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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to determine the reputation, convenience, and attractiveness have 

a partially significant effect on the decision of BRI’s customer. The population of this study 

are customers in BRI Mojokerto who use saving simpedes. The sample uses 105 respondents 

which were selected based on the sampling technique used purposive sampling technique. 

The data used are primary data. Methods of data collection using a questionnaire with likert 

scale. Data were analyzed using analysis of Validy, Reliability Test, Descriptive, Classical 

Assumption Test, Linear and T test using SPSS 20 as analytical tool. Based on the 

calculations and the results of partial hypothesis, reputation known to have a significant 

positive effect, convenience has a significant positive effect, and attractiveness has a 

significant positive effect. 
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PENDAHULUAN 

 Bank merupakan salah satu 

lembaga keuangan yang menghimpun 

dana dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat demi untuk meningkatkan 

taraf yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. 

Secara definitive tabungan merupakan 

simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat di tarik 

dengan cek atau alat yang dipersamakan 

dengan itu. Dengan banyaknya pilihan 

produk tabungan yang ditawarkan oleh PT. 

Bank Rakyat Indonesia di Mojokerto yang 

akan menguntungkan bagi masyarakat luat 

untuk memilih tahu menggunakan 

banyaknya pilihan ini sebaik mungkin. 

Seperti halnya PT. Bank Rakyat Indonesia 

di Mojokerto menawarkan berbagai jenis 

produk tabungan antara lain : Tabungan 

Simpedes, Tabungan Britama dan 

Tabungan Britama Junio. Dimana 

ketiganya mempunyai keuntungan dan 
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persyaratan yang berbeda – beda. 

Misalnya PT. Bank Rakyat Indonesia di 

Mojokerto menawarkan produk tabungan 

simpedes. Tabungan yang dikeluarkan 

untuk kalangan menengah ke bawah atau 

pun mahasiswa serta tidak menyulitkan 

masyarakat yang ingin menyimpan 

uangnya dalam bentuk tabungan. 

  

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
 

Keputusan Nasabah 

Menurut Erkan Akar (2015) 

merupakan proses pengambilan keputusan 

yang memberi makna kognisi yang terjadi 

didalam pikiran konsumen untuk memilih 

baik dan benarnya suatu produk atau jasa 

yang sesuai dengan kebutuhan. Hal 

tersebut mencakup pemikiran atau 

masalah, proses informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan 

evaluasi pasca pembelian. Informasi yang 

dihasilkan sebagai hasil interaksi 

pengguna di jejaring sosial memengaruhi 

proses pengambilan keputusan konsumen. 

Selain itu konsumen juga mencari 

informasi produk dan perusahaan di situs 

media sosial karena menganggap sumber 

ini lebih dapat diandalkan dari pada 

informasi yang diberikan oleh pemasar. 

 

Reputasi 

Menurut Mubeem Ur Rehman 

(2011), Erol dan El-Bdour (1989), Javalgi 

et al (1989), Kennington et al (1996) 

dalam jurnal Nain Tara (2014) bahwa 

reputasi juga merupakan suatu citra yang 

bisa menarik perhatian konsumen dan 

suatu kepercayaan konsumen. Keadaan 

reputasi tergantung pada yang akan 

dilakukan oleh perusahaan untuk sebagai 

identitas. 

Menurut Nur E Alam Siddique (2012) dari 

sisi nasabah, yang harus dikehendaki oleh 

perusahaan adalah konsisten. Artinya, apa 

yang diinformasikan atau disampaikan 

oleh perusahaan harus benar dan jelas. 

Nasabah juga mengharapkan agar kualitas 

produk bagus dan konsisten dibandingkan 

dengan produk pesaing. Dampak dari 

reputasi terhadap konsumen yang paling 

kuat dapat dirasakan sektor jasa, dengan 

sulitnya memberikan penilaian terhadap 

kualitas. 

 

Kenyamanan 

Menurut kaufman (1967) dalam jurnal Nur 

E Alam Siddique (2012) bahwa 

kenyamanan adalah sejauh mana nasabah 

atau konsumen merasa lebih mudah ketika 

membeli atau menggunakan layanan yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Kenyamanan merupakan salah satu faktor 

yang dapat digunakan oleh perusahaan 

dalam memenangkan persaingan. 

Kenyamanan yang dirasakan oleh nasabah 

termasuk dalam kegunaan dan kemudahan 

dalam membuka akun baru serta dalam 

bertransaksi. 

 

Daya Tarik 

 Daya tarik merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan oleh suatu 

perusahaan untuk memenuhi suatu 

kebutuhaan. Suatu iklan bisa dikategorikan 

efektif jika pesan dan penyampaiannya 

harus terbuat dengan kreatif dan punya 

daya yang persuasi (penjelasan) iklan yang 

memiliki daya tarik (Nur E Alam 

Siddique, 2012). 

Menurut Kotler dan Keller (2008 : 214) 

bahwa daya tarik adalah dimana konsumen 

bisa memilih dan bisa menginterpretasikan 

suatu informasi yang dapat menghasilkan 

daya minat konsumen yang positif maupun 

negatif. Pokok utama dari hal tersebut 

bahwa daya tarik nasabah tidak hanya 

minat dari nasabah, namun ada juga 

hubungan antara minat nasabah dengan 

kondisi yang ada pada diri sendiri. 
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Pengaruh reputasi terhadap keputusan 

memilih  
Pengaruh reputasi berhubungan 

dengan keputusan pembelian telah 

dibuktikan oleh penelitian terdahulu (Nain 

Tara, Madiha Irshad, Muhammad Rizwan, 

Mahwish Yamin, dan Muhammad Rizwan 

, 2014) Reputasi merupakan suatu citra 

yang bisa menarik perhatian konsumen 

dan suatu kepercayaan konsumen. Oleh 

karena itu perusahaan harus konsisten 

artinya, apa yang diinformasikan atau 

disampaikan oleh perusahaan harus benar 

dan jelas. Karena nasabah juga 

mengharapkan agar kualitas produk bagus 

dan konsisten dibandingkan dengan 

produk pesaing. Perusahaan jasa juga bisa 

mengalami persoalan dalam tolak ukur 

yang obyektif dalam kinerja, oleh karena 

itu perusahaan jasa sangat tergantung pada 

reputasi yang dapat menarik nasabah. 

Dengan adanya harapan-harapan yang 

telah di penuhi oleh perusahaan sehingga 

reputasi perusahaan selain dapat menarik 

investor dan nasabahnya juga dapat 

menjadi lebih baik dalam jangka panjang. 

Hipotesis 1 : Reputasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

memilih. 

 

Pengaruh Kenyamanan Terhadap 

Keputusan Memilih 

Menurut Rehman dan Ahmed 

dalam jurnal Bushra Zulfiqar (2014) 

bahwa kenyaman nasabah juga dapat 

berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan bank maupun pemilihan dalam 

produk tertentu. Keputusan Pemilihan 

ataupun pembelian tersebut yaitu dimana 

proses nasabah untuk mengambil suatu 

pengambilan keputusan dalam memilih 

produk atau membeli suatu produk bank. 

Dalam banyak hal kenyamanan nasabah 

terhadap produk tertentu bahkan sering 

mempengaruhi nasabah untuk 

menggunakan produk tersebut. Pengaruh 

kenyamanan terhadap kepuasan nasabah 

untuk keputusan memilih ataupun 

pembelian secara umum yaitu bagaimana 

keterlibatan nasabah dengan pemilihannya, 

ketika nasabah sudah mempunyai 

keterlibatan yang tinggi, kenyamanan 

nasabah merupakan bagian dari pengaruh 

yang dapat menyebabkan keputusan 

nasabah untuk membeli ataupun memilih 

produk atau jasa bank. 

Hipotesis 2 : Kenyamanan berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah. 

 

Pengaruh Daya Tarik Terhadap 

Keputusan Memilih 

Daya tarik merupakan semua komponen - 

komponen produk, layanan, dan iklan 

merk serta bagaiman konsumen bisa 

mengevaluasi kualitas dari pemasar, Nur E 

Alam Siddique (2012). Hal yang terpenting 

dalam daya tarik nasabah tidak hanya 

minat dari nasabah, namun ada juga 

hubungan antara minat nasabah dengan 

kondisi yang ada pada diri sendiri agar 

dapat menetukan pilihannya. 

Hipotesis 3 : Daya tarik berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah. 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

  

GAMBAR 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Reputasi 

Kenyamanan 

Daya Traik 

Keputusan Memilih 
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METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

 Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 : 

148). Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang menggunakan Tabungan 

Simpedes Bank BRI di Mojokerto. 

Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013 : 149). Sampel 

yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 

nasabah yang sudah menggunakan 

Tabungan Simpedes Bank BRI di 

Mojokerto, semakin besar sampel yang 

diambil, maka semakin kecil terjadi 

kemungkinan salah dalam mengambil 

kesimpulan tentang populasi. 

Teknik penggambilan sampel 

menggunakan Metode Purposive Sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. sampling ini 

digunakan pada penelitian-penelitian yang 

lebih mengutamakan tujuan penelitian 

daripada sifat populasi dalam menentukan 

sampel penelitian. 

 

DATA PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Sugiyono (2013:376) data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Untuk 

memperoleh data primer, maka dilakukan 

penyebaran kuesioner dan memperoleh 

informasi yang relevan dengan tujuan 

survei dan tingkat validitas yang tinggi. 

Pada prosesnya peneliti menyebarkan 

kuisioner penelitian kepada beberapa 

responden yang telah ditentukan. Metode 

pengumpulan data merupakan langkah 

paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono 2013:375). 

 

Variabel Penelitian 
 Variabel yang digunakan dalam 

penelitian kali ini terdapat variabel bebas 

yaitu reputasi, kenyamanan, dan daya 

tarik, serta variabel terikat yaitu keputusan 

nasabah memilih Tabungan Simpedes 

Bank BRI di Mojokerto. 

Definisi Operasional Variabel 

Keputusan Memilih 

Merupakan pendapat responden 

mengenai proses pengambilan keputusan 

yang memberi makna kognisi yang terjadi 

didalam pikiran konsumen untuk memilih 

baik dan benarnya suatu produk atau jasa 

yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

indikator-indikator pengukuran keputusan 

nasabah dalam jurnal Erkan Akar (2015), 

sebagai berikut : 

a. Masalah (Problem) 

 Penilaian responden memilih suatu 

produk dengan adanya suatu 

kebutuhan pada produk Tabungan 

Simpedes BRI setelah melalui banyak 

pertimbangan. 

b. Pencarian informasi 

Penilaian responden untuk 

mengumpulkan lebih banyak informasi 

dari sumber terpercaya tentang produk 

Tabungan Simpedes BRI. 

c. Evaluasi alternatif 

 Penilaian responden yang selalu 

membandingkan produk Tabungan 

Simpedes BRI dengan produk lain 

sebelum melakukan keputusan 

menggunakan produk tersebut. 

d.   Keputusan pembelian 

 Penilaian responden sudah 

berkomitmen memutuskan untuk 

menggunakan produk Tabungan 

Simpedes Bank BRI. 

e.  Evaluasi pasca pembelian 

 Penilaian responden berkonsisten 

untuk menggunakan produk Tabungan 

Simpedes BRI untuk dimasa yang akan 

datang. 

 

Reputasi 

 Reputasi Bank pada industri perbankan 

Indonesia adalah penilaian responden 
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tentang layanan bank yang telah dipilih 

terkait yang diketahui masyarakat atau 

nasabah tentang Bank BRI di Mojokerto 

mengenai layanan jasa yang diberikan 

Bank BRI kepada nasabahnya. Indikator 

dari variabel reputasi bank menurut Nur E 

Alam Siddique (2012) yaitu: 

a. Bank dikelola dengan baik 

Penilaian responden terhadap reputasi 

dan popularitas Bank BRI di 

Mojokerto terkait dengan keamanan 

didalam suatu Bank BRI serta dapat 

dipercaya oleh nasabahnya. 

b. Kualitas layanan bank 

Penilaian responden terhadap Bank 

BRI di Mojokerto yang diharapkan 

oleh nasabah mengenai kualitas 

layanan yang bagus. 

c. Kecepatan layanan bank 

Penilaian responden terhadap Bank 

BRI yang diharapkan oleh nasabah 

untuk kecepatan layanan yang 

diberikan Bank BRI kepada 

nasabahnya. 

d. Bank memiliki reputasi dan citra yang 

baik dimasyarakat 

Penilaian  responden yang dilakukan 

Bank BRI kepada nasabahnya terkait 

dengan citra atau gambaran diri dari 

Bank BRI. 

 

Kenyamanan 

merupakan pendapat responden tentang 

apa yang dirasakan oleh nasabah dalam 

pengambilan keputusan pemilihan ataupun 

pembelian terhadap menggunakan produk 

atau membeli suatu produk Tabungan 

Simpedes BRI serta penilaian evaluatif 

nasabah terhadap suatu produk dan 

kemudahan nasabah dalam bertransaksi 

maupun obyek yang diminati oleh 

nasabah. Indikator dari variabel 

kenyamanan nasabah menurut Nur E Alam 

Siddique (2012) yaitu : 

a. Bank membantu kepentingan nasabah 

Penilaian responden terhadap Bank 

BRI mengenai layanan yang diberikan 

oleh Bank BRI untuk membantu 

kepentingan nasabahnya. 

b. Berbagai layanan yang ditawarkan 

Penilaian responden mengenai 

barbagai layanan yang di tawarkan 

oleh BRI kepada nasabahnya yang 

dapat menunjang produk Tabungan 

Simpedes BRI. 

c. Bank berada dilokasi yang aman bagi 

nasabah 

Penilaian responden mengenai 

kenyamanan lokasi Bank BRI ditempat 

yang dapat memudahkan nasabah 

untuk bertansaksi. 

 

Daya Tarik 

merupakan pendapat responden tentang 

nasabah bisa memilih dan bisa 

menginterpretasikan suatu informasi 

tentang produk Tabungan Simpedes BRI 

yang dapat menghasilkan daya minat 

nasabah yang positif maupun yang negatif. 

Adapun indikator – indikator dari variabel 

daya tarik menurut Nur E Alam Siddique 

(2012) sebagai berikut : 

a. Penampilan internal bank 

Penilaian responden mengenai Bank 

BRI tentang manfaat produk Tabungan 

Simpedes serta layanan Bank BRI 

terhadap nasabahnya. 

b. Penampilan eksternal bank 

Penilaian responden mengenai Bank 

BRI tentang layanan yang dilakukan 

oleh Bank BRI sehingga nasabah 

tertarik untuk melakukan transaksi. 

c. Inovasi dan adaptasi teknologi 

baru 

Penilaian responden mengenai Bank 

BRI dengan berbagai banyaknya 

keunggulan atau manfaat terhadap 

produk Tabungan Simpedes BRI. 

d. Iklan media massa 

Penilaian responden mengenai iklan 

produk Tabungan Simpedes Bank BRI 

dapat dikenal oleh nasabah dapat 

menarik daya tarik nasabahnya. 

nasabah produk KUR Bank BRI yang 

terbaik. 
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Alat Analisis 
 

Pengujian hipotesis dalam 

penelitian menggunakan regresi linear 

berganda. Berikut persamaan regresinya : 

Y = α + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + ei 

 

Keterangan : 

Y  : Keputusan memilih 

sebagai variabel terikat  

X1  : Reputasi  

X2  : Kenyamanan 

X3  : Daya Tarik 

β1,β2,β3 : Koefisien 

α  : Konstanta 

e  : Error (variabel 

pengganggu di luar variabel bebas)  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Uji Deskriptif 

Analisis Deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai variabel-

variabel dalam penelitian ini, yaitu 

variabel reputasi, kenyamanan, dan daya 

tarik terhadap keputusan nasabah. Berikut 

adalah hasil uji deskriptif: 

 

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif Terhadap Variabel Reputasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 

 

 Dari tabel 1, Dari semua 

pernyataan, nilai rata-rata tertinggi 

terdapat pada item RB1 dan RB2 yaitu 

dengan nilai rata-rata 3,53 yang 

menunjukkan responden setuju bahwa BRI 

dikelola dengan baik dan kualitas layanan 

BRI bagus. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah adalah pernyataan RB4 yang 

menunjukkan secara umum reponden 

setuju bahwa BRI memiliki reputasi yang 

baik di masyarakat. Jika dilihat secara 

keseluruhan, variabel reputasi memiliki 

rata-rata 3,49. Hal ini menunjukkan secara 

umum responden menjawab “setuju”, 

karena nilai rata-rata yang dimiliki reputasi 

terdapat dalam interval kelas 3,4 < X ≤ 

4,2. Dapat diartikan bahwa nilai variabel 

reputasi cukup tinggi, sehingga bisa 

bedampak pada keputusan nasabah untuk 

menggunakan Tabungan Simpedes di BRI. 

 

Tabel 2 

Hasil Analisis Deskriptif Terhadap Variabel Kenyamanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 

Item 

pernyataan 

N Min Max Tanggapan responden Mean Keterangan 

STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

RB 1 75 2 5 0 10 22 36 7 3,53  Setuju 

RB 2 75 2 5 0 11 18 41 5 3,53  Setuju 

RB 3 75 2 5 0 11 20 41 3 3,48  Setuju 

RB 4 75 2 5 0 11 24 37 3 3,43  Setuju 

Rata-rata 3,49  Setuju 

Item 

pernyataan 

N Min Max Tanggapan responden Mean Keterangan 

STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

KN1 75 2 5 0 1 15 38 21 4,05  Setuju 

KN2 75 3 5 0 0 12 43 20 4,11  Setuju 

KN3 75 2 5 0 2 24 27 22 3,92  Setuju 

Rata-rata 4,027  Setuju 
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 Dari tabel 2, Dari semua 

pernyataan, nilai rata-rata tertinggi 

terdapat pada item KN2 yang 

menunjukkan secara umum responden 

setuju bahwa BRI dapat menawarkan 

berbagai layanan. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah adalah pernyataan dari KN3 yaitu 

dengan nilai rata-rata 3,92 yang 

menunjukkan reponden secara umum 

setuju bahwa kantor BRI berada di lokasi 

yang aman. 

  Jika dilihat secara keseluruhan, 

variabel kenyamanan memiliki rata-rata 

sebesar 4,027. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum responden menjawab 

“setuju”, karena nilai rata-rata yang 

dimiliki variabel kenyamanan terdapat 

interval kelas 3,4 < X ≤ 4,2. Dapat 

diartikan bahwa nilai variabel kenyamanan 

cukup tinggi, sehingga bisa berdampak 

pada keputusan nasabah untuk 

menggunakan Tabungan Simpedes di BRI.

 

Tabel 3 

Hasil Analisis Deskriptif Terhadap Variabel Daya Tarik 

Sumber : Data diolah 

 

  Dari tabel 3, Dari semua 

pernyataan, nilai rata-rata tertinggi 

terdapat pada item DT2 yang menujukkan 

secara umum responden setuju bahwa 

penampilan eksternal BRI baik. Sedangkan 

nilai rata-rata terendah adalah pernyataan 

dari DT1 memiliki rata-rata 3,35 yang 

menunjukkan secara umum responden 

ragu-ragu bahwa penampilan internal BRI 

baik. 

  Jika dilihat secara keseluruhan, 

variabel daya tarik memiliki rata-rata 

sebesar 3,46. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum responden menjawab 

“setuju”, karena nilai rata-rata yang 

dimiliki variabel daya tarik terdapat 

interval kelas 3,4 < X ≤ 4,2.

 

Tabel 4 

Hasil Analisis Deskriptif Keputusan Memilih Tabungan Simpedes BRI 

Sumber : Data diolah 

Item 

pernyataan 

N Min Max Tanggapan responden Mean Keterangan 

STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

DT 1 75 1 5 2 19 8 43 3 3,35  Ragu-ragu 

DT 2 75 2 5 0 11 16 41 7 3,59  Setuju 

DT 3 75 1 5 0 11 20 41 3 3,45  Setuju 

DT 4 75 2 5 0 11 24 37 3 3,44  Setuju 

Rata-rata 3,46  Setuju 

Item 

pernyataan 

N Min Max Tanggapan responden Mean Keterangan 

STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

KM 1 75 2 5 0 8 18 44 5 3,61  Setuju 

KM 2 75 1 5 1 6 17 44 7 3,67  Setuju 

KM 3 75 1 5 1 7 14 46 7 3,68  Setuju 

KM 4 75 2 5 0 6 13 52 4 3,72  Setuju 

KM 5 75 2 5 0 5 16 48 6 3,73  Setuju 

Rata-rata 3,68  Setuju 
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  Dari tabel 4, Dari semua 

pernyataan, nilai rata-rata tertinggi 

terdapat pada item KM5 yaitu dengan nilai 

rata-rata 3,73 yang menunjukkan secara 

umum responden setuju bahwa masa yang 

akan datang berkonsisten untuk 

menggunakan Tabungan Simpedes. 

Sedangkan nilai terendah terdapat pada 

item KM1 yaitu dengan nilai rata-rat 3,61 

yang menunjukkan secra umum responden 

setuju bahwa memilih produk Tabungan 

Simpedes setelah melalui banyak 

pertimbangan. 

Jika dilihat secara keseluruhan, variabel 

keputusan nasabah memiliki rata-rata 

sebesar 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum responden menjawab 

“setuju”, karena nilai rata-rata yang 

dimiliki variabel keputusan menggunakan 

terdapat dalam interval kelas 3,4 < X ≤ 

4,2.

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

 

Tabel 5 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

penelitian ini menggunakan tabel 

kolmogorov smirnov, nilai Sig. > 0,05 

menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Berdasarkan tabel 5 uji normalitas 

bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0,546, nilai ini lebih besar dari 0,05 yaitu 

0,546 hal ini berarti yang berarti data 

berdistribusi secara normal.  

 

 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Berdasarkan tabel 6 nilai tolerance 

untuk variabel reputasi sebesar 0,940 dan 

nilai VIF sebesar 1,064, variabel 

kenyamanan dengan nilai tolerance 

sebesar 0,950 dan nilai VIF sebesar 1,052, 

variabel daya tarik nilai tolerance sebesar 

0,895 dan nilai VIF sebesar 1,117. Dapat 

disimpulkan bahwa dari ketiga variabel 

tersebut tidak terjadi gejala 

multikolonieritas, karena nilai dari masing-

masing variabel memiliki nilai tolerance ≥ 

0,10 dan memiliki nilai VIF ≤ 10 dan 

memiliki model regresi yang baik. 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2.19974631 

Most Extreme Differences 

Absolute .092 

Positive .047 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .799 

Asymp. Sig. (2-tailed) .546 

Sumber : Data diolah 
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Tabel 6 

HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 11.216 2.689  4.170 .000   

Reputasi .369 .093 .344 3.961 .000 .940 1.064 

Kenyamanan -.416 .149 -.241 -2.793 .007 .950 1.052 

Daya Tarik .511 .104 .438 4.929 .000 .895 1.117 

Sumber : Data diolah 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Tabel 7 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

Model Summary
b
 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .705
a
 .497 .476 2.246 2.173 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan tabel 7 diketahui 

bahwa nilai Durbin watson (D) sebesar 

2,173 kemudian dilihat pada tabel Durbin 

watson (α = 5%) dengan jumlah observasi 

(N) sebanyak 75 sampel dan jumlah 

variabel independen sebanyak 3 variabel 

diperoleh nilai DU sebesar 1,709. Maka 

nilai D terletak pada dU < D < 4-dU atau 

1,709 < 2,173 < 2,291, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel terbebas dari 

autokorelasi. 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 
Analisis regresi selain mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Variabel 

dependen diasumsikan random/stokastik, 

yang berarti mempunyai distribusi 

probabilistik. Variabel independen/bebas 

diasumsiakan memiliki nilai tetap (dalam 

pengambilan sampel yang berulang) 

(Ghozali, 2013 : 96). Persamaan regresi 

linier berganda sebagai berikut : 

Y = 11,216 + 0,369 Reputasi - 0,416 

Kenyamanan + 0,511 Daya Tarik + e 

 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan 

bahwa : 

a. Konstanta (a) sebesar 11,216 

memperlihatkan bahwa variabel  

independen dianggap konstan, maka 

keputusan nasabah akan bertambah 

sebesar 11,216. 

b. Koefisien regresi reputasi (X1) 

sebesar 0,369, Artinya jika variabel 

Reputasi mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan maka akan 

menimbulkan kenaikan pada 

variabel Keputusan Nasabah sebesar 

0,369 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya adalah konstan. Sebaliknya, 

jika variabel Motivasi mengalami 

penurunan sebesar satu satuan maka 

akan terjadi penurunan variabel 

Keputusan Nasabah sebesar 0,369 

dengan asumsi variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

c. Koefisien regresi kenyamanan (X2) 

sebesar – 0,416, memperlihatkan 
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bahwa setiap penambahan 

kenyamana jika variabel dianggap 

konstan maka keputusan nasabah 

akan turun sebesar – 0,416, artinya 

semakin baik pengetahuan tidak 

selalu mempengaruhi keputusan 

nasabah. 

d. Koefisien regresi daya tarik (X3) 

sebesar 0,511, Artinya jika variabel 

daya tarik mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan maka akan 

menimbulkan kenaikan pada 

variabel Keputusan Nasabah sebesar 

0,511 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya adalah konstan. Sebaliknya, 

jika variabel daya tarik mengalami 

penurunan sebesar satu satuan maka 

akan terjadi penurunan variabel 

Keputusan Nasabah sebesar 0,551 

dengan asumsi variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

e. „e‟ menunjukkan variabel 

pengganggu diluar variabel motivasi, 

persepsi, pengetahuan dan sikap. 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

Tabel 8 

HASIL ANALISIS R
2
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .705
a
 .497 .476 2.246 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan tabel 8 nilai R atau 

koefisien korelasi untuk kekuatan 

hubungan variabel yang digunakan sebesar 

0,705 atau 70,5%, sedangkan nilai 

Adjusted R Square digunakan untuk 

melihat kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat menunjukkan 

bahwa keputusan nasabah pada Bank BRI 

dapat dijelaskan dengan nilai sebesar 

0,497 atau 49,7% yang berarti reputasi, 

kenyamanan, dan daya tarik cukup terbatas 

dalam mampu mempengaruhi keputusan 

nasabah sebesar 49,7% sedangkan 52,4% 

sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

Tabel 9 

HASIL ANALISIS UJI T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Correlations 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part 

1 

(Constant) 11.216 
2.68

9 

 
4.170 .000 

   

Reputasi .369 .093 .344 3.961 .000 .463 .425 .333 

Kenyamana -.416 .149 -.241 -2.793 .007 -.355 -.315 -.235 

Daya Tarik .511 .104 .438 4.929 .000 .576 .505 .415 

Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan tabel 9 hasil analisis 

Uji t dapat disimpulkan bahwa reputasi 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 

yang artinya reputasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah memilih Tabungan Simpedes 

Bank BRI di Mojokerto. Kenyamanan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 

yang artinya kenyamanan berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah memilih Tabungan Simpedes 

Bank BRI di Mojokerto. Daya Tarik 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 

yang artinya daya tarik berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah memilih Tabungan Simpedes 

Bank BRI di Mojokerto. 

  

Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

Tabel 10 

HASIL ANALISIS UJI F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 354.109 3 118.036 23.404 .000
b
 

Residual 358.077 71 5.043   

Total 712.187 74    

Sumber : Data diolah 

 

 Berdasarkan tabel 10, hasil analisis 

uji F  dapat diketahui bahwa nilai Fhitung 

adalah sebesar 23,404 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Karena memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak 

atau H1 diterima yang berarti bahwa secara 

bersama-sama variabel reputasi, 

kenyamanan, dan daya tarik berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan 

nasabah. 

 

PEMBAHASAN 

 

Reputasi Terhadap Keputusan Nasabah 

 Berdasarkan uji t pada tabel 4.19 

hasil uji t yang dilakukan dalam penelitian 

ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000. Hal ini menyatakan bahwa reputasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan nasabah dalam menggunakan 

Tabungan Simpedes BRI karena nilai 

signikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

yang menyebabkan variabel reputasi 

berpengaruh signifikan positif yaitu 

adanya reputasi bank yang bagus sehingga 

nasabah akan mengambil keputusan 

dengan memilih produk Tabungan 

Simpedes BRI. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nain Tara 

(2014) yang berjudul Factors adoption of 

Islamic banking: A Study from Pakistan 

dan Nur E Alam (2012) yang berjudul 

Bank Selection Influencing Factors: A 

Study on Costumer Preferences with 

Reference to Rajshahi City, Dhaka, 

Bangladesh. Menyatakan bahwa variabel 

reputasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan nasabah. Variabel 

reputasi dapat digunakan nasabah dalam 

menanggapi keputusan nasabah untuk 

menggunakan Tabungan Simpedes BRI di 

Mojokerto. 

 

Kenyamanan Terhadap Keputusan 

Nasabah 

Berdasarkan uji t pada tabel 4.19 

hasil uji t yang dilakukan dalam penelitian 

ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,007. Hal ini menyatakan bahwa 

kenyamanan berpengaruh signifikan 
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negatif terhadap keputusan nasabah dalam 

menggunakan Tabungan Simpedes BRI 

karena nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05. Hal ini yang menyebabkan variabel 

kenyamanan berpengaruh signifikan 

negatif yaitu banyaknya nasabah yang 

kurang mengetahui adanya kenyamanan 

baik dilokasi Bank maupun dari fasilitas 

yang disediakan terhadap produk 

Tabungan Simpedes BRI. 

Hasil penelitian ini juga tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Burshra Zulfiqar (2014) dengan judul 

Criteria of Selecting Bank Sector: Study of 

Banking Customer in Sahiwal, Pakistan. 

Menyatakan bahwa variabel kenyamanan 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan nasabah. Variabel kenyamanan 

nasabah juga menjadi prioritas dalam 

menanggapi keputusan nasabah. 

 

Daya Tarik Terhadap Keputusan 

Nasabah 

Berdasarkan uji t pada tabel 4.19 hasil uji t 

yang dilakukan dalam penelitian ini 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000. Hal ini menyatakan bahwa daya 

tarik berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan nasabah dalam 

menggunakan Tabungan Simpedes BRI 

karena nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05. Hal ini yang menyebabkan variabel 

daya tarik berpengaruh signifikan positif 

yaitu adanya promosi dari pemasar yang 

dapat menarik nasabah baik dari segi 

produk, layanan dan iklan merk serta 

bagaimana nasabah bisa mengevaluasi 

kualitas dari pemasar. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nur E 

Alam Siddique (2012) dengan judul Bank 

Selection Influencing Factors: A Study on 

Customer Preferences with Reference to 

Rajshahi City, Dhaka, Bangladesh. 

Menyatakan bahwa daya tarik berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah. Variabel daya tarik prioritas 

utama dalam keputusan nasabah sehingga 

dapat meningkatkan daya tarik nasabah 

terhadap produk Tabungan Simpedes BRI. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji pengaruh reputasi, kenyamanan, 

dan daya tarik terhadap keputusan nasabah 

memilih produk Tabungan Simpedes BRI 

di Mojokerto. Penelitian ini menggunakan 

data primer yand didapat dari responden 

berupa kuesioner. Sampel penelitian yang 

didapat secara purposive sampling. 

Pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan uji deskriptif, uji asumsi 

klasik, yang terdiri dari normalitas, 

multikolonieritas, dan autokorelasi, analisi 

regresi berganda, dan pengujian hipotesis. 

Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian 

dan pembahasan dapat disimpulkan : 

a. Variabel reputasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah memilih produk Tabungan 

Simpedes BRI di Mojokerto. Reputasi 

Bank erat kaitannya dengan yang 

namanya “Citra Bank”, apabila 

reputasi bank yang bagus maka 

nasabah akan mengambil keputusan 

dengan memilih produk. Hal ini yang 

menyebabkan variabel reputasi 

berpengaruh positif terhahap keputusan 

nasabah. 

b. Variabel kenyamanan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap keputusan 

nasabah memilih produk Tabungan 

Sipedes BRI di Mojokerto. 

Kenyamanan nasabah sangat penting 

untuk pengambilan keputusan dalam 

memilih bank maupun pemilihan 

dalam produk tertentu. Hal ini 

menyebabkan variabel kenyamanan 

berpengaruh positif terhadap keputusan 

nasabah. 

c. Variabel daya tarik berpengaruh positif 

terhadap keputusan nasabah memilih 

produk Tabungan Simpedes BRI di 

Mojokerto. Daya tarik merupakan 

suatu komponen-komponen produk, 

layanan, dan iklan merk serta 

bagaimana konsumen bisa 

mengevaluasi kualitas dari pemasar. 
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Hal ini menyebabkan variabel daya 

tarik berpengaruh positif terhadap  

keputusan nasabah. 

KETERBATASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, penelitian ini memilik 

keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara 

lain: 

a. Terdapat kendala dalam pencarian 

data responden untuk mengisi 

kuesioner yang sesuai dengan 

kriteria pengisian kuesioner. 

b. Peneliti membutuhkan waktu 

berminggu-minggu agar dapat 

memenuhi jumlah responden yang 

sudah ditetapkan. Jumlah 

penelitian ini yaitu sebanyak 105 

responden. 

c. Memiliki Tabungan Simpedes BRI 

dan berdomisili di Mojokerto. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil analisis 

penelitian yang telah disimpulkan, maka 

peneliti dapat memberikan beberapa saran 

yang sekiranya dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

ini. Adapun saran-sarannya adalah 

a. Bagi BRI di Mojokerto 

1. Reputasi Bank BRI untuk 

kedepannya tetap dapat menjaga 

citra Bank BRI tetap baik di 

masyarakat atau nasabah yaitu 

dengan upaya meningkatkan 

aktivitas sosial dan lingkungan 

karena selain memberi manfaat 

bagi masyarakat atau nasabah juga 

dapat memberikan keuntungan 

yang berkelanjutan bagi Bank BRI 

di Mojokerto. 

2. Daya tarik Bank BRI untuk tetap 

menjaga nasabahnya yaitu dengan 

upaya lebih banyak 

mempromosikan produk Tabungan 

Simpedes BRI dan strategi promosi 

yang baik untuk menjaga daya tarik 

nasabah Bank BRI. Sehingga 

nasabah tidak beralih pada produk 

lain untuk mengggunakan produk 

Bank BRI. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

1. Untuk hasil yang lebih baik maka 

disarankan untuk mengambil 

sampel yang lebih banyak dan 

lebih banyak karakteristik. 

2. Untuk diperolehnya penelitian 

yang lebih baik, maka ada baiknya 

menambah jumlah indikator, 

jumlah variabel dan jumlah item 

pertanyaan yang diajukan. 
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