayaan (X4) dengan Keputusan Menjadi Nasabah (Y) adalah lebih rendah
dari taraf signifikan 0,05 sehingga variabel independen pada penelitian ini dinyatakan
memiliki hubungan yang linear terhadap variabel.

4.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil output dari SPSS terhadap data skor yang telah dibuat berdasarkan jawaban
responden dari kuisioner yang telah dibagikan, kemudian dihasilkan output program yang
menggambarkan tahapan-tahapan dari hasil analisis data.
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Tabel
5. Ringkasan
Hasil
UjiUji
Regresi
Linear
Berganda
Tabel
5. Ringkasan
Hasil
Regresi
Linear
Berganda

Variabel
Terikat

Variabel Bebas

Keputusan
Menjadi
Nasabah (Y)
Konstanta
ttabel
Multiple R
Adjusted R
Square

Nilai-nilai agama (X1)
Kualitas layanan (X2)
Promosi (X3)
Kepercayaan (X4)
= 4,019
= 1,985
= 0,728
= 0,511

Koefisien
Regresi
0,104
0,074
0,061
0,167

Fhitung
Sig F
Ftabel

thitung

rpartial

rpartial²

Sig

2,357
4,003
4,227
3,066

0,235
0,380
0,402
0,300

0,2948
0,1246
0,4886
0,1756

0,020
0,000
0,000
0,003

Signifikan/
Tidak
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan

= 12,631
= 0,000
= 2,467

Sumber: Data Diolah, 2016
Sumber: Data Diolah, 2016
Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan alat uji statistik,
maka akan
diuraikan
model dengan
summary
statistik, yang
lain adalah
sebagai
Sebelum
melakukan
pengujian
menggunakan
alatantara
uji statistik,
maka akan
diuraikan
berikut:
model summary statistik, yang antara lain adalah sebagai berikut:
1. Nilai R dengan nilai sebesar 0,728 atau 72,8% adalah koefisien korelasi yang
1.
Nilaimenunjukkan
R dengan nilai tingkat
sebesar 0,728
atau 72,8% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan
hubungan antara variabel Nilai-nilai Agama (X1),
tingkat
hubungan
antara
variabel
Nilai-nilai
Agama
(X1), Kualitas
(X2), Promosi
Kualitas Layanan (X2), Promosi (X3), dan
Kepercayaan
(X4)Layanan
dengan variabel
(X3),Keputusan
dan Kepercayaan
(XNasabah
) dengan(Y).
variabel
Menjadimenunjukkan
Nasabah (Y). Nilai
korelasi
Menjadi
NilaiKeputusan
korelasi tersebut
tingkat
4
tersebut
menunjukkan
tingkat
hubungan
yang
tinggi
karena
berada
di
antara
0,600
hubungan yang tinggi karena berada di antara 0,600 sampai dengan 0,799sampai
dengan
0,799 (berdasarkan
tabel intrepretasi
r pada lampiran).
(berdasarkan
tabel intrepretasi
r pada lampiran).
Tabel 6. Tabulasi Interprestasi Nilai r
Tabel 6. Tabulasi Interprestasi Nilai r
No
Interval Koefisien
Tingkat Tingkat
Hubungan
No
Interval Koefisien
Hubungan

1.
2.
3.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

0,800 – 1,000
0,600 – 0,799

0,800 – 1,000
0,600 – 0,799
0,400 – 0,599
0,200 – 0,399
0,000 – 0,199

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Rendah
Sangat
Rendah
Sedang

0,400 – 0,599
Sumber : Sugiyono (2008: 250)
4.
0,200 – 0,399
Rendah
2. Nilai Adjusted R Square model regresi ini adalah sebesar 0,511 yang
5.
0,000
Sangat Rendah
menunjukkan
bahwa– 0,199
variasi atau naik-turunnya
variabel dependen (Y)
dipengaruhi
oleh
variabel
independen
(X)
sebesar
51,1%.
Secara matematis
Sumber : Sugiyono (2008: 250)
model fungsi regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut :
Y = R4.019
+ 0,104.X
0,167.X
1 + 0,074.X
2 + 0,061.X
3 +0,511
4 menunjukkan bahwa
Nilai Adjusted
Square
model regresi
ini adalah
sebesar
yang
Interpretasi
persamaanvariabel
tersebut
adalah nilai
konstanta bernilai
positif
sebesar (X)
variasi
atau naik-turunnya
dependen
(Y) dipengaruhi
oleh variabel
independen
4,019
menunjukan
bahwa
keputusan
menjadi
nasabah
tetap
ada
sebelum
atau
sebesar 51,1%. Secara matematis model fungsi regresi linear berganda dapat dinyatakan
tanpa
dipengaruhi
oleh
variabel
nilai-nilai
agama,
kualitas
layanan,
promosi,
sebagai berikut :
dan kepercayaan. Koefisien regresi variabel nilai-nilai agama (X1) yaitu
Y = 4.019
0,104.X0,104
+ 0,074.X
0,061.X
+ 0,167.X
bernilai
positif+sebesar
artinya2 +apabila
terjadi
kenaikan
atau penurunan
1
3
4
pada
variabel
nilai-nilai
agama
(X1),
dengan
menganggap
variabel
Interpretasi persamaan tersebut adalah nilai konstanta bernilai positif sebesar 4,019kualitas
menunjukan
layanan,
promosi,
dannasabah
kepercayaan
tetap,
makaatau
akan
berpengaruh
bahwa
keputusan
menjadi
tetap ada
sebelum
tanpa
dipengaruhiterhadap
oleh variabel
kenaikan keputusan menjadi nasabah. Koefisien regresi variabel kualitas
nilai-nilai agama, kualitas layanan, promosi, dan kepercayaan. Koefisien regresi variabel
layanan (X2) yaitu bernilai positif sebesar 0,074 artinya apabila terjadi
nilai-nilai
agama
(X1)penurunan
yaitu bernilai
positif
sebesarkualitas
0,104 artinya
apabila
kenaikan
kenaikan
atau
pada
variabel
layanan
(X2),terjadi
dengan
atau menganggap
penurunan pada
variabel
nilai-nilai
agama
(X1),
dengan
menganggap
variabel
kualitas
variabel nilai-nilai agama, promosi, dan kepercayaan tetap, maka

layanan, promosi, dan kepercayaan tetap, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan
keputusan menjadi nasabah. Koefisien regresi variabel kualitas layanan (X2) yaitu bernilai
positif sebesar 0,074 artinya apabila terjadi kenaikan atau penurunan pada variabel kualitas
layanan (X2), dengan menganggap variabel nilai-nilai agama, promosi, dan kepercayaan
tetap, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan keputusan menjadi nasabah. Koefisien
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regresi variabel promosi (X3) yaitu bernilai positif sebesar 0,061 artinya apabila terjadi
kenaikan atau penurunan pada variabel promosi (X3), dengan menganggap variabel nilainilai agama, kualitas layanan, dan kepercayaan tetap, maka akan berpengaruh terhadap
kenaikan keputusan menjadi nasabah.
Koefisien regresi variabel kepercayaan (X4) yaitu bernilai positif sebesar 0,167 artinya
apabila terjadi kenaikan atau penurunan pada variabel kepercayaan (X4), dengan menganggap
variabel nilai-nilai agama, kualitas layanan, dan promosi tetap, maka akan berpengaruh
terhadap kenaikan menjadi nasabah.

5.

Hasil Pengujian Hipotesis

a.

Pengujian Hipotesis Pertama (Uji F)
Pengujian hipotesis pertama adalah dengan menganalisis Secara simultan, yaitu dengan uji
F dilakukan untuk mengetahui pengaruh Secara simultan atas variabel independen terhadap
variabel dependen. Berdasarkan hasil output SPSS, menunjukkan nilai Fhitung adalah 12,631
dengan angka Sig. 0,000. Untuk nilai Ftabel dapat dilihat pada kolom df, dimana pembilang
adalah 4 dan angka penyebut adalah 95, sehingga didapatkan nilai Ftabel sebesar 2,468. Dari
perbandingan Fhitung dengan Ftabel dapat diketahui bahwa angka Fhitung ternyata lebih besar
dari Ftabel (12,631 > 2,468), dengan demikian terbukti bahwa semua variabel independen
(X) memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis
penelitian pertama dapat diterima.

b.

Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima (Uji t)
Uji t ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap keputusan
menjadi nasabah adalah dengan menggunakan uji t pada Level of Confidence sebesar 95%
atau α = 5%. Bila nilai t memiliki probabilitas masing-masing faktor tersebut lebih kecil dari
tingkat alpha (α) = 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh secara
bermakna terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Y). Adapun nilai t tabel berdasarkan (df) =
(n-k) adalah sebesar 1,985 (Lampiran pada tabel distribusi t).
Berdasarkan hasil output SPSS dapat dilihat bahwa hipotesis penelitian kedua yang
menyatakan bahwa: Nilai-nilai agama berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi
nasabah bank syariah di Banjarmasin dapat diterima. Pembuktian dari pernyataan tersebut
adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,357 > 1,985) dan besarnya nilai
signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,020 < 0,05). Hipotesis penelitian ketiga
yang menyatakan bahwa: Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan
menjadi nasabah bak syariah di Banjarmasin dapat diterima. Pembuktian dari pernyataan
tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih tinggi dari nilai ttabel (4,003 > 1,985) dan
besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,000 < 0,05).
Hipotesis penelitian keempat yang menyatakan bahwa: Promosi berpengaruh signifikan
terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah di Banjarmasin dapat diterima. Pembuktian
dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (4,277
> 1,985) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,000 < 0,05).
Hipotesis penelitian kelima yang menyatakan bahwa: Kepercayaan berpengaruh signifikan
terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah di Banjarmasin dapat diterima. Pembuktian
dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (3,066 >
1,985) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,003 < 0,05).
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Keterbatasan Penelitian Penelitian
Beberapa keterbatasan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu objek penelitian
hanya dilakukan pada empat Bank Syariah di Banjarmasin yaitu Bank BPD Kalsel Syariah, Bank
Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah sebagai perwakilan. Penelitian selanjutnya bisa
menambah objek lain yang masih belum diteliti, responden hanya terpusat di Banjarmasin,
penelitian selanjutnya bisa memperluas daerah penelitian, penelitian ini hanya menggunakan
regresi linear berganda sebagai alat analisisnya, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunaka
alat analisis Structural Equation Modeling (SEM).

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarakan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bah
wa nilai-nilai agama, kualitas layanan, promosi, dan kepercayaan berpengaruh signifikan secara
simultan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin, nilai-nilai agama
berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin, kualitas
layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin,
promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di Banjarmasin,
kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah di
Banjarmasin.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ada, maka dapat dikemukakan
saran-saran penelitian sebagai berikut:
1.
Nilai-nilai agama yang masih kurang perlu dibenahi dengan melakukan sosialisasi mengenai
perbankan Syariah ke perusahaan-perusahaan, atau instansi-instansi yang bisa diajak bekerja
sama.
2.
Kualitas layanan yang masih kurang bagi nasabah harus ditindaklanjuti dengan mengadakan
pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali dan pembaruan Standard Operating Procedur (SOP)
apabila perlu agar kemampuan maupun kemahiran karyawan melayani menjadi lebih baik
lagi tanpa harus mengurangi ketelitian, sehingga mampu melayani nasabah dengan cepat.
3.
Pihak bank perlu lebih gencar lagi melakukan promosi melalui telemarketing agar lebih
aktif lagi dalam menghimpun nasabah baru.
4.
Kepercayaan nasabah kepada bank dapat dibangun dengan cara pihak bank mempertahankan
Total Quality Management (TQM) dan mempertahankan penghargaan-penghargaan
(Awards) yang telah diraih agar reputasi banknya tetap terjamin.
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