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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil Koperasi Syariah Podojoyo 

Nama  : Koperasi Syariah (Kopsyah) Podojoyo 

Pendirian : Podojoyo berdiri tanggal 1 Mei 2011 di Blitar 

Badan hukum : Nomor 33/379/BH/XVI.3/409.110/X/2011 Tanggal 11 

Oktober 2011 

Alamat  : Jl. Mastrip 08 Togogan Srengat Blitar 

Kemudian melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD).  

Nama  : Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera 

Badan hukum : Nomor 33/03/PAD/XVI.3/409.110/II/2016 Tanggal 16 

Pebruari 2016 

Anggota Kopsyah Podojoyo terdiri atas aggota pendiri, anggota, calon 

anggota tidak tetap dan anggota kehormatan, sebagai berikut: 

a. Anggota pendiri yaitu anggota yang turut serta dalam pendirian 

koperasi dan telah membayar simpanan wajib khusus, simpanan pokok 

dan simpanan wajib. 

b. Anggota yaitu anggota yang telah membayar simpanan pokok dan 

simpanan wajib. 

c. Calon anggota adalah anggota yang telah mendaftarkan diri tetapi 

belum melunasi pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib.
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d. Anggota kehormatan yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk 

ikut serta memajukan Kopsyah, tetapi tidak bias ikut serta secara 

penuhsebagai anggota Kopsyah. 

Visi 

Terwujudnyalembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, kuat dan 

jujur dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju 

kehidupan yang lebih berdaya dan sejahtera. 

Misi 

a. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah menjadi lebih 

tangguh, profesional, mandiri, dan sejahtera. 

b. Menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan ummat.  

c. Memberikan jaminan pendidikan untuk keluarga miskin.  

Tujuan 

a. Menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru diberbagai bidang; 

b. Mengembangkan pengusaha kecil, dan menengah agar lebih 

meningkat profesionalitasnya, lebih tangguh, lebih mandiri, dan lebih 

sejahtera; 

c. Menghimpun dana masyarakat melalui zakat, infaq dan sodaqah.  

2. Struktur Organisasi Kopsyah Podojoyo 

Tabel 4.1 

Dewan Penasehat Kopsyah Podojoyo 

No. Nama Jabatan 
1.  Dr. H. A. Hasyim Nawawi, M.Si.  Koordinator 

2.  Moch. Agus Slamet, S.E. MM. Anggota 
Sumber: RAT VI Koperasi Syariah Podojoyo tahun buku 2016 
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Tabel 4.2 

Dewan Pengawas Kopsyah Podojoyo 

No. Nama Jabatan 

1.  Dr. Iffatin Nur, M.Ag. Coordinator 

2.  Tauhid Wijaya, S.Ag, M.Pd.I. Anggota 
3.  M. Toyib, S.Hi, M.Pd.I. Anggota 

Sumber: RAT VI Koperasi Syariah Podojoyo tahun buku 2016 

Tabel 4.3 
Dewan Pengawas Syariah Kopsyah Podojoyo 

No. Nama Jabatan 

1.  Dr. Nur Kholis, M.Pd. Koordinator 
2.  Suripto, M.Pd.I. Anggota 

3.  Eti Rohmawati, S.Pd.I. Anggota 
Sumber: RAT VI Koperasi Syariah Podojoyo tahun buku 2016 

Tabel 4.4 
Pengurus Kopsyah Podojoyo 

No. Nama Jabatan 
1.  Suprihno, M.Pd. Ketua 

2.  Ali Mashudi, S..Hi.  Sekretaris 
3.  Nur Yasin, S.Hi. Bendahara 

4.  Juni Arifin, S.Pd. Wakil Ketua I 

5.  Rohmat Hari Santoso, S.Hi.  Wakil Ketua II 
6.  Nurhadi, M.Pd.I. Wakil Sekretaris 

7.  Dewi Tarbiyatul H., S.Sy. Wakil 
Bendahara 

Sumber: RAT VI Koperasi Syariah Podojoyo tahun buku 2016 

Tabel 4.5 

Pengelola Kopsyah Podojoyo 

No. Nama Jabatan 
1.  Moch. Agus Slamet, S.E. MM. Manajer 

2.  Juni Arifin, S.Pd. Manajer Cabang 
3.  Novi Ria Nastiti, S.E.Sy. Staf Pembukuan dan Kasir 

4.  Imam Maliki Staf Pembiayaan 
5.  Wulandari Staf Cabang Pembukuan dan 

Kasir 
Sumber: RAT VI Koperasi Syariah Podojoyo tahun buku 2016 
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3. Program Kerja Kopsyah Podojoyo 

a. Bidang Organisasi 

1) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi, yaitu dengan 

meningkatkan peran pengurus, pengawas, penasehat dan pengelola.  

2) Mengembangkan organisasi, yaitu dengan mengembangkan jumlah 

anggota dan wilayah kerja.  

3) Membangun kerjasama, komunikasi, koordinasi dan konsultasi 

dengan Dinas Koperasi UMKM, PINBUK, dan organisasi lain 

dalam mengembangkan BMT. 

b. Bidang Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan 

1) Melakukan sosialisasi Kopsyah kepada masyarakat melalui 

pengajian, ta`lim, yasinan, dan pertmuan-pertemuan lainnya. 

2) Mengefektifkan kajian internal pengurus dan pengelola tentang 

ekonomi syariah dan perkoperasian dengan melibatkan masyarakat.  

3) Mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan 

pengelola yang diadakan Dinas Koperasi UMKM, PINBUK atau 

lembaga lain yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan 

SDM. 

4) Melakukan kerjasama dengan kelompok sosial ekonomi 

masyarakat, dalam usaha peningkatan kewirausahaan ekonomi 

syariah. 

c. Bidang Usaha dan Permodalan 

1) Mengembangkan bidang usaha Kopsyah di sektor riil masyarakat. 
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2) Menjalin kerja sama usaha dengan fihak lain dengan prinsip saling 

menguntungkan dan tidak melanggar syariah.  

3) Meningkatkan modal Kopsyah, antara lain melalui: 

 Gerakan giat menabung masyarakat 

 Memberikan peluang investasi yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat 

d. Bidang Sosial 

1) Menghimpun dana dari anggota dan masyarakat melalui zakat, 

infaq, shadaqah, hibah, dan waqaf.  

2) Pemberian beasiswa kepada anak usia sekolah yang tidak mampu.  

3) Melaksanakan santunan yatim dan fakir miskin.  

4) Melaksanakan qurban pada hari raya Idul Adha.  

4. Produk Kopsyah Podojoyo 

a. Produk Simpanan 

1) Simpanan Pokok yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika 

masuk anggota baru. 

2) Simpanan Wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan 

atau setiap mengangsur pembiayaan.  

3) Simpanan Pokok Khusus (Saham) yaitu simpanan yang 

dibayarkan untuk modal awal dan penghimpunan modal. 

Simpanan ini akan memperoleh pembagian SHU tiap tahun. 
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4) Simpanan akad titipan (Wadhi’ah), yang dapat diperlakukan 

sebagai yang penarikan bisa dilakukan sewaktu-waktu dan  

simpanan  ditentukan jangka waktunya.  

5) Simpanan Sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam : 

 Simpanan mudharabah biasa yaitu simpanan yang jumlahnya 

tidak terbatas, dapat diambil sewaktu waktu serta jumlah 

pengembilannya tidak dibatasi.  

 Simpanan mudharabah berjangka (deposito) yaitu simpanan 

yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya 

ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan 

pihak Kopsyah. Misalnya jangka 1 bulan , 3 bulan 6 bulan, 12 

bulan, 24 bulan dan seterusnya. 

6) Simpanan investasi Khusus yakni simpanan khusus bagi  

perorangan/kolektif  jangka waktu minimal 5 tahun dan akan 

memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil setiap bulan.  

b. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dengan akad sirkah/ 

kerjasama antara Kopsyah dengan anggota  dengan modal 

sebagian dari kopsyah/ penyertaan modal. Dalam jangka waktu 

tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.  

2) PembiayaanMudharabahadalah pembiayaan akad sirkah/ 

kerjasama antara Kopsyah dengan anggota dengan modal 
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seluruhnya dari kopsyah. Dalam jangka waktu tertentu hasil 

keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.  

3) Pembiayaan Bai’Bitsaman Ajil adalah pembiayaan dengan akad 

jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang ( alat sarana 

usaha) dan kopsyah menyediakan barangnya. Kemudian nasabah 

membelinya di kopsyah dengan pembayaran diangsur. Mengenai 

besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.  

4) Pembiayaan Qordul Hasan adalah pembiayaan yang tidak 

memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk 

usaha dan ada hasilnya dan jika bangkrut yang bersangkutan akan 

dibebaskan dari  pinjaman.  

Contoh : untuk pembelian obat, biaya sekolah, memberi modal 

bagi orang yang tidak mampu. 

B. Deskripsi Responden 

Data deskriptif responden digunakan untuk menggambarkan keadaan atau 

kondisi responden yang dapat memberikan informasi tambahan untuk 

memaham hasil-hasil penelitian. Penyajian data deskriptif penelitian ini 

bertujuan agar dapat dilihat  profil dari data penelitian tersebut dan hubungan 

antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti 

membagi karateristik responden menjadi 4 bagian yaitu: (1) jenis kelamin, (2) 

usia, (3)pekerjaan dan (4) tingkat pendidikan.  
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1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin anggota Kopsyah Podojoyo 

yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%)  

Laki-Laki 27 30 % 

Perempuan 63 70 % 
Jumlah 90 100% 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan data table 4.6 di atas, dapat diperhatikan bahwa 

responden jenis kelamin laki- laki sebanyak 27 orang atau 30 %. Sedangkan 

responden jenis kelamin perempuan sebanyak 63 orang atau 70 %. Dengan 

demikian dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  responden  perempuan  lebih  

banyak dari pada jumlah responden laki- laki. 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Adapun data mengenai umur anggota Kopsyah yang  diambil 

sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Usia Responden 

Usia Responden Jumlah Responden Persentase (%)  

≤ 20 Tahun 13 14. 44 % 

21 – 30 Tahun 26 28. 89 % 

31 – 40 Tahun 25 27. 78 % 

41 – 50 Tahun 18 20 % 

51 – 60 Tahun 7 7. 78 % 

Lainnya  1 1. 11 % 

Total 90 100% 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017 
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Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah responden sebagai 

berikut: umur ≤ 20 tahun sebanyak 13 orang atau 14,44%, umur 21 – 30 

tahun sebanyak 26 orang atau 28.89 %, umur 31 – 40 tahun sebanyak 25 

orang atau 27,78 %, umur 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang atau 20 %, 

umur 51 – 60 tahun sebanyak 7 orang atau 7,78 %, umur ≥ 61 tahun 

sebanyak 1 orang atau 1,11 %, Rata-rata umur yang didapatkan ialah 21-

30 tahun keatas karena pada umur sekian para anggota sudah memiliki 

kematangan untuk melakukan perputaran uang atau melakukan kegiatan 

menabung pada Kopsyah Podojoyo Srengat Blitar. 

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Data mengenai pekerjaan responden disini, peneliti 

mengelompokkan menjadi enam kategori, yaitu: pelajar/mahasiswa, 

pegawai swasta, ibu rumah tangga, PNS dan wiraswasta. Adapun data 

mengenai pekerjaan Anggota Kopsyah yang diambil sebagai responden 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Pekerjaan Responden 

Jenis Pekerjaan Jumlah Responden Persentase (%) 

Pelajar/mahasiswa 13 14.44 % 
Pegawai Swasta 6 6.67 % 
Ibu Rumah Tangga 33 36.67 % 

PNS 2 2.22 % 
Wiraswasta 25 27.78 % 
Jumlah 90 100% 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

dari responden bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan jumlah sebanyak 

33 orang atau 36,67 % sedangkan responden terkecil bekerja sebagai PNS 

sebanyak 2 orang  atau 2,22 %. Hasil ini dapat diartikan bahwa yang 

memakai jasa Kopsyah Podojoyo lebih banyak berprofesi sebagai ibu 

rumah tangga. 

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Data mengenai pendidikan responden di sini, peneliti 

mengelompokkan menjadi enam kategori, yaitu tamat SD, SMP, SMA, S1 

dan S2. Adapun data mengenai tingkat pendidikan anggota Kopsyah yang 

diambil sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%)  

SD 28 31.11 % 
SMP 34 37.78 % 
SMA 20 22.22 % 

S1 7 7.78 % 

S2 1 1.11 % 

Lainnya  0 0 % 

Jumlah 90 100% 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

dari responden berpendidikan SMP dengan jumlah sebanyak 34 orang atau 

37,78 % sedangkan responden terkecil bekerja sebagai S2 sebanyak 1 

orang atau 1,11%. Hasil ini dapat diartikan  bahwa yang memakai jasa 
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Kopsyah Podojoyo terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan 

SMP. 

C. DeskripsiVariabel Penelitian 

Dari angket yang peneliti sebarkan kepada responden yang terdiri dari 15 

item pernyataan dan terbagi dalam 3 kategori yaitu:  

1. 6 pernyataan digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh produk (X1).  

2. 4 pernyataan digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh promosi (X2).  

3. 5 pernyataan digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh keputusan 

menjadi anggota penabung (Y).  

Untuk menggambarkan tanggapan responden dan menguraikan secara 

rinci jawaban dari setiap responden maka data dikelompokkan dalam satu 

kategori skor dengan menggunakan rentang skala perhitungan skor tiap item 

pernyataan sebagai berikut:1 

𝑅𝑆 =
𝑛 (𝑚− 1)

𝑚
 

Keterangan: RS = Rentang skala 

n  = Jumlah sampel 

m = Jumlah jawaban tiap item 

Sehingga : 𝑅𝑆 =
90  (5−1)

5
 = 72 

Skor terendah = 1 X 90 = 90 

Skor tertinggi = 5 X 90 = 450 

                                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,…, hal. 89 
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Untuk membuat rentang skalanya karena 90 merupakan nilai terendah 

maka 90 ditambah RS sampai dengan hasil tertinggi maka hasilnya: 

1. 90 – 162 = Sangat tidak baik 

2. 162 – 234 = Tidak baik 

3. 234 – 306 = Cukup 

4. 306 – 378 = Baik 

5. 378 – 450 = Sangat baik 

Sedangkan hasil dari jawaban yang peneliti peroleh dari responden 

sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut:  

1. Deskripsi Variabel Produk (X1) 

Tabel 4.10 

Hasil Kuesioner Variabel Produk (X1) 

Pernyataan no 1 : produk tabungan Kopsyah Podojoyo sudah dikenal 

masyarakat (X1.1.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 27 30 % 135 

2 Setuju 4 56 62.22 % 224 
3 Netral 3 7 7.78 % 21 

4 Tidak setuju 2 0 0 % 0 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 380 
Rata-rata skor 4,2 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator merek nilai 

tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 56 responden atau 62,22 % 

sedangkan terendah adalah netral dengan jumlah responden sebanyak 7 
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orang atau 7,78%. Artinya bahwa responden setuju jika produk tabungan 

Kopsyah Podojoyo sudah dikenal masyarakat.  

Pernyataan no 2 : desain dan warna buku tabungan Kopsyah Podojoyo 

menarik (X1.2.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 15 16. 67 % 75 

2 Setuju 4 53 58.89 % 212 

3 Netral 3 21 23.33 % 63 
4 Tidak setuju 2 1 1.11 % 2 

5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 
Total 90 100 % 352 

Rata-rata skor 3,9 
Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017 

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator kemasan nilai 

tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 53 responden atau 58,89 % 

sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan jumlah responden 

sebanyak 1 orang atau 1,11 %. Artinya bahwa responden setuju jika desain 

dan warna buku tabungan Kopsyah Podojoyo menarik.  

Pernyataan no 3 : informasi pada buku tabungan sudah lengkap sesuai 

dengan kebutuhan anggota (X1.3.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 17 18.89 % 85 

2 Setuju 4 53 58. 89 % 212 
3 Netral 3 19 21.11 % 57 

4 Tidak setuju 2 1 1.11 % 2 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 356 
Rata-rata skor 3,9 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017 
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Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator labeling nilai 

tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 53 responden atau 58,89 % 

sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan jumlah responden 

sebanyak 1 orang atau 1,11 %. Artinya bahwa responden setuju jika 

informasi pada buku tabungan sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan 

anggota. 

Pernyataan no 4 : produk tabungan kopsyah Podojoyo terjamin, aman dan 

halal (X1.4.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 31 34.44 % 155 

2 Setuju 4 49 54.44 % 196 
3 Netral 3 10 11.11 % 30 

4 Tidak setuju 2 0 0 % 0 

5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 
Total 90 100 % 381 

Rata-rata skor 4,2 
Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator jaminan nilai 

tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 49 responden atau 54,44 % 

sedangkan terendah adalah netral dengan jumlah responden sebanyak 10 

orang atau 11,11 %. Artinya bahwa responden setuju jika produk tabungan 

kopsyah Podojoyo terjamin, aman dan halal.  

Pernyataan no 5 : biaya administrasi yang dibebankan Kopsyah Podojoyo 

kepada anggota penabung ringan (X1.5.1) 
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No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 21 23.33 % 105 

2 Setuju 4 53 58. 89 % 212 
3 Netral 3 15 16. 67 % 45 

4 Tidak setuju 2 1 1.11 % 2 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 364 
Rata-rata skor 4 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator harga nilai tertinggi 

adalah menyatakan setuju sebanyak 53 responden atau 58,89 % sedangkan 

terendah adalah tidak setuju dengan jumlah responden sebanyak 1 orang 

atau 1,11 %. Artinya bahwa responden setuju jika biaya administrasi yang 

dibebankan Kopsyah Podojoyo kepada anggota penabung ringan.  

Pernyataan no 6 : penanganan keluhan atas ketidakpuasan anggota 

dilaksanakan dengan baik oleh Kopsyah Podojoyo 

(X1.6.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 27 30 % 135 

2 Setuju 4 58 64.44 % 232 
3 Netral 3 5 5.56 % 15 

4 Tidak setuju 2 0 0 % 0 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 382 
Rata-rata skor 4,2 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator pelayanan nilai 

tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 58 responden atau 64,44 % 

sedangkan terendah adalah netral dengan jumlah responden sebanyak 5 
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orang atau 5,56 %. Artinya bahwa responden setuju jika penanganan 

keluhan atas ketidakpuasan anggota dilaksanakan dengan baik oleh 

Kopsyah Podojoyo. 

Dari tabel  terperinci diatas dapat di gambarkan rata-rata pilihan 

responden yaitu sebagai berikut: 

Pernyataan 
Total 

skor 

Rata-rata 

skor 
Produk tabungan Kopsyah Podojoyo sudah dikenal 
masyarakat. (X1.1.1) 

380 4.2 

Desain dan warna buku tabungan Kopsyah Podojoyo 
menarik (X1.2.1) 

352 3.9 

Informasi pada buku tabungan sudah lengkap sesuai 
dengan kebutuhan anggota (X1.3.1) 

356 3.9 

Produk tabungan Kopsyah Podojoyo terjamin, aman dan 
halal (X1.4.1.1) 

381 4.2 

Biaya administrasi yang dibebankan Kopsyah Podojoyo 
kepada anggota penabung ringan (X1.5.1) 

364 4 

Penanganan keluhan atas ketidak puasan nasabah 
dilaksanakan dengan baik oleh Kopsyah Podojoyo 
(X1.6.1) 

382 4.2 

Jumlah nilai skor 2215 24.4 

Rata-rata total skor 369.17 4.07 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan data diatas mengenai tanggapan responden tentang 

produk Kopsyah Podojoyo diketahui bahwa total skor tertinggi adalah 

pada pernyataan penanganan keluhan atas ketidak puasan nasabah 

dilaksanakan dengan baik oleh Kopsyah Podojoyo (X1.6.1) dengan total 

skor sebanyak 382 atau dengan rata-rata skor 4,2. Sedangkan total 

terendah adalah pada pernyataandesain dan warna buku tabungan Kopsyah 

Podojoyo menarik (X1.2.1) dengan total skor sebanyak 352 atau dengan 

rata-rata skor 3,9. Dari tanggapan responden tersebut diperoleh rata-rata 

total skor369,17. Hal ini menunjukkan bahwa produk Kopsyah Podojoyo 
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masuk dalam kategori baik. Artinya bahwa produk di Kopsyah Podojoyo 

adalah baik. 

2. Deskripsi Variabel Promosi (X2) 

Tabel 4.11 

Hasil Kuesioner Variabel Promosi (X2) 

Pernyataan no 7 : setelah membaca iklan yang disampaikan oleh Kopsyah 

Podojoyo saya tertarik untuk menjadi anggota di 

Kopsyah Podojoyo (X2.1.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 32 35.56 % 160 

2 Setuju 4 48 53.33 % 192 
3 Netral 3 10 11.11 % 30 

4 Tidak setuju 2 0 0 % 0 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 382 
Rata-rata skor 4,2 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator periklanan nilai 

tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 48 responden atau 53,33 % 

sedangkan terendah adalah netral dengan jumlah responden sebanyak 10 

orang atau 11,11 %. Artinya bahwa responden setuju jika  setelah 

membaca iklan yang disampaikan oleh Kopsyah Podojoyo tertarik untuk 

menjadi anggota di Kopsyah Podojoyo. 

Pernyataan no 8 : Kopsyah Podojoyo memberikan hadiah, cinderamata 

serta kenang-kenangan lainnya sebagai upaya 

memelihara kesetiaan anggota Kopsyah Podojoyo 

(X2.2.1) 
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No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 44 48.89 % 220 

2 Setuju 4 37 41.11 % 148 
3 Netral 3 8 8.89 % 24 

4 Tidak setuju 2 1 1.11 % 2 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 394 
Rata-rata skor 4,4 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator promosi penjualan 

nilai tertinggi adalah menyatakan sangat setuju sebanyak 44 responden 

atau 48,89 % sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan jumlah 

responden sebanyak 1 orang atau 1,11 %. Artinya bahwa responden sangat 

setuju jika Kopsyah Podojoyo memberikan hadiah, cinderamata serta 

kenang-kenangan lainnya sebagai upaya memelihara kesetiaan anggota 

Kopsyah Podojoyo. 

Pernyataan no 9 : saya tertarik menyimpan dana di Kopsyah Podojoyo 

karena termotivasi oleh informasi yang diberikan oleh 

karyawan secara langsung (X2.3.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 24 26.67 % 120 
2 Setuju 4 49 54.44 % 196 

3 Netral 3 15 16.67 % 45 
4 Tidak setuju 2 2 2.22 % 4 

5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 
Total 90 100 % 365 

Rata-rata skor 4 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator penjualan pribadi 
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nilai tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 49 responden atau 

54,44% sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan jumlah responden 

sebanyak 2 orang atau 2,22 %. Artinya bahwa responden setuju jika 

tertarik menyimpan dana di Kopsyah Podojoyo karena termotivasi oleh 

informasi yang diberikan oleh karyawan secara langsung.  

Pernyataan no 10 : program-program sosial yang diciptakan oleh Kopsyah 

Podojoyo memberikan kesan positif bagi anggota 

(X2.4.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 24 26.67 % 120 
2 Setuju 4 48 53.33 % 192 

3 Netral 3 16 17.78 % 48 
4 Tidak setuju 2 2 2.22 % 4 

5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 
Total 90 100 % 364 

Rata-rata skor 4 
Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator hubungan 

masyarakat nilai tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 48 

responden atau 53,33% sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan 

jumlah responden sebanyak 2 orang atau 2,22 %. Artinya bahwa 

responden setuju jika program-program sosial yang diciptakan oleh 

Kopsyah Podojoyo memberikan kesan positif bagi anggota.  

Dari tabel  terperinci diatas dapat di gambarkan rata-rata pilihan 

responden yaitu sebagai berikut: 
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Pernyataan 
Total 

skor 

Rata-rata 

skor 
Setelah membaca iklan yang disampaikan oleh Kopsyah 
Podojoyo saya tertarik untuk menjadi anggota di 
Kopsyah podojoyo (X2.1.1) 

382 4.2 

Kopsyah Podojoyo memberikan hadiah, cinderamata 
serta kenang-kenangan lainnya sebagai upaya 
memelihara kesetiaan anggota Kopsyah Podojoyo 
(X2.2.1) 

394 4.4 

Saya tertarik menyimpan dana di Kopsyah Podojoyo 
karena termotivasi oleh informasi yang diberikan oleh 
karyawan secara langsung (X2.3.1) 

365 4 

Program-program sosial yang diciptakan oleh Kopsyah 
Podojoyo memberikan kesan positif bagi anggota  
(X2.4.1) 

364 4 

Jumlah nilai skor 1505 16.5 

Rata-rata total skor 376.25 4.125 
Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017 

Berdasarkan data diatas mengenai tanggapan responden tentang 

Promosi Kopsyah Podojoyo diketahui bahwa total skor tertinggi adalah 

pada pernyataan kopsyah Podojoyo memberikan hadiah, cinderamata serta 

kenang-kenangan lainnya sebagai upaya memelihara kesetiaan anggota 

Kopsyah Podojoyo (X2.2.1) dengan total skor sebanyak 394 atau rata-rata 

skor 4,4. Sedangkan total terendah adalah pada pernyataanprogram-

program sosial yang diciptakan oleh Kopsyah Podojoyo memberikan 

kesan positif bagi anggota  (X2.4.1)dengan total skor sebanyak 364 atau 

rata-rata skor 4. Dari tanggapan responden tersebut diperoleh rata-rata 

total skor 376,25. Hal ini menunjukkan bahwa promosi Kopsyah Podojoyo 

masuk dalam kategori baik. Artinya promosi di Kopsyah Podojoyo adalah 

baik. 
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3. Deskripsi Variabel Keputusan menjadi anggota penabung (Y) 

Tabel 4.12 
Hasil Kuesioner Variabel Keputusan menjadi anggota penabung (Y) 

Pernyataan no 11 : saya memiliki kebutuhan untuk menabung (Y.1.1)  

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 41 45.56 % 205 

2 Setuju 4 42 46.67 % 168 
3 Netral 3 7 7.78 % 21 

4 Tidak setuju 2 0 0 % 0 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 394 
Rata-rata skor 4,4 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft  Excel 2013 tahun 2017 

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator tahap pengenalan 

masalah nilai tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 42 responden 

atau 46,67 % sedangkan terendah adalah netral dengan jumlah responden 

sebanyak 7 orang atau 7,78 %. Artinya bahwa responden setuju jika 

memiliki kebutuhan untuk menabung. 

Pernyataan no 12 : saya mencari informasi mengenai produk tabungan 

perbankan (Y.2.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 24 26.67 % 120 
2 Setuju 4 48 53.33 % 192 

3 Netral 3 17 18.89 % 51 
4 Tidak setuju 2 1 1.11 % 2 

5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 365 
Rata-rata skor 4 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017 
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Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator tahap pencarian 

informasi nilai tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 48 responden 

atau 53,33 % sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan jumlah 

responden sebanyak 1 orang atau 1,11 %. Artinya bahwa responden setuju 

jika mencari informasi mengenai produk tabungan perbankan.  

Pernyataan no 13 : saya melakukan evaluasi terhadap berbagai jenis 

produk tabungan yang ditawarkan berbagai lembaga 

keuangan (koperasi) (Y.3.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 29 32.22 % 145 

2 Setuju 4 39 43.33 % 156 
3 Netral 3 22 24.44 % 66 

4 Tidak setuju 2 0 0 % 0 

5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 
Total 90 100 % 367 

Rata-rata skor 4,1 
Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator tahap pilihan nilai 

tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 39 responden atau 43,33 % 

sedangkan terendah adalah netral dengan jumlah responden sebanyak 22 

orang atau 24,44 %. Artinya bahwa responden setuju jika melakukan 

evaluasi terhadap berbagai jenis produk tabungan yang ditawarkan 

berbagai lembaga keuangan (koperasi).  

Pernyataan no 14 : Dari hasil evaluasi saya memutuskan untuk menjadi 

anggota penabung di Kopsyah Podojoyo (Y.4.1) 
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No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 22 24.44 % 110 

2 Setuju 4 47 52.22 % 188 
3 Netral 3 20 22.22 % 60 

4 Tidak setuju 2 1 1.11 % 2 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 360 
Rata-rata skor 4 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator tahap evaluasi 

alternative atau pilihan nilai tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 

47 responden atau 52,22 % sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan 

jumlah responden sebanyak 1 orang atau 1,11 %. Artinya bahwa 

responden setuju jika dari hasil evaluasi memutuskan untuk menjadi 

anggota penabung di Kopsyah Podojoyo.  

Pernyataan no 15 : Saya merasa puas setelah menjadi anggota penabung di 

Kopsyah Podojoyo (Y.5.1) 

No Pengukuran Skor Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Total Skor 

1 Sangat setuju 5 18 20 % 90 
2 Setuju 4 48 53.33 % 192 

3 Netral 3 22 24.44 % 66 
4 Tidak setuju 2 2 2.22 % 4 

5 Sangat tidak setuju 1 0 0 % 0 

Total 90 100 % 350 
Rata-rata skor 3,9 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dari 90 responden, 

pernyataan yang diisi oleh anggota mengenai indikator tahap purna pilihan 

nilai tertinggi adalah menyatakan setuju sebanyak 48 responden atau 53,33 

% sedangkan terendah adalah tidak setuju dengan jumlah responden 



127 
 

 
 

sebanyak 2 orang atau 2,22 %. Artinya bahwa responden setuju jika 

merasa puas setelah menjadi anggota penabung di Kopsyah Podojoyo.  

Dari tabel  terperinci diatas dapat di gambarkan rata-rata pilihan 

responden yaitu sebagai berikut: 

Pernyataan 
Total 

skor 

Rata-rata 

skor 
Saya memiliki kebutuhan untuk menabung (Y.1.1) 394 4.4 

Saya mencari informasi mengenai produk tabungan 
perbankan (Y.2.1) 

365 4 

Saya melakukan evaluasi terhadap berbagai jenis 
produk tabungan yang ditawarkan berbagai lembaga 
keuangan (Koperasi) (Y.3.1) 

367 4.1 

Dari hasil evaluasi saya memutuskan untuk menjadi 
anggota penabung di Kopsyah Podojoyo (Y.4.1) 

360 4 

Saya merasa puas setelah menjadi anggota penabung di 
Kopsyah Podojoyo (Y.5.1) 

350 3.9 

Jumlah nilai skor 1836 20.4 

Rata-rata total skor 367.2 4.08 
Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan Microsoft Excel 2013 tahun 2017  

Berdasarkan data diatas mengenai tanggapan responden tentang 

keputusan menjadi anggota penabungKopsyah Podojoyo diketahui 

bahwa total skor tertinggi adalah pada pernyataan saya memiliki 

kebutuhan untuk menabung (Y.1.1) dengan total skor sebanyak 394 

atau dengan rata-rata skor 4,4. Sedangkan total terendah adalah pada 

pernyataansaya merasa puas setelah menjadi anggota penabung di 

Kopsyah Podojoyo (Y.5.1) dengan total skor sebanyak 350 atau 

dengan rata-rata skor 3,9. Dari tanggapan responden tersebut diperoleh 

rata-rata total skor 376,25. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan 

menjadi anggota penabung Kopsyah Podojoyo masuk dalam kategori 

baik. Artinya bahwa keputusan menjadi anggota penabung Kopsyah 

Podojoyo adalah baik. 
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D. Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian dilakukan agar data 

yang diperoleh mempunyai tingkat aukurasi dan konsistensi yang 

tinggi. Nilai validitas masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat 

pada nilai Corrected Item-Total Correlation. Untuk responden 

sebanyak 90 orang, dari jumlah responden tersebut, dapat diketahui 

besarnya rtabel adalah 0,2072 (df = n-2 = 90-2 = 88) dengan taraf 

kesalahan sebesar 5%. Jadi, data dikatakan valid ketika nilai rhitung pada 

Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 0,2072. Pengujian 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 
Uji Validitas Produk 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

Produk (X1) 

Merek (X1.1) 0.379 0,2072 Valid 

Kemasan (X1.2) 0.540 0,2072 Valid 

Labeling (X1.3) 0.507 0,2072 Valid 

Jaminan (X1.4) 0.447 0,2072 Valid 

Harga (X1.5) 0.480 0,2072 Valid 

Pelayanan (X1.6) 0.395 0,2072 Valid 
 

Tabel 4.14 

Uji Validitas Promosi 

Variabel r hitung r tabel keterangan 

Promosi 
(X2) 

Periklanan (X2.1) 0.359 0,2072 Valid 

Promosi penjualan 
(X2.2) 0.542 0,2072 Valid 

Penjualan pribadi (X2.3) 0.743 0,2072 Valid 

Hubungan masyarakat 
(X2.4) 0.783 0,2072 Valid 
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Tabel 4.15 

Uji Validitas Keputusan menjadi anggota penabung 

Variabel r hitung r tabel keterangan 

Keputusan 
menjadi 
anggota 

penabung (Y) 

Tahap pengenalan 
masalah (Y.1) 0.318 0,2072 Valid 

Tahap pencarian 
informasi (Y.2) 0.476 0,2072 Valid 

Tahap evaluasi alternatif 
atau pilihan (Y.3) 0.533 0,2072 Valid 

Tahap pilihan (Y.4) 0.508 0,2072 Valid 

Tahap purna pembelian 
(Y.5) 0.293 0,2072 Valid 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan SPSS 16 tahun 2017 . 

Berdasarkan tabel 4.13 sampai tabel 4.15 seluruh item mulai dari 

X1.1 sampai Y.5 adalah valid karena nilai r hitung lebih besar 

dibanding r tabel  yaitu 0,2072. Apabila korelasi tiap faktor positif dan 

besarnya 0,2072 ke atas maka variabel tersebut valid dan layak untuk 

dilanjutkan dalam uji Reliabilitas.  

b. Uji Reliabilitas   

Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah instrumen 

atau indikator yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat 

ukur variabel. Triton menyatakan: jika skala dikelompokkan ke dalam 

lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha 

dapat diinterprestasikan sebagai berikut:2 

1) Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel.  

2) Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel.  

3) Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel.  

                                                                 
2
 Agus Eko Sujianto, 2009, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0. (Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakarya), hal.97. 
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4) Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel.  

5) Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel.  

Berikut hasil dari uji rebilitas instrumen variabel produk (X1), 

promosi (X2) dan keputusan menjadi nasabah (Y): 

Tabel 4.16 

Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Produk (X1) 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items Keterangan 

0.725 0.722 6 Reliabel 

 

Tabel 4.17 
Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Promosi (X2) 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items Keterangan 

0.790 0.784 4 Reliabel 

 

Tabel 4.18 
Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Keputusan menjadi anggota 

penabung (Y) 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items Keterangan 

0.670 0.667 5 Reliabel 

 

Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian 

dapat diterima bila memiliki koefisien alpha lebih besar dari 0,60. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator yang 

digunakan oleh variabel produk, promosi dan keputusan menjadi 

anggota penabung dapat dipercaya atau handal untuk digunakan 

sebagai alat ukur variabel. Semua variabel layak untuk dilanjutkan 

dalam uji normalitas. 
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2. Uji Normalitas 

Untuk uji normalitas data digunakan pendekatan kolmogorov 

smirnov.  Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

regresi, variabel residu memiliki distribusi normal atau tidak. Data 

berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05. Sedangkan 

data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) < 0,05. 

Tabel 4.19 
Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X1 X2 Y 

N 90 90 90 

Normal Parameters
a
 Mean 24.61 16.72 20.42 

Std. Deviation 2.448 2.193 2.327 

Most Extreme Differences Absolute .101 .127 .091 

Positive .092 .118 .091 

Negative -.101 -.127 -.087 

Kolmogorov-Smirnov Z .962 1.200 .862 

Asymp. Sig. (2-tailed) .313 .112 .448 

a. Test distribution is Normal.     

 
Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan SPSS 16 tahun 2017  

Dari tabel 4.19 diatas adapun variabel dependen adalah keputusan 

menjadi anggota penabung, sedangkan untuk variabel independen 

adalah produk dan promosi. Data diatas menunjukkan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal, ini dapat dilihat dari uji kolmogrov 

smirnov Z dengan hasil sebesar 0,962 untuk produk, pada promosi 

1,200 dan untuk  keputusan menjadi anggota penabung 0,862. Serta 
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pada angka probabilitas atau Asymp.Signifikansi (2-tailed) sebesar 

0,313 untuk produk, pada promosi 0,112 dan untuk  keputusan menjadi 

anggota penabung 0,448. Artinya bahwa nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas lebih dari 0,05 distribusi data adalah normal.  

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi dasar ini diterapkan untuk analisa regresi yang terdiri 

dari dua variabel atau lebih dimana akan diukur tingkat asosiasi 

(keeratan) hubungan atau pengaruh antar variabel melalui besaran 

koefisien korelasi. Deteksi multikolinieritas yang sering d igunakan 

dalam SPSS yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan tolerance. Jika angka tolerance di bawah 0,1 dan VIF lebih 

dari 10 maka dikatakan terdapat gejala multikolinieritas.  

Tabel 4.20 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.968 1.756 
 

1.690 .095 -.522 6.459 
     

X1 .441 .082 .464 5.353 .000 .277 .605 .668 .498 .388 .699 1.431 

X2 .394 .092 .372 4.287 .000 .212 .577 .626 .418 .311 .699 1.431 

a. Dependent 

Variable: Y 

 

           

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa Penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas untuk variabel produk 
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(X1) nilai tolerance 0,699 dan nilai VIF sebesar 1,431 sedangkan 

untuk variabel promosi (X2) nilai tolerance 0,699 dan nilai VIF 

sebesar 1,431. Artinya bahwa data tersebut tidak terdapat gejala 

multikolinieritas karena nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF 

kurang dari 10. 

b. Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya masalah 

heteroskedastisitas adalah dengan media grafik scatterplot. Apabila 

grafik membentuk pola khusus maka model penelitian itu terjadi 

heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai 

berikut:  

Gambar 4.21 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Dari gambar 4.21 grafik scatterplot memperlihatkan bahwa 

titik-titik pada grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas di 

mana titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, ada bebrapa 

titik yang tidak menyebar namun jika dilihat secara keseluruhan masih 

besar titik yang menyebar. Sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca 

dengan jelas dan hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.  

4. Analisis Regresi Liniear Berganda  

Pada penelitian ini teknis analisis data yaang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh antara produk dan promosi terhadap keputusan menjadi 

anggota penabung. Dengan pengolahan SPSS versi 16.0 maka didapat 

hasil regresi sebagai berikut. Tanda (+) menandakan arah hubungan yang 

searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding 

terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Tabel 4.22 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.968 1.756 
 

1.690 .095 -.522 6.459 
     

X1 .441 .082 .464 5.353 .000 .277 .605 .668 .498 .388 .699 1.431 

X2 .394 .092 .372 4.287 .000 .212 .577 .626 .418 .311 .699 1.431 

a. Dependent 

Variable: Y 
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Dari tabel 4.22 diatas, digunakan untuk menggambarkan 

persamaan regresi berikut ini:  

𝑌 ′ =  a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 

𝑌 ′ =  2.968 + 0.441𝑋1 + 0.394𝑋2 

Keterangan: 

Y’ = Keputusan menjadi anggota penabung 

a  = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien regresi 

X1 = Produk 

X2 = Promosi 

Dari persamma regresi diatas, maka dapat diuraikan sebgai berikut:  

1) Konstanta sebesar 2.968 satuan yang artinya jika produk dan promosi 

nilainya adalah tetap / konstan maka keputusan menjadi anggota 

penabung (Y’) sebesar 2.968 satuan. 

2) Koefisien regresi variabel produk (X1) sebesar 0.441 satuan artinya 

jika variabel independen lain nilainya tetap dan produk mengalami 

kenaikan 1 satuan maka keputusan anggota (Y’) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.441 satuan. Koefisien bernilai positif antara 

produk dan keputusan menjadi anggota penabung artinya terjadi 

hubungan positif antara produk dan keputusan menjadi anggota 

penabung yang mana semakin naik nilai produk maka semakin naik 

pula keputusan menjadi anggota penabung.  
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3) Koefisien regresi variabel promosi (X2) sebesar 0.394 satuan artinya 

jika variabel independen lain nilainya tetap dan produk mengalami 

kenaikan 1 satuan maka keputusan anggota (Y’) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.394 satuan. Koefisien bernilai positif antara 

promosi dan keputusan menjadi anggota penabung artinya terjadi 

hubungan positif antara promosi dan keputusan menjadi anggota 

penabung yang mana semakin naik nilai promosi maka semakin naik 

pula keputusan menjadi anggota penabung.  

5. Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis yang kemudian di uji dengan uji t dan uji F 

maka hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut: 

H1 : Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi anggota 

penabung di Koperasi Syariah Podojoyo.  

H2 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi anggota 

penabung di Koperasi Syariah Podojoyo.  

H3 :Produk dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menjadi anggota penabung di Koperasi Syariah Podojoyo.  

Dari ketiga hipotesis diatas maka peneliti menggunakan uji t dan uji F, 

sebagai berikut:  

a. Uji T (T-test) 

Uji t ini digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan baik antara produk terhadap keputusan menjadi anggota 

penabung maupun promosi terhadap putusan menjadi anggota 
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penabung secara parsial. Variabel  independen  secara  parsial  

berpengaruh  sinifikan  terhadap variabel dependen, dimana jika nilai 

thitung lebih besar daripada ttabel  maka uji regresi dikatakan signifikan. 

Atau dengan melihat angka signifikasinya. Jika nilai sig lebih kecil 

dari 0.05 maka secara parsial atau sendiri-sendiri variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Sementara nilai ttabel sebesar 1,987 (di peroleh dengan cara mencari 

nilai df = n – 1 = 90 – 1 = 89). Berdasarkan hasil pengolahan data 

program SPSS maka di dapat hasil uji t sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.968 1.756 
 

1.690 .095 -.522 6.459 
     

X1 .441 .082 .464 5.353 .000 .277 .605 .668 .498 .388 .699 1.431 

X2 .394 .092 .372 4.287 .000 .212 .577 .626 .418 .311 .699 1.431 

a. Dependent Variab le: 

Y 

           

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan SPSS 16 tahun 2017  

1) Menguji signifikansi koefisien regresi variabel produk terhadap 

keputusan menjadi anggota penabung di Kopsyah Podojoyo 

Srengat Blitar. 

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 4.23 diatas diketahui 

bahwa koefisien β produk bernilai positif  0,441 dan nilai t hitung > t 
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table yaitu 5,353 > 1,987 serta dengan tingkat signifikasi 0,000 < 

0,05. Hal ini berarti bahwa produk berpengaruh positif terhadap 

keputusan menjadi anggota penabung. Dengan demikian hipotesis 

pertama (H1) teruji. Artinya produk berpengaruh dan signifikan 

terhadap keputusan menjadi anggota penabung di Koperasi Syariah 

Podojoyo. 

2) Menguji signifikansi koefisien regresi variabel promosi terhadap 

keputusan menjadi anggota penabung di Kopsyah Podojoyo  

Srengat Blitar. 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 4.23 

diatas diketahui bahwa koefisien β promosi bernilai positif 0,394 

dan nilai t hitung > t tabel  yaitu 4,287 > 1,987 dengan tingkat 

signifikasi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa promosi 

berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi anggota penabung. 

Dengan demikian hipotesis kedua (H2) teruji. Artinya promosi 

berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan menjadi anggota 

penabung di Koperasi Syariah Podojoyo.  

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)  

Uji simultan atau uji F adalah uji statistik yang digunakan untuk 

untuk membuktikan adanya pengaruh signifikan antara produk dan 

promosi terhadap keputusan menjadi anggota menabung secara 

simultan., dimana jika nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel maka uji 

F dikatakan signifikan. Atau dengan melihat angka signifikasinya. 
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Jika  nilai  sig. lebih  kecil  dari 0.05  maka secara  simultan atau  

bersama-sama  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel 

dependen adalah signifikan. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan program SPSS maka didapat hasil uji F sebagai berikut:  

Tabel 4.24 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 261.705 2 130.852 51.687 .000
a
 

Residual 220.251 87 2.532   

Total 481.956 89    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan SPSS 16 tahun 2017  

Dari tabel 4.24 uji Anova atau uji F menunjukkan hasil 

penghitungan uji F di peroleh nilai Fhitung sebesar 51,687 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 (<0,05). Sementara nilai F tabel 

sebesar 3,948 (dari perhitungan n-k-1= 90-3-1=86) terbaca Fhitung 

51,687 > Ftabel 3,948 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 < 

0,05, hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel produk dan 

promosi secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan menjadi anggota penabung di 

Kopsyah Podojoyo. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) teruji. 

Artinya produk dan promosi berpengaruh signifikan terhadap 
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keputusan menjadi anggota penabung di Koperasi Syariah 

Podojoyo. 

6. Koefisien Determinasi(R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuuan 

besarnya variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat dari r square dan dinyatakan 

dalam presentase. Hasil koefisien determinasi antara produk dan promosi 

terhadap keputusan menjadi anggota menabung pada Kopsyah Podojoyo 

dapat dilihat pada hasil uji berikut: 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .737
a
 .543 .533 1.591 .543 51.687 2 87 .000 1.487 

a. Predictors: (Constant), X2, 

X1 

       

b. Dependent Variable: Y         

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah dengan SPSS 16 tahun 2017  

Dari tabel 4.25 diatas diketahui bahwa angka R square atau koefisien 

determinasi adalah 0,543. Nilai Adjusted R Square berkisar antara 0-1, yaitu 0,533 

artinya 53,3% variabel terikat keputusan menjadi anggota penabung dijelaskan 

oleh variabel produk dan promosi yang sisanya 46,7% (100 % - 53,3 %) 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.  


