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Program Studi Keuangan Dan Perbankan, Politeknik Negeri Jakarta 

ahmad_abror@yahoo.com  
 
Abstract 
This research was aimed to measure how strong the relationship between interest rate saving and 
customer service quality toward customer quantity at BPR Nusamba in Indramayu. The hypothesis of 
the research are (1) There is positive relationship between interest rate saving and quantity customer, (2) 
There is positive relationship between customer service quality and quantity customer at BPR Nusamba 
in Indramayu, (3) There is positive relationship between interest rate saving and customer service quality 
and customer quantity at BPR Nusamba in Indramayu. Respondents of the research were the customers 
of BPR Nusamba who are selected based on purposive random samping. Data were collected by using 
survey through method of documentation and using interview for the customers of BPR Nusamba. Data 
are analyzed by using Product Moment and Alpha Cronbach. The results of the research were (1) There 
was a positive relationship between interest rate and customer quantity, (2) There was a positive 
relationship between customer service quality and customer quantity, (3) There was a positive 
relationship between interest rate saving and customer service quality and customer quantity.  
 
Key words: saving, interest rate, customer service quality, customer quantity 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara tingkat suku bunga tabungan 
dan pelayanan nasabah dengan jumlah nasabah. Hipotesis penelitian ini adalah (1) Terdapat hubungan 
positif antara tingkat suku bunga dengan jumlah nasabah BPR Nusamba, (2) Terdapat hubungan antara 
pelayanan nasabah dan jumlah nasabah BPR Nusamba di Indramayu, (3) Terdapat hubungan antara 
tingkat suku bunga tabungan dan pelayanan nasabah dengan jumlah nasabah BPR Nusamba di 
Indramayu. Responden penelitian ini adalah para nasabah BPR Nusamba yang ditetapkan berdasarkan 
sampel acak bertujuan. Data dikumpulkan melalui survey dengan menggunakan metode dokumentasi 
dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan alat hitung Product Moment dan Alpha 
Cronbach. Hasil penelitian ini adalah (1) Terdapat hubungan positif antara tingkat suku bunga dengan 
jumlah nasabah BPR Nusamba, (2) Terdapat hubungan antara pelayanan nasabah dan jumlah nasabah 
BPR Nusamba di Indramayu, (3) Terdapat hubungan antara tingkat suku bunga tabungan dan 
pelayanan nasabah dengan jumlah nasabah BPR Nusamba di Indramayu. 
 
Kata kunci: tabungan, tingkat suku bunga, kualitas pelayanan nasabah, jumlah nasabah 
 
Pendahuluan 
Latar Belakang Masalah 

Turunnya  tingkat  kepercayaan 
masyarakat  secara  umum  terhadap  sektor 
perbankan,  masyarakat  secara  umum  tidak 
menyimpan  dananya  di  bank,  telah  banyak 
mempengaruhi  aktivitas  Bank  Perkreditan 
Rakyat  (BPR)  dan  sejenisnya  dalam 
menyediakan  modal  bagi  usaha  kecil  dan 
menengah  untuk  mengatasi  kesulitan  dalam 
menyediakan  dana  bagi  masyarakat    usaha 
Kecil  dan menengah,  Bank  Perkreditan  Rakyat 
(BPR)  dan  sejenisnya  berusaha  menggali 
potensi  dana  masyarakat  yang  ada  sehingga 
dapat digunakan untuk membiayai usaha‐usaha 
yang  secara  ekonomis  dapat  membantu 
percepatan  pemulihan  krisis  yang  dihadapi 
dengan  mempercepat  usaha‐usaha  dalam 
rangka  menggali  potensi  dana  yang  ada  di 
masyarakat dapat dilakukan antara lain dengan 

cara; 
1) Perluasan dan perbaikan Pelayanan kepada 

Nasabah 
2) Penetapan suku bunga tabungan 1 deposito 

dan kredit yang wajar 
3) Penambahan Modal 

 
Permasalahan 

Berdasarkan  berbagai  permasalahan 
dan  pemikiran  tersebut  diatas,  maka  penulis 
dapat  termotivasi  untuk  melakukan  penelitian 
dengan  judul:  Hubungan  antara  Tingkat  suku 
bunga  Tabungan  dan  Kualitas  Pelayanan 
dengan  Jumlah  Nasabah  BPR  Nusamba  di 
Indramayu.  

Dalam  penelitian  ini  hanya  akan 
membatasi  permasalahan  pada  tiga  variable 
saja  yaitu:  Tingkat  suku  bunga  Tabungan, 
Kualitas  Pelayanan  dari  BPR  Nusamba  di 
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Indramayu dan  Jumlah Nasabah BPR Nusamba 
di  Indramayu,  maka  pembatasan  masalah 
hanya pada; 
1. Apakah teradapat hubungan antara Tingkat 

suku  bunga  Tabungan  dengan  Jumlah 
Nasabah BPR Nusamba di Indramayu? 

2. Apakah  terdapat  hubungan  antara  Kualitas 
Pelayanan  dari  BPR  Nusamba  dengan 
Jumlah  Nasabah  BPR  Nusamba  di 
Indramayu? 

3. Apakah  terdapat  hubungan  antara  Tingkat 
suku  bunga  Tabungan  dan  Kualitas 
Pelayanan  dari  BPR  Nusamba  dengan 
Jumlah  Nasabah  BPR  Nusamba  di 
Indramayu? 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini  mendapatkan 
informasi  dan  gambaran  yang  akurat  sehingga 
dapat  menjelaskan  pengaruh  variable‐variabel 
yang  diteliti  sesuai  dengan  hipotesis  yang 
diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut 
1) Hubungan  antara  Suku  bunga  Tabungan 

dengan Jumlah Nasabah BPR    Nusamba  di 
Indramayu. 

2) Hubungan  antara  Kualitas  Pelayanan 
dengan Jumlah   Nasabah BPR  Nusamba  di 
Indramayu 

3) Hubungan antara Suku bunga Tabungan dan 
Kualitas  Pelayanan  dengan      Jumlah   
Nasabah BPR Nusamba di Indramayu. 

 
Metode Penelitian 

Metode  penelitian  yang  digunakan 
adalah  metode  Studi  Lapangan  dengan  studi 
kasus pada BPR Nusamba di  Indramayu, untuk 
menjelaskan  karakteristik  data,  ditandai 
dengan hipotesis spesifik serta memiliki desain 
penelitian  yang  terstruktur,  Penelitian  akan 
dilakukan  dengan  cara  penelitian  langsung  ke 
lapangan (field research). 

 
Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi  yang dijadikan  sampel dalam 
penelitian  ini  adalah  nasabah  tabungan  BPR 
Nusamba  di  Indramayu.  Pengambilan  sampel 
berdasarkan  teknik  Random  Sampling.  Karena 
keterbatasan  biaya,  waktu,  dan  tenaga  maka 
sampel  diambil  sebanyak  30  nasabah  dari 
seluruh populasi. 

 
Teknik Analisa Data 

Data  yang  terkumpul  pada  penelitian 
ini  kemudian  dianalisis  secara  29tatistic  yaitu 
suatu  proses  penyederhanaan  data  ke  dalam 
bentuk dan susunan yang  lebih sederhana dan 
mudah  dibaca  dan  di  interpretasikan.  Setelah 
data  terkumpul  pada  penelitian  ini  lalu 

dianalisis  dengan  cara  29tatistic  yaitu  suatu 
proses penyederhanaan data  ke dalam bentuk 
dan susunan yang  lebih sederhana dan mudah 
dibaca  dan  di  interpretasikan,  baik  secara 
29tatistic deskriptif yang akan digunakan untuk 
menyajikan  data  masing‐masing  variable, 
penelitian  secara  tunggal  maupun  secara 
bersama‐sama.    Yaitu  variable  Pengaruh 
Tingkat  Suku  bunga  dan  Kualitas  Pelayanan 
dengan  jumlah  nasabah,  29tatistic  inferensial 
yang  akan  digunakan  untuk  menguji  hipotesis 
penelitian.  

Data  yang  terkumpul  disusun  dalam 
suatu  sususunan  table  yang  merupakan  hasil 
kolektifitas  dan  perhitungan  data,  29tati  yang 
tersusun  dianalisa  dengan  alat  analisa 
29tatistic, dan dihitung nilai median, mean dan 
kelas  intervalnya. Sebelum pengujian hipotesa, 
data  dihitung  tingkat  normalitasmya,  dengan 
alat uji normalitas.  

Pengujian  hubungan  antara,  variable 
independen  Tingkat Suku bunga Tabungan (X1), 
29tatisti  independen,  Pengaruh  Kualitas 
Pelayanan  (X2),  dengan  variable  dependen 
Jumlah nasabah  (Y), digunakan alat uji korelasi 
product moment. Sedangkan untuk mengetahui 
seberapa besar hubungan dari variable‐variabel 
independen  terhadap  variable  dependen 
digunakan  perhitungan  29tatistic  regresi 
sederhana. Rumus yang digunakamya adalah; 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 Dimana 
b0   = adalah Konstanta  
b1   = adalah Koefisien regresi 
X1, b2   = adalah Koefisien regresi X2 
 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Deskripsi Data 

Data  yang  diteliti  sesuai  dengan 
judul,  terdiri  dari  tiga  variable  adalah  2  (dua) 
variabel  bebas  yaitu  Tingkat  Suku  Bunga 
Tabungan  (X1)    dan  Pelayanan Nasabah      (X2) 
serta      1    (satu)    variable  tidak  bebas,  yaitu  
Jumlah Nasabah   (Y). 

 
1. Variabel  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan  

(X1) 
Nilai  Murni  yang  diharapkan  dari  data 
Variabel Tingkat Suku Bunga Tabungan  (X1) 
skor  teoritiknya  antara  4  sampai    16 
merupakan nilai murni  dari  hasil  penelitian 
ini,  perhitungan  jawaban  angket  yang 
disebarkan  kepada  25  responden dan  yang 
berhasil dikembalikan hanya 21 angket atau 
hanya 92 % dari  jumlah yang direncanakan 
ternyata  skor  empiriknya  berada  antara  7 
sampai  dengan  16.    Data  yang  terkumpul 
selanjutnya  dihitung  dengan  menggunakan 
perhitungan statistik diperoleh rentang skor 
9,  rata‐rata  12,095  median  11,    deviasi 
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standar  2,548  dengan  banyaknya  kelas  5 
dan  panjang  kelas  2.    Distribusi  frekuensi 

Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan  (X2)  dapat 
dilihat dalam tabel 1 berikut; 

 
Tabel 1  

Variabel Tingkat Suku Bunga Tabungan  (X1) 
No  Kls  

Interval 
F  

Absolut 
f(%)  
relatif 

Frek. Kumulatif 

1  7 – 8  1  0,05  1,05 
2  9 – 10  5  0,24  5,24 
3  11 – 12  6  0,29  6,29 
4  13 – 14  5  0,24  5,24 
5  15 – 16  4  0,19  4,19 
    21  1,00   

 
Dari  data  yang  tertera  dalam  tabel  2. 
tersebut di atas, frekuensi skor Tingkat Suku 
Bunga Tabungan  (X1)  dapat diklasifikasikan 
menjadi  skor  tinggi,  sedang  dan  rendah. 
Berdasarkan hasil  perhitungan menunjukan 
bahwa  Variabel  Tingkat  Suku  Bunga 
Tabungan    (X1) yang berada pada klasifikasi 
tingggi  adalah  9  responden  atau  43,24  %, 

klasifikasi  Skor  sedang  11  responden  atau 
52%  dan  Klasifikasi  skor  rendah  1 
responden atau 4,76%.    Dari hasil tersebut 
dapat  dinyatakan  bahwa  secara  umum 
Variabel  Tingkat  Suku Bunga Tabungan  (X1) 
berada dalam katagori sedang.  Dari gambar 
3  diagram  histogram  berikut  ini  dapat 
dilihat keadaan Variabel Tingkat suku bunga 

 
Gambar 2 

Histogram Tingkat Suku Bunga Tabungan  (X1) 
 
 
 

2. Variabel Pelayanan Terhadap  Nasabah   (X2) 
Nilai  Murni  yang  diharapkan  dari  data 
Variabel Pelayanan terhadap Nasabah   (X2) 
skor  teoritiknya  antara  5  sampai  20.  dari 
hasil  penelitian  ini  perhitungan  jawaban 
angket  yang  disebarkan  kepada  25 
responden  dan  yang  berhasil  dikembalikan 
hanya  21  angket  atau  hanya  84%  dari 
jumlah  yang  direncanakan  merupakan 
responden,  ternyata  skor  empiriknya 

berada  antara  6  sampai  dengan  20.  Data 
yang  terkumpul  selanjutnya  dihitung 
dengan menggunakan  perhitungan  statistik 
diperoleh rentang skor 14, rata‐rata 12,571, 
median  12,  deviasi  standar  3,776  dengan 
banyaknya  kelas  5  dan  panjang  kelas  2.  
Distribusi  frekuensi  Variabel  Pelayanan 
Nasabah      (X2)  dapat  dilihat  dalam  table  2, 
berikut ini; 

 
No  Kls 

Interval 
f 

absolut 
f (%) 
Relatif 

f (%) 
Kumulatif 

1  8 ‐ 10  4  0,19  4,19 
2  11 ‐ 12  7  0,33  7,33 
3  13 ‐15  6  0,29  6,29 
4  16 ‐ 17  3  0,14  6,14 
5  18 ‐20  1  0,05  1,05 
    21  1,00   
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Dari  data  yang  tertera  dalam  tabel  2 
tersebut  di  atas,  frekuensi  skor    dapat 
diklasifikasikan menjadi  skor  tinggi,  sedang 
dan rendah, skor tertinggi di dapat dari skor 
rata‐rata ditambah dengan 1  (satu) standar 
Deviasi  ke  atas,  skor  sedang dari  nilai  rata‐
rata  ditambah  atau  dikurangi  1  (satu) 
standar  deviasi,  dan  skor  terendah  adalah 
nilai  rata‐rata  dikurangi  1  (satu)  standar 
deviasi  ke  bawah.  Berdasarkan  hasil 
perhitungan  menunjukan  bahwa  Variabel 

Pelayanan  terhadap  Nasabah      (X2)  yang 
berada  pada  klasifikasi  tingggi  adalah  4 
responden atau 19%, klasifikasi Skor sedang 
9  responden atau 43 % dan Klasifikasi  skor 
rendah  4  responden  atau  38%.  Dari  hasil 
tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  secara 
umum  Variabel  Pelayanan  Nasabah      (X2) 
berada dalam katagori sedang. Dari gambar 
4  diagram  histogram  berikut  ini  dapat 
dilihat keadaan tingkat pelayanan terhadap 
nasabah (X2) 

            
Gambar 3 

Histogram frekuensi Variabel Pelayanan Nasabah   (X2) 
3. Variabel Jumlah Nasabah   (Y) 
      Nilai  Murni  yang  diharapkan  dari  data 

Variabel  Jumlah  Nasabah      (Y)  skor 
teoritiknya  antara  4  sampai  16  dari  hasil 
penelitian  ini  perhitungan  jawaban  angket 
yang disebarkan kepada 25 responden  yang 
berhasil dikembalikan hanya 21 angket atau 
hanya 84 % dari  jumlah yang direncanakan,  
ternyata  skor  empiriknya  berada  antara  9 

sampai  dengan  20.    Data  yang  terkumpul 
selanjutnya  dihitung  dengan  menggunakan 
perhitungan  statistik  diperoleh  rentang 
skor11, rata‐rata 31,667 median 13,  deviasi 
standar  3,337  dengan  banyaknya  kelas  5 
dan  panjang  kelas  2.  Distribusi  frekuensi 
Pelayanan  Nasabah  dapat  dilihat  dalam 
tabel 3, berikut; 

 
 

Tabel 3  
Variabel Jumlah Nasabah (Y) 

NO  Kls interval  F absolut  f(%)  Relatif  f(%)  Kumulatif 

1  9 ‐ 11  7  0,33  0,33 
2  12 ‐ 14  8  0,38  0,38 
3  15 ‐ 17  2  0,10  0,10 
4  18 ‐ 20  3  0,14  0,14 
5  21 ‐ 23  1  0,05  0,05 
    21  1,00  1,00 

 
Dari  data  yang  tertera  dalam  tabel  4 
tersebut  di  atas,  frekuensi  skor  Jumlah 
Nasabah   (Y) dapat diklasifikasikan menjadi 
skor tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan 
hasil  perhitungan  menunjukan  bahwa 
Jumlah  Nasabah      (Y)  yang  berada  pada 
klasifikasi  tingggi  adalah  4  atau  19,4%, 

klasifikasi  Skor  sedang  10  atau  47,6%  dan 
Klasifikasi  skor  rendah  7  atau  33%.    Dari 
hasil  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa 
secara  umum  Jumlah  Nasabah  (Y)  berada 
dalam  katagori  sedang.    Dari  gambar  5 
diagram histogram berikut  ini  dapat  dilihat 
keadaan Variabel Jumlah Nasabah (Y). 
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Gambar 4  

Histogram Jumlah Nasabah   (Y) 
 

Pembahasan Hasil Penelitian 
Analisis  korelasi  yang  dilakukan  untuk 

tiap variable didapat hasil sebagai berikut:  Dari 
hasil  perhitungan  korelasi  menunjukan  bahwa 
antara  Variable  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
dan variabel Pelayanan terhadap nasabah, baik 
sendiri‐sendiri  maupun  bersama‐sama 
mempunyai  hubungan  yang  positif  dengan 
variable Jumlah Nasabah. 

Dengan  demikian  hubungan  yang 
terjadi  antara  variable  tersebut  menunjukan 
bahwa  variable  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
dan  variable  Pelayanan  dapat  berdampingan 
mempengaruhi  variable  Jumlah  Nasabah. 
Dengan  kata  lain  peningkatan  intensitas 
kegiatan  atau  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
dan  Pelayanan  terhadap  nasabah  akan  dapat 
meningkatkan  Jumlah  Nasabah,  hubungan 
positif  variabel  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
dan  variabel  atau  Tingkat  Suku  Bunga 
Tabungan  dapat  menjelaskan  atau  bahkan 
meramalkan atau sebagai predictor. 

Jumlah  Nasabah,  sebagai  respon  dari 
variabel  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan  dan 
variable Pelayanan terhadap Nasabah. 

Seberapa  kuat  hubungan  antara 
predictor  dengan  respon,  sehingga  predictor 
dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk 
menelusuri,  menjelaskan  dan  meramalkan 
terjadinya  perubahan  respon,  untuk  itu  perlu 
ditelaah  seberapa  besar  sumbangan  atau 
konstribusi  predictor  respon  dengan  melihat 
besarnya  koefisien  arah  persamaan  garis 
regresi. 

Dari  studi  yang  dilakukan  terlihat 
bahwa  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
mempunyai  hubungan  yang  positif  dengan 
Jumlah  Nasabah.  ini  berlaku  juga  bagi 
Pelayanan  yang  diberikan  terhadap  nasabah.  
Untuk jelasnya hubungan antara kedua variable 
bebas  dengan  variable  tidak  bebas  dapat 
diuraikan dalam penjelasan berikut. 

 
1. Hubungan  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan  

dengan  Jumlah Nasabah   
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama 

menyimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan 
positif  antara    Tingkat  suku  bunga  tabungan 
dengan  Jumlah  Nasabah.    Hubungan  tersebut 
ditunjukan oleh koefisien korelasi dimana t hitung 
sebesar 2.75 dan signifikansi koefisien regresi F  
=      7,5    yang  sangat  signifikan  pada  taraf 
signifikansi α    =    0.01.    Pola  hubungan  antara 
dua variable ditunjukan oleh persamaan regresi  
Y  = 0,92455 +  0,0062 X1,  persamaan ini dapat 
memprediksikan  bahwa  setiap  perubahan  1 
(satu) unit Tingkat Suku Bunga Tabungan  akan 
mengakibatkan  terjadinya  perubahan    Jumlah 
Nasabah    sebesar  0,62  unit  satuan.  Pada 
konstanta 0.92455. Selanjutnya analisis korelasi 
sederhana  antara  Tingkat  Suku  Bunga 
Tabungan  dengan  Jumlah  Nasabah   
memperoleh harga korelasi  ry1 sebesar 0,0627.  
Nilai ini berarti bahwa hubungan antara Tingkat 
Suku Bunga Tabungan dengan Jumlah Nasabah 
positif dan ternyata pengaruhnya cukup tinggi.  
Artinya  perubahan  Tingkat  Suku  Bunga 
Tabungan akan meningkatkan  Jumlah Nasabah 
secara signifikan sebesar 6,27 persen. 

 
 
Besarnya  konstribusi  tingkat  suku 

bunga  tabungan  terhadap  nasabah  dengan 
Jumlah  Nasabah  dapat  diketahui  dari  hasil 
pengkuadratan  nilai  koefisien  korelasi 
sederhananya  yang  setelah  dihitung  diketahui 
sebesar  (0,4762)2  =  0,00394.    Secara  statistik 
angka  ini menggambarkan bahwa kurang  lebih 
26.0%  variasi  perubahan    Jumlah  Nasabah 
ditentukan oleh variasi perubahan Tingkat Suku 
Bunga  Tabungan  dengan  pola  hubungan 
fungsionalnya  seperti  yang  ditunjukan  oleh 
persamaan regresi  Y  = 0,92455 +  0,0062 X1 
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2. Hubungan  Tingkat  Pelayanan  terhadap 
Nasabah dengan  Jumlah Nasabah    

Hasil  pengujian  hipotesis  kedua 
menyimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan 
positif  antara  Tingkat  Pelayanan  terhadap 
nasabah  dengan  Jumlah  Nasabah.    Hubungan 
tersebut  ditunjukan  oleh  koefisien  korelasi 
dimana  t  hitung  sebesar 0,27384 dan signifikansi 
koefisien  regresi  F    =    77,  4546    yang  sangat 
signifikan pada taraf signifikansi   =  0.01.  Pola 
hubungan  antara  dua  variable  ditunjukan  oleh 
persamaan  regresi      Y    =    8,376    +    0,422  X2,  
persamaan  ini  dapat  memprediksikan  bahwa 
setiap  perubahan  1  (satu)  jenis  Tingkat 
Pelayanan  terhadap  nasabah  akan 
mengakibatkan  terjadinya  perubahan    Jumlah 
Nasabah  sebesar  0,422  unit  satuan,    pada 
konstanta  sebesar  8,376.  Selanjutnya  analisis 
korelasi  sederhana  antara  variable  Tingkat 
Pelayanan  terhadap  nasabah    dengan  Jumlah 
Nasabah  memperoleh  harga  korelasi  ry2 
sebesar  0,4762    Nilai  ini  berarti  bahwa 
hubungan  antara  Tingkat  Pelayanan  dengan  
Jumlah  Nasabah    cukup  tinggi  dan  positif.  
Artinya  makin  besar  intensitas  atau  Tingkat 
Pelayanan  terhadap  nasabah  akan 
meningkatkan Jumlah Nasabah atau sebaliknya. 

Besarnya  konstribusi  Tingkat 
Pelayanan  terhadap  nasabah  dengan  Jumlah 
Nasabah    dapat  diketahui  dari  hasil 
pengkuadratan  nilai  koefisien  korelasi 
sederhananya  yang  setelah  dihitung  diketahui 
sebesar  (0.4762)2  =  0.2268    Secara  statistik 
angka  ini menggambarkan bahwa kurang  lebih 
22,68%  variasi  perubahan    Jumlah  Nasabah 
ditentukan  oleh  variasi  perubahan  dan 
intensitas  kegiatan  atau  Tingkat  Pelayanan 
terhadap  nasabah  dengan  pola  hubungan 
fungsionalnya  seperti  yang  ditunjukan  oleh 
persamaan regresi Y  =  8,376  +  0,422 X2 

 
3. Hubungan  antara  Tingkat  Suku  Bunga 

Tabungan  dan  Tingkat  Pelayanan   
terhadap  nasabah  dengan    Jumlah 
Nasabah  

Hasil  pengujian  hipotesis  pertama 
menyimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan 
positif  antara  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
dan  Tingkat  Pelayanan  terhadap  nasabah 
dengan  Jumlah  Nasabah.Hubungan  tersebut 
ditunjukan oleh signifikansi koefisien regresi F = 
11,2571  yang  sangat  signifikan  pada  taraf 
signifikansi  =    0.01.  Pola  hubungan  antara 
variable‐variabel  tersebut  ditunjukan  oleh 
persamaan regresi    Y  = 7,67 + 0,42 X1  +  0,067 
X2 persamaan ini dapat memprediksikan bahwa 
setiap  perubahan  1  (satu)  unit  skor  Tingkat 
Suku  Bunga  Tabungan    dan  1  (satu)  unit  skor 

Tingkat  Pelayanan  terhadap  nasabah  akan 
mengakibatkan  terjadinya  perubahan    Jumlah 
Nasabah  sebesar  0,42  unit    nasabah  pada 
konstanta sebesar 7,67 unit satuan. 
   
Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang 
telah  diuraikan,  di  atas  maka  dapat  diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut; 
a. Terdapat  hubungan  positif  antara  Tingkat 

Suku  Bunga  Tabungan  dengan  Jumlah 
Nasabah.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa 
Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan  yang  lebih 
tinggi  akan  menyebabkan  naiknya  Jumlah 
Nasabah  di  BPR,  ini  membuktikan  bahwa 
Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan  menjadi 
salah  satu  pertimbangan  Nasabah  dalam 
melakukan  transaksi  di  BPR.      Hubungan 
kedua  Variabel  terlihat  dari  koefisien 
korelasi  ry1  sebesar  0,63,  dan  Tingkat  Suku 
Bunga  Tabungan  memberikan  konstribusi 
terhadap  Jumlah  Nasabah  di  BPR    sebesar 
26.0%.  Sedangkan dari hasil  analisis  regersi 

diperoleh persamaan 
^
Y  = 32.647 ‐ 0.407X1 

,  yang  berarti  setiap  perubahan  atau 
peningkatan  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
(X1)  akan meningkatkan  Jumlah Nasabah di 
BPR sebesar  0,407 unit atau 40,7%. 

b. Terdapat  hubungan  positif  antara 
Pelayanan  Terhadap  Nasabah  dengan 
Jumlah  Nasabah.    Hal  ini  menggambarkan 
bahwa  Pelayanan  Terhadap Nasabah    yang 
lebih  baik  akan  menyebabkan 
bertambahnya  pandangan  serta  keinginan  
para  
 

c. Nasabah  pada  BPR  sebagai  tempat  pilihan 
dalam  melakukan  transaksi  keuangannya. 
Hubungan  kedua  Variabel  terlihat  dari 
koefisien  korelasi  ry2  sebesar  0.660,  dan 
Pelayanan  Terhadap  Nasabah  memberikan 
konstribusi  terhadap  Jumlah  Nasabah  di 
BPR  sebesar  6.0%.  Sedangkan  dari  hasil 

analisis regersi diperoleh persamaan 
^
Y  = ‐

0.17411  +  0.00429  X2,  yang  berarti  setiap 
perubahan  atau  peningfkatan  kualitas 
Pelayanan  Terhadap  Nasabah  (X2)  akan 
meningkatkan  Jumlah  Nasabah  di  BPR 
sebesar 0,0429 unit atau 4.29%. 

d. Terdapat  hubungan  positif  antara  Tingkat 
Suku  Bunga  Tabungan  dan  Pelayanan 
Nasabah  terhadap  Jumlah  Nasabah.  
Hubungan  tersebut  ditunjukan  oleh 
koefisien  korelasi  dimana  t  hitung  sebesar  –
2,842 dan signifikansi koefisien regresi F  =  ‐
16,0  yang  sangat  signifikan  pada  taraf 
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signifikansi  α    =    0.01.    Pola  hubungan 
antara variable‐variabel tersebut ditunjukan 

oleh persamaan  regresi 
^
Y   =  ‐4825,3726 – 

0,532  X1  +  145,2  X2,  persamaan  ini  dapat 
memprediksikan bahwa setiap perubahan 1 
(satu)  unit  Tingkat  Suku  Bunga  Tabungan 
akan  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  
Jumlah  Nasabah  di  BPR  pada  konstanta 
sebesar  145,2  +  0,532  X1  dan  setiap 
perubahan  1  (satu)  unit  skore  Pelayanan 
Terhadap  Nasabah  akan  mengakibatkan 
terjadinya  perubahan    Jumlah  Nasabah  di 
BPR  pada  konstanta  sebesar  0,532  +  145,2 
X2  pada konstanta 4825,372 
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