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MOTTO 

 

 

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh”  

(Confusius) 
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ABSTRAK 

 

 

YUNITA SARASWATI NIM 1621100023, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen  Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi.“ ANALISIS  PENGARUH  

LOKASI  DAN  PELAYANAN  PRODUK  TABUNGAN RAKYAT TERHADAP 

MINAT KONSUMEN DI BPR KLATEN SEJAHTERA”. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisispengaruh 

lokasi terhadap minat konsumen menabung pada PT. BPR Klaten Sejahtera, 2) untuk 

mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh pelayanan terhadap  minat konsumen  

menabung  pada  PT. BPR Klaten Sejahtera, 3) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh lokasi dan pelayanan  terhadap minat konsumen menabung  pada  PT. BPR 

Klaten Sejahtera. 
 
Teknik pengumpulan data dengan observasi angket, dan studi pustaka. Sampel 

dalam penelitian ini sejumlah 40 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas yaitu lokasi (X1), dan pelayanan (X2), variabel terikat (Y) yaitu minat 

konsumen. Teknik analisis data dibantu dengan program SPSS.  
Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,849, dan X2= 

1,923 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%. Untuk X1, t hitung sebesar 3,849 

> t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat 

pengaruh lokasi tehadap minat konsumen. Untuk X2, t hitung sebesar 1,923 < t tabel 

sebesar 2,000 sehingga hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat 

pengaruh pelaayanan tehadaplminat konsumen.  

 

 

Keywords : lokasi, pelayanan dan minat konsumen konsumen 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada zaman globalisasi yang semakin maju ini, permintaan 

masyarakat akan pemenuhan kebutuhan mengenai jasa lembaga keuangan 

sudah sangat dibutuhkan. Pada umumnya, lembaga keuangan merupakan 

jenis usaha dalam bidang simpan pinjam yang melibatkan pihak ketiga 

dalam proses transaksinya. Perkembangan ekonomi Masyarakat saat ini juga 

semakin maju, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan 

yang dapat membuat masyarakat dengan mudah memilih lembaga keuangan 

untuk menyimpan uang mereka sesuai dengan keinginannya. Lembaga 

keuangan perbankan (yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan), 

dan lembaga-lembaga keuangan non bank. Pada kenyataannya, Masyarakat 

masih banyak yang menganggap bahwa menabung di Lembaga keuangan 

syariah dan konvensional sama saja karena kurangnya sosialisasi dan 

pemahaman masyarakat tentang operasional dari lembaga keuangan syariah. 

Munculnya lembaga keuangan konvensional yang lebih banyak daripada 

lembaga keuangan syariah juga dapat menyebabkan kurangnya masyarakat 

yang menabung di lembaga keuangan syariah. 

Data dari MARS (Perusahaan Riset Marketing Indonesia) 

menyatakan bahwa pertarungan antar perbankan konvensional yaitu 

berfokus    pada    keuntungan   fungsional   karena  tipe nasabah dari bank  
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konvensional merupakan tipe nasabah yang  sangat  rasional  yang  

mengutamakan  keuntungan seperti kedekatan lokasi, keamanan,   kualitas  

layanan,   dan    bagi  hasil.   Berbeda   dengan   perbankan syariah,  hasil 

penelitian yang dilakukan oleh MARS (Perusahaan Riset Marketing 

Indonesia) menyatakan bahwa faktor utama nasabah memilih bank syariah 

karena faktor emosional yang dapat dilihat dari alasan nasabah terbanyak 

yaitu karena kesesuaian dengan syariat islam dan keinginan nasabah agar 

terhindar dari riba. Tapi tidak banyak juga nasabah yang memilih bank 

syariah karena faktor fungsional dan faktor emosional, bahkan bisa saja 

kalau dihadapkan karena 2 faktor tersebut, nasabah lebih memilih faktor 

fungsional. Tidak berbeda dengan bank-bank lain, PT. Bank Perkrerditan 

Rakyat Klaten Sejahtera melakukan persaingan merebut nasabah, pihak 

bank cenderung memengaruhi para nasabah dengan tekanan dari faktor-

faktor internal berupa sikap inovasi-inovasi dan keunggulan dalam bersaing 

melalui perbaikan produk dan perbaikan sumber daya manusia sedangkan 

faktor eksternal yaitu ekonomi, politik, dan pertimbangan keuntugan apa 

saja yang akan diperoleh masyarakat. Menjaga dan mempertahankan minat 

nasabah bukan pekerjaan yang mudah. Kunci agar nasabah memiliki minat 

menabung di sebuah bank adalah mempertahankan layanan dan respon serta 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah. 

Pelayanan tidak baik yang diberikan oleh bank dengan sendirinya 

menjadi penyebab berkurangnya minat nasabah. Dengan menciptakan dan 

meningkatkan persaingan dalam memasarkan produk dan jasa perbankan.  
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Pelayanan, promosi, lokasi dan bagi hasil suatu bank merupakan 

masalah yang langsung berhubungan dengan nasabah, maka perlu evaluasi 

terhadap pelayanan dan  promosi yang selama ini telah diberikan oleh bank, 

serta pengaruh lokasi dan sistem bagi hasil dari bank Perkrerditan Rakyat  

Klaten Sejahtera tersebut. Pelayanan merupakan hal terpenting bagi tiap-tiap 

unsur bisnis atau pun usaha untuk mencapai tujuan utama yaitu kepuasan 

dan kenyamanan konsumen. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung.  

Pelayanan diperlukan manusia secara umum dikelompokkan dua 

jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan 

administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik 

itu organsasi massa atau Negara. Dalam rangka mempertahankan hidupnya, 

manusia sangat memerlukan pelayanan, baik dari diri sendiri maupun 

melalui karya orang lain. 

Pelayanan adalah kegiatan kegiatan yanag dapat didefinisikan secara 

tersendiri yang pada hakekatnya bersifat takteraba (intangible), yang 

merupakan pemenuhan kebutuhan, dan tidak harus terikat penjual produk 

atau jasa lain. Pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan sesuatu (Stanton, 

2001: 220). Oleh karena itu, pelayanan menjadi salah satu penentu dan 

perhatian utama dari perusahaan. Perusahaan harus memahami kondisi 

nasabah dalam memandang mutu dan tingkat mutu yang mereka harapkan. 
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Dengan demikian bank mampu menilai bagaimana pelayanan memiliki 

peranan penting untuk menambah dan mempertahankan eksistensi bank nya. 

Selain pelayanan, lokasi juga memiliki peranan penting terhadap 

sumbangsih bertambahnya nasabah di suatu bank. Menurut Tjiptono (2006: 

52)  dalam jurnal yang ditulis oleh Indra Firdiansyah, lokasi adalah tempat 

untuk melaksanakan  suatu  usaha dan merupakan faktor krusial berhasil 

atau tidaknya sebuah usaha.  

Menurut Lamb (2001:146), Pemilihan lokasi yang baik merupakan 

keputusan yang sangat penting, pertama, karena keputusan lokasi 

mempunyai dampak yang permanen dan jangka panjang, apakah lokasi 

tersebut telah dibeli atau hanya disewa. Kedua, lokasi akan mempengaruhi 

pertumbuhan usaha dimasa mendatang.  Lokasi   yang   dipilih   haruslah   

mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya dapat 

bertahan, selanjutnya lokasi kurang strategis akan mempengaruhi 

perkembangan bank. Dan yang terakhir, apabila nilai lokasi memburuk 

akibat perubahan lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu, mungkin saja 

usaha tersebut harus dipindahkan atau ditutup. 

Tidak Jauh berbeda dalam jurnal yang ditulis Brian Desky 

Andreawan, Swashta Berpendapat lokasi adalah tempat dimana suatu usaha 

atau aktivitas usaha dilakukan. Karena lokasi yang strategis mampu 

menciptakan daya saing dan kemudahan bagi nasabah. Banyak nasabah 

yang mempertimbangkan letak suatu bank untuk memberi rasa fleksibel dan 

nyaman  dalam   bertransaksi. Letak  yang  tidak  terlalu  jauh  dan  mudah 
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dijangkau serta dekat dengan sarana- prasarana umum juga sebuah 

pertimbangan nasabah dalam menentukan  di bank mana mereka akan 

bermitra. Lokasi bank juga memiliki unsur strategis guna memperkuat 

posisi bersaing, terutama dalam rangka penguasaan wilayah pemasaran dan 

memegang peranan penting dalam dalam menentukan pola distribusi yang 

terbaik dari lokasi usaha ke wilayah pemasaran. 

Bank Perkrerditan Rakyat Klaten Sejahtera yang menjadi objek 

peneliti ini bertempat di Jalan Raya Ngaran Mlese Ceper Klaten. Namun ada 

beberapa masalah yang menjadi faktor kecendrungan nasabah atau calon 

nasabah tidak puas bermitra dengan bank tersebut. Dari apa yang terlintas 

ketika peneliti sampai dilokasi, lokasi dari Bank ini tidaklah 

strategis.Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas maka peneliti 

perlu mengetahui apakah variabel pelayanan dan lokasi, berpengaruh 

singnifikan terhadap minat konsumen menabung. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang 

bagaimana pengaruh dari pelayanan dan lokasi, bank terhadap minat 

konsumen dalam menentukan pilihannya dengan judul “Analisis Pengaruh 

Lokasi dan Pelayanan Produk Tabungan Rakyat Terhadap Minat 

Konsumen di PT. BPR Klaten Sejahtera” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

a. Nasabah kesulitan dalam aksebilitas. 

b. Menganalisis pelayanan yang dilakukan oleh PT. BPR Sejahtera Klaten  
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mempengaruhi minat konsumen menabung. 

c. Hal-hal yang  PT. BPR Sejahtera Klaten  dalam menentukan lokasi 

bank. 

d. Tingkat suku bunga yang diterapkan PT. BPR Sejahtera Klaten  dalam 

mempengaruhi minat konsumen menabung. 

 

C.  Alasan Pemilihan Judul 
 

Adapun  alasan  yang  mendasari  penelitian  judul  yang  penulis  

ambil adalah : 

1. Alasan subjektif 

a.   Lokasi penelitian mudah dijangkau dan di tempat peneliti bekerja. 

b.   Menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

2.   Alasan Objektif 

 
a. Menambah pengetahuan dasar penulis tentang Analisis Pengaruh 

Lokasi dan Pelayanan  Produk Tabungan Rakyat Terhadap Minat 

Konsumen. 

b.   Untuk  mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan  antara 

lokasi dan Pelayanan Produk Tabungan Rakyat Terhadap Minat 

Konsumen di PT. BPR Klaten Sejatera. 

 
 

D.  Penegasan Judul 
 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami menafsirkan perlu 

dikemukakan penegasan istilah sebagai berikut : 
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1.  Pengertian lokasi 

Menurut Lupiyoadi (2001: 61) mendefinisikan lokasi adalah 

tempat dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Jadi 

lokasi disini adalah tempat dimana suatu jenis usaha atau bidang usaha 

akan dilaksanakan. Memudahkan pelayanan nasabah dengan mendekati 

dan memudahkan pencapaiannya. Termasuk dalam pengertian 

aksebilitas adalah bukan hanya dekatnya jarak, tetapi juga kemudahan 

menjangkaunya dari angkutan umum, terletak dijalan yang mudah 

dijangkau dari arah mana saja, terletak di tengah kota, dan banyak 

dilewati angkutan kota sepanjang jam kerja kantor. 

2. Pengertian Pelayanan 

Menurut Hessel Nogi S, pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang 

diperlukan manusia  pada   dasarnya   ada  dua  jenis,  yaitu  layanan 

fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan admisitratif 

yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu 

organisasi massa atau Negara. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan 

yang mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang 

dikumpulkan bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Pengaruh lokasi terhadap minat konsumen  PT. BPR Klaten Sejahtera. 

2. Pengaruh pelayanan yang diberikan PT. BPR Klaten Sejahtera 

terhadap minat konsumen menabung. 

 

F. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang identifikasi masalah dan batasan 

masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 

a. Apakah lokasi bank PT. BPR Klaten Sejahtera berpengaruh terhadap 

minat konsumen menabung? 

b. Apakah pelayanan yang diberikan PT. BPR Klaten Sejahtera 

berpengaruh terhadap minat konsumen menabung? 

c. Apakah lokasi  dan  pelayanan bank PT. BPR Klaten Sejahtera 

berpengaruh terhadap minat konsumen  menabung? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan  dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata 

pada objek yang diteliti. Namun secara spesifikasi tujuan penelitian 

adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisispengaruh lokasi terhadap minat 

konsumen menabung pada PT. BPR Klaten Sejahtera. 

b. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh pelayanan terhadap  

minat konsumen  menabung  pada  PT. BPR Klaten Sejahtera. 
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi dan pelayanan  

terhadap minat konsumen menabung  pada  PT. BPR Klaten Sejahtera. 

 

H. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

kesiapan penulis mengenai skripsi tentang  minat konsumen 

menabung dari segi lokasi dan pelayanan pada  PT. BPR Klaten 

Sejahtera. 

b. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

berupa pengaruh lokasi dan pelayanan dalam meningkatkan minat 

konsumen menabung pada PT. BPR Sejahtera Klaten. 

c. Bagi Pembaca/Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kepustakaan dan menyajikan informasi mengenai lokasi 

dan pelayanan terhadap minat konsumen menabung. 

 

I. Kerangka Berpikir 

 

Seperti pada umumnya suatu organisasi, kinerja anggota 

organisasi merupakan hal yang utama yang akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan organisasi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja anggota organisasi yang dalam hal ini adalah karyawan PT. BPR 

Sejahtera Klaten adalah lokasi, pelayanan dan minat konsumen Berikut 

gambarannya. 
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Variabel Independen 

        

 

Variabel dependen            

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

J. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas 

penelitian sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I.       Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II.    Tinjauan   Pustaka   berisi  tentang   pengertian  manajemen 

pemasaran, lokasi, pelayanan, minat konsumen serta penelitian 

terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

gambaran umum tentang objek penelitian. 

Lokasi 

 (X1) 

Pelayanan 

(X2) 

Minat Konsumen 

(Y) 
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BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis 

yang dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran 

diajukan dalam hasil akhir penelitian 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

  Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel pelayanan, dan 

lokasi  terhadap minat konsumen di BPR Klaten Sejahtera. Dari hasil analisis data 

serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu  Y= 13,341+ 0,365X1+ 0,316X2. Setiap variabel bernilai 

positif , tetapi pada variabel pelayanan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, 

yang berarti bahwa variabel lokasi berpengaruh terhadap minat konsumen, 

sedangkan variabel pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat konsumen di 

BPR Klaten Sejahtera. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1 = 3,849, dan X2 = 

1,923 dengan tingkat signifikansi 0,00. Dengan menggunakan batas signifikansi 

0.05 (5%) nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%. Untuk X1, t hitung 

sebesar 3,849 > t tabel sebesar 1,685 sehingga hipotesis dapat diterima yang 

berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari lokasi terhadap minat 

konsumen. Untuk X2, t hitung 1,923 > t tabel 1,685 dengan tingkat signifikansi 

0.062 dengan batas signifikansi 0.05, nilai signifikansi tersebut berada diatas 

taraf 5% sehingga tidak terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap minat 

konsumen.  
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3. Dari hasil uji F didapatkan Fhitung sebesar 10,739 dengan taraf signifikansi 0.00. 

hal ini menunjukan bahwa signifikansi F hitung  lebih kecil dari signifikansi 0.05 

(5%), maka dinyatakan variabel   lokasi dan pelayanan sama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat konsumen. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan koefisien determinasi 

(adjusted R) yang diperoleh sebesar 33,3%. Hal ini berarti 33,3%  pelayanan. 

Sedangkan sisanya yaitu 66,7% minat konsumen di BPR Klaten Sejahtera  

dipengaruhi oleh variabel-variabel lainya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang 

diajukan oleh penulis dalam pelitian ini adalah sebagai-berikut: 

1. Variabel yang mempunyai pengaruh paling tinggi adalah lokasi. Oleh 

karena itu, pemilihan lokasi Bank harus lebih diperhatikan lagi agar 

masyarakat lebih mudah dan mengetahui kantor suatu bank yang diminati 

dan dibutuhkan bagi calon nasabah. 

2. Meskipun lokasi merupakan faktor yang paling banyak berpengaruh tetapi 

perusahaan juga harus memperhatikan factor lain seperti kualitas pelayanan 

yang secara bersama-sama memiliki pengaruh dan signifikan dalam menarik 

minat nasabah. serta pelayanan juga harus lebih ditingkatkan. 

 

 

 

 



 
 

81 
 

 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain yang 

mempengaruhi Minat menabung Masyarakat, misalnya seperti produk- 

produk yang ada di BPR Klaten Sejahtera. Selanjutnya dapat meneliti 

variabel dependen lainnya seperti loyalitas nasabah. Hal tersebut bertujuan 

agar penelitian yang dilakukan peneliti selanjutnya bisa bermanfaat bagi 

perusahaan.
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