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ABSTRAK 

 

Marketing mix (Bauran pemasaran) merupakan kombinasi variabel-

variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan yang digunakan untuk 

memengaruhi perilaku pembeli pada pasar sasaran. Variabel-variabel marketing 

mix terdiri dari beberapa varibel, yaitu produk, harga, promosi, tempat, orang, 

bukti fisik, dan proses. 

Data penelitian ini diperoleh dari data primer atau hasil penyebaran 

kuesioner, teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode uji asumsi klasik, uji 

regresi linier berganda dan  uji hipotesis. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

marketing mix yang terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik, 

dan proses terhadap minat nasabah menggunakan prooduk mitra iqra’ plus pada 

AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari marketing mix yang 

terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik, dan proses secara 

simultan dan parsial terhadap minat nasabah menggunakan prooduk mitra iqra’ 

plus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang. 

 

Kata Kunci : Marketing Mix (Bauran Pemasaran), Minat Nasabah, Asuransi 

Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Minat adalah ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari diri 

seseorang, yang mana hal ini juga sesuai pada teori perilaku konsumen yang 

berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk didalamnya suatu proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan  kegiatan-kegiatan 

tersebut.
1
 Minat berarti ketertarikan  seseorang terhadap suatu barang atau jasa 

untuk  dimiliki maupun dikonsumsi. Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya 

mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan 

seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan 

konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi barang 

ataupun jasa. 

Timbulnya suatu minat konsumen dalam membeli produk dapat di 

pengaruhi oleh beberapa  faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internal yang 

berpengaruh terhadap minat dalam membeli suatu produk sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu 

yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam membeli suatu 

produk, yang termasuk faktor eksternal adalah faktor budaya dan faktor sosial.  

                                                           
1
 Danang Suntoyo,  Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Untuk Pemasaran dan Perilaku 

Konsumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal 66 
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Banyak lembaga perusahaan yang bergerak baik dalam bidang dagang 

maupun jasa yang mempunyai strategi pemasaran yang bertujuan untuk tetap 

dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi pesaingnya. Mereka harus 

mempertahankan konsumen yang sudah mereka miliki dan berusaha untuk 

mendapatkan konsumen baru yang lebih potensial. Begitu pula AJB Bumiputera 

1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang terus berupaya agar tetap dipercaya 

dan menjadi pilihan nasabah. Untuk mencapai semua itu, diperlukan tidak hanya 

memiliki kesadaran untuk terus melakukan perubahan, tetapi juga dijalankan 

berdasarkan strategi pemasaran yang benar sehingga memiliki basis pasar yang 

kuat dan kompetitif. Maka, pemasaran merupakan aspek penting bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Salah satu cara dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik, 

yaitu perusahaan dapat melihat dari konsep bauran pemasaran (marketing mix). 

Menurut Kotler & Armstrong bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Kotler&Armstrong 

mengemukakan bahwa pendekatan pemasaran 4P yaitu product, price, place dan 

promotion sering berhasil untuk barang, tetapi berbagai elemen tambahan 

memerlukan perhatian dan sistem distribusi. Sedangkan Boom&Bitner dalam 

Kotler&Armstrong menyarankan untuk menambah 3P yang terlibat dalam 

pemasaran jasa, yaitu: people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process 
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(proses).
2
 Sebagaimana telah dikemukakan oleh Kotler, Boom&Bitner dalam 

Kotler&Armstrong di atas, Yazid, menegaskan bahwa marketing mix untuk jasa 

terdiri dari 7P, yakni: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion 

(promosi), people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process (proses).
3
 

Produk (product) adalah suatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar 

sasaran guna mendapatkan perhatian untuk dimiliki, digunakan, dikonsumsi yang 

dapat memuaskan kebutuhan. Harga (price) merupakan sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen 

atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Tempat (place) berfungsi untuk menciptakan ketersediaan atau 

keberadaan produk atau jasa pada tempat dan waktu yang tepat dibutuhkan oleh 

para konsumennya. Promosi (promotion) merupakan sarana komunikasi antara 

produsen dan konsumen untuk memperkenalkan warna, bentuk, jenis barang, 

harga serta kualitas dari suatu barang guna memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Menurut Zeithalm dan Bitner orang adalah semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi 

pembeli. Bukti fisik (physical evidence) merupakan suatu hal yang secara nyata 

turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk jasa yang ditawarkan. Proses (process) merupakan suatu metode 

                                                           
2 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid I terj. Benyamin Molan (Jakarta: Indeks 

Gramedia, 2005), hal 19 
3
 Ibid,. hal 19 
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pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan 

produk dan layanan yang baik kepada pelanggan dalam suatu transaksi.
4
 

Variabel-variabel dalam bauaran pemasaran tersebut sangatlah  penting,  

sebagai suatu bauran pemasaran variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi 

satu sama lain. Dengan demikian, apabila salah satu variabel bauran pemasaran 

tidak tepat pengorganisasiannya maka akan  mempengaruhi strategi pemasaran 

secara keseluruhan.
5
 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan  pelopor perusahaan  

asuransi jiwa nasional yang pertama dan tertua di Indonesia. Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 sudah memiliki cabang hampir diseluruh Indonesia 

salah satunya adalah AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang 

Palembang yang memiliki berbagai jenis-jenis produk asuransi yang di tawarkan 

bagi masyarakat, adapun salah satu jenis asuransi yang ditawarkan adalah produk 

mitra iqra’ plus. Secara spesifik asuransi mitra iqra’ plus merupakan salah  satu 

produk unggulan pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang 

Palembang yang banyak diminati oleh masyarakat karena premi yang dibayarkan 

juga ringan serta fleksibel. Mitra iqra’ plus dirancang khusus untuk program 

pendidikan anak, agar mendapatkan kesempatan memperoleh dana pendidikan 

sesuai dengan jenjangnya. 

Berikut ini adalah data jumlah nasabah produk Mitra iqra’ plus dari tahun 

2014 sampai tahun 2016. 

 

                                                           
4
 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 48 

5
 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal 93 
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Tabel 1.1 

Jumlah Nasabah Produk Mitra Iqro’ Plus 

Tahun 2014 2015 2016 

Jumlah Nasabah 278 295 360 

 

Sumber: Hasil wawancara pegawai AJB Bumiputera 1912 Syariah 

Cabang Lemabang Palembang, 2017 

 

 Kesadaran dari setiap orang tua untuk mempersiapkan biaya pendidikan 

bagi anak mereka sedini mungkin, dan besarnya keinginan  dari setiap orang tua 

untuk melihat anak dapat mengenyam pendidikan  setinggi-tingginya membuat 

produk mitra iqra’ plus ini menjadi kebutuhan dasar yang banyak dipilih para 

orang tua. Mengingat dari cara pengambilan klaim adalah pada tahapan-tahapan 

pada waktu tertentu sehingga dapat mengatur dengan baik  bagaimana biaya yang 

telah di persiapkan oleh para orang tua  dapat terjaga dari  kemungkinan 

terpakainya biaya pendidikan tersebut untuk hal-hal yang  tidak begitu mendesak. 

Apabila pesiapan  biaya pendidikan itu disimpan sendiri atau disimpan dalam 

tabungan bank yang bisa diambil kapan saja, dikhawatirkan pada saat harus 

digunakan untuk pendidikan biaya yang dipersiapkan tersebut berkurang atau 

bahkan habis tanpa disadari. 

Produk mitra iqra’ plus merupakan salah satu produk yang banyak 

diminati oleh masyarakat terutama pada orang tua. Melihat produk  mitra iqra’ 

plus ini menjadi kebutuhan dasar yang banyak dipilih para orang tua, maka 

penulis tertarik untuk meneliti pengaruh marketing mix terhadap minat nasabah 

menggunakan produk  mitra iqra’ plus. Dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh marketing mix secara simultan dan parsial 
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terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk mitra iqra’ plus sehingga 

nasabah tertarik menggunakan produk tersebut.
6
 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya research 

gap dari 7 variabel independen product (produk), price (harga), place (tempat), 

promotion (promosi), people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process 

(proses) yang mempengaruhi minat nasabah, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Research Gap Produk Terhadap Minat 

 

 

Pengaruh Produk 

terhadap Minat 

Nasabah 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara produk terhadap 

minat nasabah. 

1. Alfa Santoso 

2. Cholifah 

Tidak terdapat  pengaruh 

antara produk terhadap 

minat nasabah. 

1. Aripin Setiawardi 

2. M. Ali Ramdhani 

 

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Produk terhadap minat nasabah yang diteliti oleh Alfa Santoso dan Cholifah 

menunjukkan bahwa produk berpengaruh positif terhadap minat nasabah. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aripin Setiawardi dan 

M. Ali Ramdhani menunjukkan bahwa produk tidak berpengaruh terhadap minat 

nasabah.   

     Tabel 1.3 

Research Gap Harga Terhadap Minat 

 

 

Pengaruh Harga 

terhadap Minat 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara harga terhadap minat 

nasabah. 

1. A.Sangkaraja 

Dengkeng 

2. Siti Mucharomah 

                                                           
6
 http://www.Bumiputerasyariah.com. Diakses pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 15.40 

WIB 

 

http://www.bumiputerasyariah.com/


7 

 

 

 

Nasabah Tidak terdapat  pengaruh 

antara harga terhadap minat 

nasabah. 

1. Aripin Setiawardi 

2. M. Ali Ramdhani 

 

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Harga terhadap minat nasabah yang diteliti oleh A.Sangkaraja Dengkeng 

dan Siti Mucharomah menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap 

minat nasabah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aripin Setiawardi dan M. Ali Ramdhani menunjukkan bahwa harga tidak 

berpengaruh terhadap minat nasabah. 

Tabel 1.4 

Research Gap Tempat/ Lokasi Terhadap Minat 

 

 

Pengaruh Tempat 

terhadap Minat 

Nasabah 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara tempat terhadap 

minat nasabah. 

1. Andriana 

2. Imam santoso 

Tidak terdapat  pengaruh 

antara tempat terhadap 

minat nasabah. 

1. Dewi Ika Sari Hari 

Poernomo 

 

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Tempat terhadap minat nasabah yang diteliti oleh Andriana dan Imam 

santooso menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap minat nasabah. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ika Sari 

Hari Poernomo menunjukkan bahwa tempat tidak berpengaruh terhadap minat 

nasabah. 

Tabel 1.5 

Research Gap Promosi Terhadap Minat 

 

 

Pengaruh Promosi 

terhadap Minat 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara promosi terhadap 

minat nasabah. 

1. Firiani Dayasari 

Hasan 

2. Devi Anita Subagyo 
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Nasabah Tidak terdapat  pengaruh 

antara promosi terhadap 

minat nasabah. 

1. Dewi Ika Sari Hari 

Poernomo 

 

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Promosi terhadap minat nasabah yang diteliti oleh Firiani Dayasari Hasan 

dan Devi Anita Subagyo menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap 

minat nasabah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi Ika Sari Hari Poernomo menunjukkan bahwa promosi tidak berpengaruh 

terhadap minat nasabah. 

Tabel 1.6 

Research Gap OrangTerhadap Minat 

 

 

Pengaruh Orang 

terhadap Minat 

Nasabah 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara orang terhadap minat 

nasabah. 

1. Firiani Dayasari 

Hasan 

2. Imam Santoso 

Tidak terdapat  pengaruh 

antara orang terhadap minat 

nasabah. 

1. Mukhsinah 

2. Ida A. Brahmaratih 

 

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Orang terhadap minat nasabah yang diteliti oleh Firiani Dayasari Hasan 

dan Imam Santoso menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap minat 

nasabah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mukhsinah dan Ida A. Brahmaratih menunjukkan bahwa orang tidak berpengaruh 

terhadap minat nasabah. 

Tabel 1.7 

Research Gap Bukti Fisik Terhadap Minat 

 

 

Pengaruh Bukti 

Fisik terhadap 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara bukti fisik terhadap 

minat nasabah. 

1. Nurhayani 

2. Khadijah 
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Minat Nasabah Tidak terdapat  pengaruh 

antara bukti fisik terhadap 

minat nasabah. 

1. Aripin Setiawardi 

2. M. Ali Ramdhani 

 

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Bukti fisik terhadap minat nasabah yang diteliti oleh Nurhayani dan 

Khadijah menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap minat nasabah. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aripin 

Setiawardi dan M. Ali Ramdhani menunjukkan bahwa bukti fisik tidak 

berpengaruh terhadap minat nasabah. 

Tabel 1.8 

Research Gap Proses  Terhadap Minat 

 

 

 

Pengaruh Proses 

terhadap Minat 

Nasabah 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara proses terhadap minat 

nasabah. 

1. Ade Letrio Putra 

2. Eka Sulistyawat 

3. Nur Aisyah Azizah 

Tidak terdapat  pengaruh 

antara proses terhadap minat 

nasabah. 

1. Valdy Ronald 

Wowor 

Sumber : dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2017 

Proses terhadap minat nasabah yang diteliti oleh Ade Letrio Putra, Eka 

Sulistyawat, Nur Aisyah Azizah menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif 

terhadap minat nasabah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Valdy Ronald Wowor menunjukkan bahwa proses tidak 

berpengaruh terhadap minat nasabah. 

Melihat hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh marketing mix terhadap minat nasabah dalam 

menggunakan produk Mitra 1qra’ Plus pada AJB Bumiputera 1912 syariah 

cabang Lemabang Palembang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul yang penulis  kemukakan  di atas dan berdasarkan  

latar belakang masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh marketing mix secara simultan terhadap minat 

nasabah dalam menggunakan produk Mitra 1qra’ Plus pada AJB 

Bumiputera 1912 syariah cabang Lemabang Palembang? 

2. Bagaimana pengaruh marketing mix secara parsial terhadap minat 

nasabah dalam menggunakan produk Mitra 1qra’ Plus pada AJB 

Bumiputera 1912 syariah cabang Lemabang Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh marketing mix secara simultan terhadap minat 

nasabah dalam menggunakan produk Mitra 1qra’ Plus pada AJB 

Bumiputera 1912 syariah cabang Lemabang Palembang. 

2. Mengetahui pengaruh marketing mix secara parsial terhadap minat 

nasabah dalam menggunakan produk Mitra 1qra’ Plus pada AJB 

Bumiputera 1912 syariah cabang Lemabang Palembang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian lembaga keuangan non 
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bank terkhusus perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 

Syari’ah Cabang Lemabang Palembang. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengalaman dan khasanah 

ilmu baru mengenai sistem operasional produk Mitra Iqra’ Plus dan  

mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 

untuk menggunakan produk Mitra Iqra’ Plus pada AJB Bumiputera 

1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang. 

b. Bagi Perusahaan/Akademisi 

Penelitian dapat memberikan kontribusi dan asupan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang lembaga keuangan non bank serta sebagai 

perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk 

menambah wawasan mengenai sistem operasional  produk Mitra Iqra’ 

Plus dan menjadikan masyarakat sadar untuk mempersiapkan biaya 

pendidikan anak  sedini mungkin, sekaligus mengenal Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang  

sebagai lembaga keuangan non bank yang terpercaya serta dapat 

mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Asuransi Syariah 

1. Pengertian Asuransi Syariah 

Asuransi syariah menurut kitab Al Ma’ayir Al syar’yah (Shariah 

Standars) yang dikeluarkan oleh AAOOIFI (Accounting and Auditing 

Organization For Islamic Financial Institutions) adisi tahun 2010 : 

“Asuransi islami adalah kesepakatan sejumlah orang yang 

menghadapi risiko-risiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan 

bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut, dengan cara membayar 

konribusi-kontribusi berdasarkan keharusan Tabbaru’ (hibah), yang 

darinya terbentuk dana pertanggungan yang mempunyai badan hukum 

sendiri dan tanggungan harta independen yang darinya akan berlangsung 

penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah 

seorang peserta sebaagi akibat terjadinya risiko-risiko yang telah 

ditanggung”.
7
 

 

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda Assurantie yang dalam 

hukum belanda tersebut verzekering yang artinya pertanggungan. 

Menurut C. Arthur Williams JR, asuransi adalah perlindungan terhadap 

resiko finansial oleh penanggung terhandap tertanggung.Dalam bahasa 

arab asuransi disebut Al-Tha’min, penanggung tersebut al-muammin, 

sedangkan tertanggung disebut al-muamman lahu atau Musta’min. Al-

Ta’min diambil dari kata amana memiliki arti perlindungan, keamanan, 

dan bebas dari rasa takut. 

                                                           
7
 R.Rezky Kun A. & Z. Syahrida Sholehah S. Asuransi Syariah (Yogyakarta : Parama 

Publishing, 2015) hal 12 
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Secara baku definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam 

Undang-undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. 

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 

penanggung meningkatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima 

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak 

pasti atau untuk memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas 

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

2. Ciri-ciri Asuransi Syariah 

Ciri-ciri asuransi syariah memiliki beberapa ciri yaitu sebagai 

berikut: 
8
  

a. Akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru’, sumbangan yang 

diberikan tidak boleh ditarik kembali. atau jika tabarru’, maka andil 

yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika akad 

berhenti sesuai dengan  kesepakatan, dengan tidak kurang atau tidak 

lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil  

Wilikad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua 

belah pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan 

untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya 

                                                           
8
 R.Rezky Kun A. & Z. Syahrida Sholehah S. Asuransi Syariah (Yogyakarta : Parama 

Publishing, 2015) hal 75 
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imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama’ah 

(seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama). 

b. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua 

keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama’ah seperti 

dalam asuransi tafakul. 

c. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. 

d. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. 

3. Manfaat asuransi syariah 

Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam 

menggunakan asuransi syariah, yaitu
9
 : 

a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara 

anggota. 

b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling 

tolong menolong. 

c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat. 

d. Secara umum dapat memberikan perlindungan –perlindungan dari 

resiko kerugian yang diderita satu pihak. 

e. Juga meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus 

mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan 

perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. 

                                                           
9
  R.Rezky Kun A. & Z. Syahrida Sholehah S. Asuransi Syariah (Yogyakarta : Parama 

Publishing, 2015) hal 76 
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f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya 

yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri 

kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. 

g. Sebagai tabungan, karena jumlahnya yang dibayar pada pihak asuransi 

akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. 

h. Menutup Loss of corning power seseorang atau badan usaha pada saat 

ia tidak dapat berfungsi (bekerja). 

 

B. Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

1. Pengertian Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam 

mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran 

mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan 

yaitu lebih dikenal dengan bauran  pemasaran.
10

 Bauran pemasaran jasa 

merupakan  tools bagi marketer yang berupa program  pemasaran yang 

mempertajam  segmentasi, targeting, dan positioning agar sukses.
11

 

Kotler memberikan definisi mengenai marketing  mix (bauran 

pemasaran) sebagai bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran 

faktor yang dapat dikendalikan product,  price, promotion, place yang 

dipadukan  oleh perusahaan  untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

dalam  pasar sasaran.
12

 

                                                           
10

 M. Nur Rianto Al arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2010) hal 14 
11

 Ririn Tri Ratna Sari & Mastuti H.Aksa, Manajemen Pemasaran Jasa, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011) hal 37 
12

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid I terj. Benyamin Molan (Jakarta: Indeks 

Gramedia, 2005), hal 15 
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Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi 

variabel-variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan yang digunakan 

untuk memengaruhi perilaku pembeli pada pasar sasaran. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

dan jasa adalah ujung tombak strategi pemasaran yang 

mengimplementasikan segmen pasar, target pasar dan posisi pasar yang 

menitikberatkan pada masalah produk, harga, kualitas produk, media 

promosi dan bentuk saluran distribusi serta pelayanan  yang 

diperuntukkan bagi pasar yang sudah menjadi terget atau sasaran. 

Bauran pemasaran harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan 

tujuan agar dapat mempercepat terjadinya penjualan karena variabel 

tersebut merupakan variabel inti yang dapat dikontrol dan digunakan 

untuk memengaruhi konsumen dalam menetapkan suatu pembelian 

terhadap suatu produk dan jasa, Sementara itu,  Boom dan Bitner 

menambahkan dalam bisnis jasa, bauran pemasaran di samping  4P, 

terdapat tambahan 3P yang di kemukakan oleh Yazid, yaitu people, 

phisical evidence, dan process.
13

 Sehingga bauran  pemasaran  dapat 

diartikan sebagai perpaduan  seperangkat  alat pemasaran  yang sifatnya 

dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dalam upaya 

mencapai tujuan  pada pasar sasaran. 

 

 

                                                           
13 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid I terj. Benyamin Molan (Jakarta: Indeks 

Gramedia, 2005), hal 19 
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2. Variabel - Variabel Marketing Mix 

Yazid menegaskan bahwa marketing mix untuk jasa terdiri dari 7P, 

yakni: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion 

(promosi), people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process 

(proses).
14

 

a. Produk (Product) 

Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar 

sasaran guna mendapatkan perhatian untuk dimiliki, digunakan, 

dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan.
15 

Menurut Philip Kotler (2008 : 448) mengemukakan bahwa : 

Produk adalah apa yang dapat ditawarkan kepasar untuk diperhatkan, 

diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa produk merupakan objek dalam 

pemasaran. Tanpa produk pemasaran tidak akan berjalan karena 

produk merupakan jumlah total kepuasan serta spiritual yang 

diperoleh dari pembelian atau penggunaannya. Untuk itu perusahaan 

harus mampu mengetahui kebutuhan konsumen dengan meneliti pasar 

agar dapat menyesuaikan diri dalam menciptakan produk sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. 

 

 

                                                           
14

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid I terj. Benyamin Molan (Jakarta: Indeks 

Gramedia, 2005), hal 19 
15

 Ratih Hurriyati, Bauran dan Loyalitas konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2010)  hal 48 
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b. Harga (Price) 

Harga (price) merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas 

suatu produk jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Menurut Payne (2007:28) mendefinisikan: 

“Harga (price) adalah harga yang dibayar dan cara-cara atau syarat-

syarat yang berhubungan dengan penjualannya. Umar (2009:21) 

menyatakan harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen 

dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-

menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama 

terhadap semua pembeli”.
16

 

Secara singkat, prinsip-prinsip penetapan harga, seperti yang 

diusulkan oleh kotler dikutip dari Zeithalm dan Bitner adalah sebagai 

berikut.
17

 

1) Perusahaan harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam 

menetapkan harga, mencakup: pemilihan tujuan penetapan harga, 

menentukan tingkat permintaan, prakiraan biaya, menganalisa 

harga yang ditetapkan dan produk yang ditawarkan pesaing, 

pemilihan metode penetapan harga serta menentukan harga akhir. 

2) Perusahaan tidak harus selalu berupaya mencari profit maksimum 

melalui penetapan harga maksimum, tetapi dapat pula dicapai 

dengan cara memaksimumkan, tetapi dapat pula dicapai dengan 

                                                           
16

Valdy Ronald Wowor, Bauran Pemasaran Jasa, Pengaruhnya Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pengguna Mobil Toyota Avanza Veloz Pt. Hasjrat Abadi Manado. ( Manado : Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013)  hal 1231 
17

 Ratih Hurriyati, Bauran dan Loyalitas konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 52-53 



19 

 

 

 

cara memaksimumkan penerimaan sekarang, memaksimumkan 

penguasaan pasar atau kemungkinan lainnya. 

3) Para pemasar hendaknya memahami seberapa responsif 

permintaan terhadap perubahan harga. 

4) Berbagai jenis biaya harus di pertimbangkan dalam menetapkan 

harga,  termasuk di dalamnya adalah biaya langsung dan tidak 

langsung, biaya-biaya lainnya. 

5) Harga-harga para pesaing akan mempengaruhi tingkat permintaan 

jasa yang ditawarkan sehingga harga pesaing harus turut 

dipertimbangkan dalam proses penetapan harga. 

6) Berbagai cara atau variasi penetapan harga yang ada mencakup 

markup,  sasaran perolehan, nilai yang dapat diterima, faktor 

psikologis dan harga lainnya. 

7) Setelah menetapkan struktur harga, perusahaan menyesuaikan 

harganya dengan menggunakan harga psikologis, diskon harga, 

harga promosi, serta harga bauran produk. 

c. Tempat/ Lokasi (Place) 

Tempat (place) berfungsi untuk menciptakan ketersediaan atau 

keberadaan produk atau jasa pada tempat dan waktu yang tepat 

dibutuhkan oleh para konsumennya. 

Tjiptono (2001: 186) menyatakan bahwa: 

Saluran distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang 

diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). 
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Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia bagi target pasar. Dalam industri asuransi, unsur ini 

sebenarnya kurang begitu berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

karena proses operasional dan transaksinya tidak membutuhkan 

tempat khusus. 

Distribusi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur 

pemindahan barang dari produsen ke konsumen atau pemakai akhir. 

Distribusi berfungsi untuk menciptakan ketersediaan atau keberadaan 

produk atau jasa pada tempat dan waktu yang tepat dibutuhkan oleh 

para konsumennya. Jadi distribusi adalah jalur yang ditempuh pihak 

produsen dalam memasarkan produknya agar sampai ke tangan 

konsumen. 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan sarana komunikasi antara produsen dan 

konsumen untuk memperkenalkan warna, bentuk, jenis barang, harga 

serta kualitas dari suatu barang guna memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen.
18 

Alma (2004:179) pengertian promosi adalah : 

“Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/ membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar 

                                                           
18

 Ratih Hurriyati, Bauran dan Loyalitas konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 57-58 
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bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan”.19 

Cara yang digunakan dalam mempengaruhi konsumen tersebut 

ialah melalui informasi dan komunikasi antara penjual dan calon 

konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Dengan mempengaruhi 

konsumen secara terus menerus baik langsung maupun secara tidak 

langsung kegiatan promosi bertujuan agar calon konsumen dapat 

menganal terlebih dahulu produk yang ditawarkan kemudian tertarik 

dan kemudian dapat mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian. 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran 

tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci tiga tujuan 

promosi tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:20
 

1) Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk 

baru, memperkenalkan  cara pemakaian yang baru dari suatu 

produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

menjelaskan cara kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa 

yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan yang keliru, 

mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli dan 

membangun citra perusahaan. 

                                                           
19 Fida Fathimah, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Konsumen Air 

Mineral Asa di Samarinda, hal 344 
20

 Ratih Hurriyati, Bauran dan Loyalitas konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2010) Hal 58 
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2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: 

Membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan  kemerek 

tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

mendorong pembeli belanja saat itu juga dan mendorong pembeli 

untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman). 

3) Menginginkan (reminding), dapat terdiri atas: 

Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersngkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan 

tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membuat 

pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan dan 

menjaga agar ingatan  pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

e. Orang (People) 

Menurut Zeithalm dan Bitner orang adalah semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli.
21

 Sedangkan People menurut Philip 

Kotler yaitu Proses seleksi, pelatihan, dan pemotivasian karyawan, 

yang nantinya dapat digunakan sebagai pembedaan perusahaan dalam 

memenuhi kepuasan pelanggan.
22

 

Elemen-elemen dari “people” adalah pegawai perusahaan, 

konsumen dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap 

                                                           
21

 Ratih Hurriyati, Bauran dan Loyalitas konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 62 
22

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid I terj. Benyamin Molan (Jakarta: Indeks 

Gramedia, 2005), hal 15 
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dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi 

konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa. 

Adapun aspek-aspek dalam  elemen people ini memiliki 2 aspek, 

yaitu:
23

 

1) Service People 

Untuk organisasi jasa, service people biasanya memegang jabatan 

ganda, yaitu mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Melalui 

pelayanan yang baik, cepat, ramah, teliti dan akurat dapat 

menciptakan kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap 

perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan nama baik 

perusahaan. 

2) Custumer 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada 

diantara pelanggan. Pelanggan dapat memberikan persepsi kepada 

nasabah lain, tentang kualitas jasa yang pernah didapatnya dari 

perusahaan. Keberhasilan dari perusahaan jasa berkaitan erat 

dengan seleksi, pelatihan, motivasi dan manajemen dari sumber 

daya manusia. 

f. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Bukti fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produk jasa yang ditawarkan.
24
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Philip Kotler (2002 : 144) menyatakan bahwa : 

“Bukti fisik dan yang mewakili (Physical Evidence and Presentation). 

Bukti fisik yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan kepada 

konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen”. 

Bukti fisik merupakan cara untuk memengaruhi konsumen 

mengenai produk yang ditawarkan, kemudian berminat untuk 

melakukan pembelian. Bukti fisik (physical evidence) penampilan 

fisik suatu perusahan sangat berpengaruh sekali terhadap konsumen 

untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. 

Lingkungan fisik membantu membentuk perasaan dan reaksi yang 

tepat antara pelanggan dan karyawan. Lovelock mengemukakan 

bahwa perusahaan melalui tenaga pemasarannya menggunakan tiga 

cara dalam mengelola bukti fisik yang strategis, yaitu sebagai 

berikut:
25

 

1) An attention-Creating Medium. Perusahaan jasa melakukan 

diferensiasi dengan pesaing dan membuat bukti fisik semenarik 

mungkin untuk menjarangi pelanggan dari target pasarannya. 

2) An Message-Creating Medium. Menggunakan simbol atau isyarat 

untuk mengkomunikasikan secara intensif kepada audiens 

mengenai kekhususan kualitas  dari  produk jasa. 

3) An effect-Creating Medium. Baju seragam yang berwarna, 

bercorak, suara dan desain  untuk menciptakan sesuatu yang lain 

dari produk jasa yang ditawarkan. 
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g. Proses (Process) 

Proses merupakan suatu metode pengoperasian atau serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang 

baik kepada pelanggan dalam suatu transaksi. 

Boom dan Bitner yang dikutip oleh Buchari Alma  (2000;234) 

menyatakan: 

Proses Yaitu semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas 

dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atas 

operasi jasa. 

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran 

pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan sering merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Selain itu 

keputusan dalam manajemen operasi adalah sangat penting untuk 

suskesnya pemasaran jasa. Dapat disimpulkan bahwa proses suatu 

metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan 

untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan 

dalam suatu transaksi. 

C. Minat Nasabah 

1. Pengertian Minat  

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang 

merasa tertarik kepada sesuatu. 

Dengan demikian pengertian minat nasabah menurut Kanuk yaitu: 
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“Pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan 

evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli 

konsumen.  Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan 

faktor sosial budaya”.
26

 

Minat merupakan ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari 

diri seseorang, yang mana hal ini juga sesuai pada teori perilaku 

konsumen yang berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa 

termasuk didalamnya suatu proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan  kegiatan-kegiatan tersebut.
27

 Minat berarti 

ketertarikan  seseorang terhadap suatu barang atau jasa untuk  dimiliki 

maupun dikonsumsi. Minat merupakan keecendrungan jiwa seseorang 

kepada sesuatu, biasanya disertai dengan perasaan senang. Minat timbul 

tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, 

pengalaman dan kebiasaan.
28

 

2. Faktor-Faktor Timbulnya Minat  

Faktor-faktor yang memepengaruhi timbulnya minat suatu 

konsumen dalam membeli suatu produk dapat dilihat dari segi eksternal  

dan internal.  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan 

eksternal individu yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen 
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dalam membeli suatu produk. Yang termasuk faktor eksternal adalah 

faktor budaya dan faktor sosial. Sedangkan dari faktor internal adalah 

faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internal yang berpengaruh 

terhadap minat dalam membeli suatu produk, yang terdiri dari: 

a. Faktor Pribadi  

Dalam minat suatu pembelian produk, faktor pribadi juga 

mempengaruhi seorang individu. Faktor tersebut terdiri dari: Umur 

dan tahapan dal siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian dan konsep diri. 

b. Faktor Psikologi  

Faktor psikologi adalah salah satu faktor yang cukup dominan dalam   

menentukan minat pembelian suatu produk, sebab pola konsumsi 

seseorang juga dipengaruhi oleh pola hidup keluarga dan 

kepribadiannya. Selain dua faktor yang telah dijelaskan diantara faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi minat nasabah /konsumen 

untuk membeli suatu produk. Faktor eksternal yang terdiri dari 

stimulasi. 

3. Pengertian Nasabah 

Nasabah merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana 

dalam proses transaksi barang ataupun jasa. Nasabah disini adalah 

nasabah debitur, yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas produk 

berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan berdasarkan perjanjian 

asuransi dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah adalah orang yang 
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menjadi tanggungan asuransi yang memperoleh fasilitas berdasarkan 

prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

perjanjian asuransi dengan nasabah yang  bersangkutan nasabah yang 

menempatkan dananya di asuransi dalam bentuk investasi berdasarkan 

perjanjian asuransi dengan nasabah yang bersangkutan.
29

  

Minat nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh suatu  lembaga 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, 

minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang 

menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu yang mampu 

mempengaruhi tindakan orang tersebut. Seseorang akan berminat 

terhadap suatu obyek tersebut dapat memberikan kepuasan bagi orang 

tersebut serta memberikan rasa senang bila berkecimpung didalam obyek 

tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar 

terhadap obyek. Oleh karenanya, kesan pertama yang dilihat nasabah 

dalam  penawaran yang dilakukan oleh pihak lembaga amat berpengaruh 

terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk yang ditawarkan 

tersebut. 

 

D. Mitra Iqra’ Plus 

1. Pengertian Mitra Iqra’ Plus 

Secara umum produk  adalah sesuatu yang dapat memenuhi  

kebutuhan dan  keinginan pelanggan. Pengertian produk adalah  sesuatu 
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yang dapat ditawarkan  baik  berupa produk jasa maupun barang yang 

dapat memenuhi keinginan kebutuhan maupun. 

Mitra iqra’ plus  adalah salah satu jenis produk  yang terdapat dalam 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari’ah Cabang Lemabang 

Palembang. Asuransi ini adalah sebuah produk yang dipersiapkan untuk 

merancang kebutuhan keuangan pendidikan putra putri dimasa yang akan 

datang agar dapat menjalani pendidikan terjamin hingga jenjang yang 

lebih tinggi  dengan membayar premi yang relatif yang lebih rendah 

sehingga dapat menarik minat calon tertanggung yang mempunyai 

kebutuhan asuransi yang besar namun daya belinya terbatas. Calon 

tertanggung akan mendapatkan pengembalian dana melalui beberapa kali 

pencairan sesuai dengan tanggal yang sama pada awal disepakatinya.
30

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Beberapa tulisan penelitian terdahulu dalam marketing mix (Bauran 

pemasaran),  adapun hasil dari penelitian tersebut adalah: 

Hasil penelitian Tri Harsini Wahyuningsih dkk (2015), menunjukkan 

bahwa semua variabel dari bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian secara bersamaan. Berdasarkan uji t, paling variabel 
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dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah bukti fisik baik pada 

AJB Bumiputera 1912 dan PT Avrist Assurance.
31

 

Hasil penelitian Titin Erisandi (2016), menunjukkan bahwa persamaan 

regresi mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam 

memilih tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Baraka Kabupaten 

Enrekang, maka di peroleh hasil koefisien regresi untuk variable produk, suku 

bung, lokasi, dan orang (karyawan), berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam memilih tabungan Simpedes sedangkan untuk promosi, 

saranafisik dan proses (prosedur pelayanan) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam memilih tabungan Simpedes.
32

 

Hasil penelitian Erni Damayanti Alla (2012), menunjukkan bahwa variabel 

yang terdiri dari produk tabungan, suku bunga, promosi, lokasi dan pelayanan 

Bank, berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam memilih tabungan 

masa depan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai P (sig) Annova 0,00 lebih kecil dari 

taraf signifikan 0,05%. Dari kelima variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap nasabah dalam memilih tabungan masa depan adalah variabel produk, 

suku bunga dan pelayanan Bank dilihat dari hasil koefisien regresi yang nampak 

senilai 0,05% yaitu masing-masing 0,003, 0,001 dan 0,000.
33
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Hasil penelitian Nur Aisyah Azizah (2015), menunjukkan bahwa pertama, 

variabel Marketing Mix memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 

investasi reksadana syariah dengan nilai beta dalam uji t sebesar 0,465 atau 

sebesar 46,5%. Kedua, variabel kemampuan finansial tidak memiliki pengaruh 

signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,29 > 0,1. Ketiga, variabel Marketing 

Mix dan kemampuan financial secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap minat investasi reksadana syariah dengan presentase pengaruh sebesar 

38,7% dan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
34

 

Hasil penelitian Ade Letrio Putra dan Eka Sulistyawati (2011), 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari bauran pemasaran 

jasa yang terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik, dan 

proses secara simultan dan parsial terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah pada 

PT.Pegadaian Cabang Mengwi, Badung.
35

 

Hasil penelitian Alfa Santoso Budiwidjo Putra (2012), menunjukkan 

bahwa ada pengaruh signifikan positif antara Merchandise, harga, lokasi dan 

Retail terhadap loyalitas konsumen.
36

 

Hasil penelitian Cholifah (2010), menunjukkan bahwa dari hasil 

perhitungan secara simultan diperoleh Fhitung sebesar (6,023) sedangkan Ftabel 

sebesar (3,938), ada pengaruh antara Bauran Pemasaran (produk, harga, lokasi 
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dan promosi) terhadap Loyalitas pelanggan pada Butik Busana Muslim di Kota 

Semarang.
37

 

Hasil penelitian Aripin Setiawardi dan M. Ali Ramdhani (2013), 

menunjukkan bahwa variabel produk, harga, lokasi, promosi, fasilitas fisik dan 

karyawan tidak signifikan memilik pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, 

sedangkan proses memiliki signifikan positif terhadap loyalitas pelanggan.
38

 

Hasil penelitian Fitri Dayasari Hasan (2012), menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan yang terdiri atas produk, promosi, orang, proses dan bukti fisik secara 

bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, sedangkan secara parsial ada variabel yang tidak signifikan terhadap 

loyalitas nasabah yaitu Bukti fisik.
39

 

Hasil penelitian A.Sangkaraja Dengkeng (2012), menunjukkan bahwa 

Bauran  Pemasaran (produk, harga, promosi, dan  saluran pemasaran) memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen menggunakan kartu 

prabayar simpati.
40

 

Hasil penelitian Siti Mucharomah (2011), menunjukkan bahwa Bauran 

Pemasaran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas nasabah dalam menabung di BPRS Asad Alif Kantor Kas Bergas. 
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Variabel yang paling berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menabung di 

BPRS Asad Alif Kantor Kas Bergas adalah variabel proses dan harga.
41

 

Hasil penelitian Andriana (2014), menunjukkan bahwa Bauran Pemasaran 

(produk, harga, promosi dan lokasi) secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas nasabah BMT Bringharjo Yogyakarta.
42

 

Hasil penelitian Imam Santoso (2014), menunjukkan bahwa secara 

simultan  Bauran Pemasaran yang terdiri  dari tujuh variabel berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Urutan variabel yang paling berpengaruh 

adalah variabel bukti fisik, promosi, orang, harga,  produk, proses, dan tempat.
43

 

Hasil penelitian Nurhayani dan Khadijah (2013), menunjukkan bahwa 

variabel promosi, fasilitas fisik, dan proses terhadap loyalitas  pasien memiliki 

pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penyajian jasa tidak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas  pasien.
44
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Sumber : dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2017 

 

F. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Produk (Product) Terhadap Minat Nasabah 

Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar sasaran 

guna mendapatkan perhatian untuk dimiliki, digunakan, dikonsumsi yang 

dapat memuaskan kebutuhan.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Titin Erisandi (2016) 

menunjukkan bahwa persamaan regresi mengenai pengaruh bauran 

pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah.
45

 

Dari uraian diatas teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Produk (Product) berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

2. Pengaruh Harga (Price) Terhadap Minat Nasabah 

Harga merupakan alat ukur yang dinyatakan dengan uang untuk 

mendapatkan atau memiliki suatu barang atau jasa dengan jumlah yang 

telah ditetapkan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Erni Damayanti Alla 

(2012) menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari produk tabungan, 

suku bunga, promosi, lokasi dan pelayanan Bank, berpengaruh signifikan 

                                                           
45

 Titin Erisandi, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Penggunaan Produk 

Tabungan Simpedes Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Baraka Kabupaten Enrekang. 

(Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016) 
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terhadap minat nasabah dalam memilih tabungan masa depan.
46

 Dari 

uraian diatas teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 = Harga (Price) berpengaruh signifikan positif terhadap minat  

nasabah. 

3. Pengaruh Tempat (Place) Terhadap Minat Nasabah 

Tempat (place) berfungsi untuk menciptakan ketersediaan atau 

keberadaan produk atau jasa pada tempat dan waktu yang tepat 

dibutuhkan oleh para konsumennya. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Letrio Putra dan 

Eka Sulistyawati (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari bauran pemasaran jasa yang terdiri dari produk, harga, 

promosi, tempat, orang, bukti fisik, dan proses secara simultan dan 

parsial terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah.
47

 Dari uraian diatas teori 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 = Tempat (Place) berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

 

4. Pengaruh Promosi (Promotion) Terhadap Minat Nasabah 

                                                           
46

 Erni Damayanti Alla, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Untuk 

Menabung Di Tabungan Masa Depan (Tampan) Pada Pt. Bank Sulselbar, Tbk Unit Kantor Utama 

Makassar. (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2012) 
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 Ade Letrio Putra dan Eka Sulistyawati, Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mengwi, Badung Bali. (Bali 

:Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali, 2011) 
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Promosi (promotion) merupakan alat mengkomunikasikan produk 

atau jasa yang dimiliki guna menarik minat konsumen untuk 

menjatuhkan pilihan atau melakukan pembelian terhadap produk atau 

jasa yang dihasilkan pihak produsen. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah Azizah 

(2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Marketing Mix 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi reksadana 

syariah.
48

 Dari uraian diatas teori dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 = Promosi (Promotion) berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

5. Pengaruh Orang (People) Terhadap Minat Nasabah 

Orang  (people) dalam hal ini adalah tenaga kerja yang dimiliki suatu 

perusahaan yang sering disebut karyawan, karyawan sangat berperan 

penting dalam perusahaan jasa karena telibat langsung menyampaikan 

produk kepelanggan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Harsini 

Wahyuningsih dkk (2015) menunjukkan bahwa semua variabel dari 

bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
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 Nur Aisyah Azizah, Pengaruh Marketing Mix dan Kemampuan Finansial terhadap 

Minat Investasi Reksadana Syariah. (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN 

Syarif Hidayatullah , 2015) 
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secara bersamaan.
49

 Dari uraian diatas teori dan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5 = Orang (People) berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

6. Pengaruh Bukti fisik (Physical Evidence) Terhadap Minat Nasabah 

Bukti fisik (physical evidence) penampilan fisik suatu perusahan 

sangat berpengaruh sekali terhadap konsumen untuk membeli atau 

menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Lingkungan fisik membantu 

membentuk perasaan dan reaksi yang tepat antara pelanggan dan 

karyawan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedek Gultom dkk 

(2014) penelitian menunjukkan bahwa layanan bauran pemasaran yang 

terdiri dari produk, lokasi, proses, orang, fisik bukti, dan kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti langsung, keandalan, respon, keamanan, 

dan empati secara simultan memiliki pengaruh positif pada kepuasan 

siswa. Dari uraian diatas teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6 = Bukti fisik (Physical Evidence) berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat nasabah. 
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 Tri Harsini Wahyuningsih dkk, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Asuransi Pada Wanita Pekerja. (Yogyakarta : Program Studi Manajemen, 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, 2015) 
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7. Pengaruh Proses (Process) Terhadap Minat Nasabah 

Proses merupakan suatu metode pengoperasian atau serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang 

baik kepada pelanggan dalam suatu transaksi. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Detha Alfrian Fajri 

dkk (2013) menunjukan bahwa variabel Produk (X1), Harga (X2), 

Promosi (X3), Proses (X4), Orang (X5), Bukti Fisik (X6), Lokasi (X7) 

secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Proses Keputusan Menabung.
50

 Dari uraian diatas teori dan 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H7 = Proses (Process) berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

8. Pengaruh Marketing Mix (Bauran Pemasaran) terhadap Minat 

Nasabah 

Marketing mix (Bauran pemasaran) merupakan kombinasi variabel-

variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan yang digunakan untuk 

memengaruhi perilaku pembeli pada pasar sasaran. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ade Letrio Putra (2011) 

menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan dari bauran 

pemasaran jasa yang terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, orang, 
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 Detha Alfrian Fajri Dkk, Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan 
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bukti fisik, dan proses secara simultan dan parsial terhadap kepuasan dan 

loyalitas nasabah.
51

 Dari uraian diatas teori dan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H8 = Produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses 

berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran merupakan suatu model konseptual yang 

menggambarkan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Pada penelitian ini digunakan 

untuk meneliti pengaruh marketing mix terhadap  minat nasabah di AJB  

Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang.   

Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya maka dapat maka dibuat 

kerangka pemikiran toritis yang ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

Marketing Mix 

(Bauran Pemasaran) 

( X ) 

 

 

Sumber: dikembangkan oleh peneliti, 2017 

 

H. Hipotesis  

Hipotesis  berasal dari gabungan kata antara hipo (dari bawah) dan  tesis 

(kebenaran). Secara keseluruhan hipotesis berarti di bawah kebenaran (belum 

tentu kebenarannya), suatu perumusan sementara mengenai hal yang dibuat untuk 

menjelaskan dan  dapat mengarahkan penelitian selanjutnya.
52 
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Berdasarkan  pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

dan kerangka pikir penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1= Produk (Product) berpengaruh signifikan positif terhadap minat  

nasabah. 

H2=  Harga (Price) berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah. 

H3=  Tempat (Place) berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah. 

H4= Promosi (Promotion) berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

H5=  Orang (People) berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah. 

H6= Bukti fisik (Physical Evidence) berpengaruh signifikan positif terhadap 

minat nasabah. 

H7=  Proses (Process) berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah. 

H8= Produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses  

berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang 

Lemabang Palembang yang beralamat di Jl. RE.Martadinata No.7 C Lemabang 

Palembang No. Telpon (0711)710307. 

 

B. Desain Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang disebutkan sebelumnya, maka 

desain tulisan ini termasuk pada jenis penelitian menggunakan penelitian 

lapangan (field research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang diperoleh langsung oleh responden nasabah AJB Bumiputera 1912 

Syariah Cabang Lemabang Palembang. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh dari responden 

melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data 

wawancara penelitian dengan narasumber.
53

 data langsung dan 

memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari 
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 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014) hal 73 
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sumber observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan 

langsung ke objek yang di teliti dengan kuesioner atau angket dimana 

responden membaca pertanyaan yang di berikan dan selanjutnya 

memilih jawaban yang telah disediakan. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui pengaruh marketing mix terhadap minat nasabah 

menggunakan produk mitra iqra’ plus pada AJB Bumiputera 1912 

Syariah Cabang Lemabang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua 

atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau 

pembahasan tentang materi original.
54

 

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak 

lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang di 

publikasikan atau tidak. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa brosur-brosur, dokumen dan  jumlah nasabah 

yang menggunakan produk mitra iqra’ plus pada AJB Bumiputera 

1912 Syariah Cabang Lemabang. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif. Jenis data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan  jenis 
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data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner sebagai instrumen 

penelitian. 

 

D. Populasi  Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas obyek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
55

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah  

produk mitra 1qra’ plus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang 

Lemabang Palembang sebanyak 4.330 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan  sampel dari 

populasi.
56

 Adapun metode penarikan sampel untuk mengetahui jumlah 

sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

sampling aksidental (accidental sampling), metode ini merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan Nasabah yang ditemui dengan peneliti itu cocok sebagai 
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sumber data.
57

 Adapun metode penarikan sampel untuk mengetahui 

jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin, yaitu
58

 : 

    n = 
 

          
 

Di mana: 

n  = Jumlah elemen/anggota sampel. 

N = Jumlah elemen/ anggota populasi. 

E = Error level (tingkat kesalahan) umumnya digunakan 1% atau 0,01, 

5%  atau 0,05, dan 10% atau 0,1. 

Jumlah sampel pada penelitian sebagai berikut: 

    n = 
    

               
 

    n = 
    

      
 

    n = 
    

    
 

    n = 97,74 = 98 ≈ 100 

Jadi, Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik penyebaran kuesioner, peneliti menyebarkan daftar 
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pertanyaan kepada nasabah produk mitra iqra’ plus AJB Bumiputera 1912 

Syariah Cabang Lemabang Palembang yang menjadi responden ini. 

Dengan skala likert, maka variabel penelitian yang akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif. Adapun pengukuran skala likert dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. STS  : Sangat tidak setuju   = diberi skor 1 

2. TS  : Tidak setuju    = diberi skor 2 

3. N  : Netral   = diberi skor 3 

4. S  : Setuju    = diberi skor 4 

5. SS  : Sangat setuju   = diberi skor 5 

 

F. Variabel – Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel dependen dan independen yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur 

untuk  menentukan adanya pengaruh variabel bebas.
59

 Dalam penelitian 

ini, Variabel dependen (terikat) nya adalah minat nasabah sebagai 

motivasi dalam pembelian produk (Y). 
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2. Variabel Independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau 

berubah atau mempengaruhi suatu variabel lain
60

. Dalam penelitian ini 

variabel independen (bebas) nya adalah marketing mix, yang didasarkan 

pada faktor-faktor tertentu yang menjadi instrument penelitian yang 

terkait dengan minat nasabah menggunakan produk Mitra Iqra’ plus pada 

AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang. 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seseorang 

peneliti akan mengetahui pengukuran sehingga dia dapat mengetahui mengetahui 

baik buruknya pengukuran tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti 

mendefinisikan operasional variabel kedalam kelompok  sebagai berikut: 

1. Marketing mix (X) 

Marketing mix (Bauran pemasaran) merupakan kombinasi variabel-

variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan yang digunakan untuk 

memengaruhi perilaku pembeli pada pasar sasaran. 

a. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar sasaran 

guna mendapatkan perhatian untuk dimiliki, digunakan, dikonsumsi 

yang dapat memuaskan kebutuhan. 
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b. Harga (price) merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 

produk jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. 

c. Tempat/ Lokasi (place) berfungsi untuk menciptakan ketersediaan atau 

keberadaan produk atau jasa pada tempat dan waktu yang tepat 

dibutuhkan oleh para konsumennya. 

d. Promosi (promotion) merupakan sarana komunikasi antara produsen 

dan konsumen untuk memperkenalkan warna, bentuk, jenis barang, 

harga serta kualitas dari suatu barang guna memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

e. Menurut Zeithalm dan Bitner orang adalah semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli. 

f. Bukti fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa 

yang ditawarkan. 

g. Proses merupakan suatu metode pengoperasian atau serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang 

baik kepada pelanggan dalam suatu transaksi. 

2. Minat Nasabah (Y) 

Minat merupakan ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari diri 

seseorang, yang mana hal ini juga sesuai pada teori perilaku konsumen 

yang berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 
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mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk 

didalamnya suatu proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan  kegiatan-kegiatan tersebut.
61

 Minat berarti ketertarikan  

seseorang terhadap suatu barang atau jasa untuk  dimiliki maupun 

dikonsumsi. 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian  

 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Indikator Skala 

Marketing mix 

(variabel bebas 

X) 

merupakan 

kombinasi 

variabel-variabel 

yang dapat 

dikontrol oleh 

perusahaan yang 

digunakan untuk 

memengaruhi 

perilaku pembeli 

pada pasar sasaran. 

1. Produk 

2. Harga 

3. Tempat 

4. Promosi 

5. Orang 

6. Proses 

7. Buktifisik  

Di ukur 

melalui angket 

dengan 

menggunakan 

skala likert 

Minat Nasabah 

(variabel terikat 

Y) 

motivasi nasabah 

untuk melakukan 

atau menilai suatu 

produk dalam bank 

sehingga 

mendatangkan 

kepuasan. 

1. Keinginan 

untuk memilih 

2. Daya tarik 

produksi 

3. Tingkat 

keputusan 

pembelian 

 

Di ukur 

melalui angket 

dengan 

menggunakan 

skala likert 

Sumber : dikembangkan oleh peneliti, 2017 
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H. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel.
62

 Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 5 

persen  dari degreeof freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid, demikian sebaliknya. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
63

 Uji 

reliabilitas instrument dapat dilihat dari besarnya nilai cronbach alpha 

pada masing-masing variabel. Cronbach alpha digunakan untuk 

mengetahui reliabilitas konsisten interitem. Instrument untuk mengukur 

masing-masing variabel dikatakan reliable jika memiliki Cronbach alpha 

lebih besar dari 0,60.
64

 Ketidak konsistenan dapat terjadi mungkin karena 

perbedaan persepsi responden atau kekurangan pahaman responden 

dalam menjawab item-item pertanyaan. 
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I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah: 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini 

karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari dua. Analisis 

regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikat (Y) 

dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel, bisa dua, tiga 

dan seterusnya variabel bebas (X1, X2, X3 ... Xn) namun masih 

menunjukkan diagram hubungan yang linier. 

Penggunaan metode analisis ini untuk menganalisis pengaruh 

marketing mix (Bauran pemasaran) dan minat nasabah dengan model 

dasar dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+e 

Keterangan: 

Y = Minat Nasabah 

X = Marketing mix 

 A  =  Konstanta  

X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Tempat 

X4 = Promosi 

X5 = Orang 

X6 = Bukti fisik 
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X7 = Proses 

b1  = Koefisien Regresi Variabel Produk 

b2  = Koefisien Regresi Variabel Harga 

b3  = Koefisien Regresi Variabel Tempat 

b4  = Koefisien Regresi Variabel Promosi 

b5  = Koefisien Regresi Variabel Orang 

b6  = Koefisien Regresi Variabel Bukti fisik 

b7  = Koefisien Regresi Variabel Proses 

e    = error 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data 

dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 

yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian 

tersebut adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

data adalah pengujian untuk mengetahui apakah data atau variabel 

yang dipakai terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui normal 

atau tidaknya sebaran data, maka dilakukan perhitungan uji normalitas 

sebaran dengan uji statistik Normal P-P Plot. Data dikatakan 

berdistribusi normal: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal, maka model memenuhi asumsi normalitas. 
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2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model tersebut tidak memenuhi asumsi 

normalitas.
65

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah  untuk melihat apakah dalam sebuah 

model regresi linier ada korelasi  antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t -1.
66

 Secara sederhana 

analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Cara untuk melihat apakah terdapat autokorelasi atau tidak yaitu 

dengan DW test atau uji Durbin watson dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif. 

2) Jika d > (4 – dl), berarti terdapat autokorelasi negatif. 

3) Jika du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi. 

4) Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi  antara variabel-variabel independen  dalam suatu 

model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara 
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variabel-variabel  independennya, maka hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. 

Uji multikolinearitas dilakukan juga bertujuan untuk menghindari 

kebiasaan dalam pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada 

uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Model regresi  yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. 

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai tolerance: 

1) Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih besar 

0,10. 

2) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih kecil atau 

sama dengan 0,10. 

Dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factors): 

1) Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00. 

2) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama 

dengan 10,00. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastitas dan jika berbeda 

disebut Heterokedastitas. Dasar analisis heteroskedastisitas yaitu:
67

 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang 

teratur (bergelombang,melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji r (korelasi) 

Uji r (korelasi) adalah analisis untuk menelaah hubungan antara 

dua peubah pengukur, jika ada keeratan hubungan linier antara kedua 

peubah tersebut dinyatakan dengan korelasi.
68

 Uji korelasi bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen 

(produk (X1), harga (X2), tempat (X3), Promosi (X4), orang (X5), 

bukti fisik (X6),  orang (X7)) terhadap satu variabel dependen (Minat 

Nasabah (Y)) berhubungan secara positif atau negatif. 

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa 

bentuk uji yang  digunakan, yaitu sebagai berikut: koefisien korelasi 

dapat dinyatakan dengan persamaan -1 ≤ r ≥ +1, artinya: 

1) r > 0, jika r bernilai positif maka variabel-variabel berkolerasi 

positif, semakin dekat r ke +1 maka semakin kuat korelasinya, 

                                                           
67

 Asep saepuddin dkk, Statistika Dasar, (Jakarta : PT.Grasindo.2009),, hal 113 
68

 Ibid., hal 111 



59 

 

 

 

demikian pula sebaliknya. Dengan demikian maka hubungan 

antara dua variabel searah. Artinya bila X bertambah besar maka 

Y bertambah besar. 

2) r > 0, jika r bernilai negatif maka variabel-variabel berkolerasi 

negatif, semakin dekat r ke +1 maka semakin kuat korelasinya, 

demikian pula sebaliknya. Dengan demikian maka hubungan 

antara kedua variabel berlawanan. Artinya bila X bertambah besar 

maka Y bertambah kecil. 

3) r = 0, jika r bernilai 0 maka variabel-variabel tidak menunjukkan 

korelasi. 

4) r = +1 dan -1, jika bernilai +1 atau -1 maka variabel-variabel 

menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel independent 

nilai koefisien determinasi ini adalah antara non dan satu.
69

 Koefisien 

determinasi ini menentukan besar hubungan variabel terkait yang 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas dengan adanya regresi linier Y 

atas X. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen  secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan  

terhadap variabel dependen. Kriteria dalam uji F adalah sebagai 

berikut:  

1) Taraf signifikan α = 0,05 

2) Ho akan ditolak jika Fhitung > Ftabel, artinya independen (X) secara 

simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

3) Ha akan diterima jika Fhitung > Ftabel, artinya independen (X) secara 

simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

d. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji signifikansi t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh 

dari variabel (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalammenerangkan variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan  dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: 

1) Jika nilai signifikan  > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel 
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independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikan  ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Sejarah Singkat Perusahaan 

Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama 

M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia 

Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. 

Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena 

didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru 

bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di 

Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi 

badan usaha – sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di 

Magelang, 12 Februari 1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng. 

Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga 

ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai 

Bendahara. Ketiga orang iniah yang kemudian dikenal sebagai “tiga 

serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri 

asuransi nasional Indonesia. Tidak seperti perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal 

tertentu. Sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem 

kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha 
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“mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik 

perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan 

Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. 

Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan 

profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera 

hingga hari ini. 

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge 

Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini 

mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu, tentu saja, tidak lepas dari pasang 

surut. Sejarah Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsa 

Indonesia misalnya, peristiwa sanering mata uang rupiah di tahun 1965 

yang memangkas asset perusahaan ini dan bencana paling hangat 

multikrisis di penghujung millenium kedua. Di luar itu, Bumiputera 

juga menyaksikan tumbuh, berkembang, dan tumbangnya perusahaan 

sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman mungkin karena 

persaingan atau badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga dari 

lingkungan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk upaya 

mempertahankan keberlangsungan. 

Bumiputera Syariah sendiri dibentuk tahun 2002 atas dasar: 

1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2001 tanggal 

17 Oktober 2001, dan 

2) Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-268/KM-6/2002 tanggal 

7 November 2002. 
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Walaupun masih dalam naungan AJB Bumiputera 1912 namun 

pengelolaan keuangan Bumiputera Syariah terpisah dari induknya. 

Pengelolaan keuangannya berdasarkan Syariah Islam yang didasarkan 

oleh Al Qur'an dan Al Hadits. Adapun Badan Pengawas Syariah (BPS) 

Bumiputera Syariah adalah tokoh-tokoh ternama yang mengerti ilmu 

ekonomi islam yaitu: 

1) Prof. K. H. A. Sahal Mahfudz (Ketua) yaitu Tokoh Nahdlatul 

Ulama (NU). 

2) dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAI-J (Anggota) yaitu Dosen 

Luar Biasa UIN Bidang Asuransi Syariah. 

3) Belum ada Pengganti. Dulu beliau adalah Tokoh Muhammdiyah 

yaitu Alm. Dr. H. Fattah Wibisono, MA, FISS. 

b. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil wawancara kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah 

Cabang Lemabang Palembang, 2017 
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c.  Uraian  Tugas 

1) Kepala Cabang Syariah 

Tugas dan tanggung jawab kepala cabang syariah adalah 

mengontrol jalannya aktivitas kantor secara keseluruhan dan 

bertanggung jawab terhadap kantor pusat. 

2) Direksi Keuangan Syariah 

Seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya 

diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam 

melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan 

administrasi keuangan, serta pelayanan kepada pemegang polis, 

agen syariah dan koordinator syariah. 

3) Direksi Pemasaran 

Seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya 

diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam 

melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan 

keagenan, operasinal penjualan, operasional konservasi, 

operasional penghimpun dana dan pelayanan kepada pemegang 

polis. 

4) Kasir Syariah 

Seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya 

diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam 

melaksanakan tertib administrasi keuangan, pengarsipan laporan 

keuangan, sirkulasi dana dan laporan keuangan. 
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5) Pegawai Administrasi syariah 

Seorang karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya 

diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam 

melaksanakan  pekerjaan-pekerjaan administrasi. 

6) Supervisor (Agen Koordinator syariah) 

Seseorang yang mempunyai kewajiban pokok melakukan 

perekrutan agen syariah, pelatihan agen syariah, pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan terhadap agen syariah produksi dari 

atau agen yang berada dibawah koordinasinya. 

7) Agen Syariah 

Seseorang yang mempunyai kewajiban pokok melakukan kegiatan 

pendataan pasar, analisa pasar, analisa produkdan penutupan 

produk baru asuransi jiwa bersama sesuai dengan segmen pasarnya. 

d. Visi Dan Misi  

1) Visi 

Dengan berpedoman kepada falsafah perusahaan idealisme, 

mutualisme, dan profesionalisme, maka visi AJB Bumiputera 

Syari’ah 1912 cabang Palembang adalah “Menjadikan AJB 

Bumiputera Syari’ah 1912 sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa 

Nasional yang kuat, modern dan menguntungkan. Didukung oleh 

sumber daya manusia (SDM) profesional yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai idealisme serta mutualisme”.  
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2) Misi 

 AJB Bumiputera Syari’ah 1912 menyediakan pelayanan dan 

produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi 

dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

 AJB Bumiputera Syari’ah 1912 senantiasa mengadakan 

pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan 

kompetensi karyawan, peningkatan kesejahteraan, dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang 

polis. 

 AJB Bumiputera syari’ah 1912 mendorong terciptanya iklim 

kerja yang motivasif dan inovatif untuk mendukung proses 

bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien. 

2. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Berikut ini akan dijabarkan data responden berdasarkan jenis 

kelamin yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: Diolah dari data primer, 2017 
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 Berdasarkan data di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

adalah laki-laki yaitu sebesar 61 orang (61%), sedangkan perempuan 

sebesar 39 orang (39%). 

b. Usia Responden 

Berikut ini akan dijabarkan data responden berdasarkan usia yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 Sumber: Diolah dari data primer, 2017 

 Berdasarkan data di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

berada pada usia 40-49 tahun yaitu sebesar 44 orang (44%), sedangkan 

responden terkecil berada pada usia dibawah 20 tahun yaitu 1 orang 

(1%). 

c. Pendidikan Terakhir 

Berikut ini akan dijabarkan data responden berdasarkan pendidikan 

terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber: Diolah dari data primer, 2017 

 

 Berdasarkan data di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

berpendidikan Diploma yaitu sebanyak 63 orang (63%), sedangkan 

terendah pada pendidikan lainnya (SD dan SMP) sebanyak 2 orang 

(2%). 

d. Pekerjaan  

 Berikut ini akan dijabarkan data responden berdasarkan pekerjaan 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 
 Sumber: Diolah dari data primer, 2017 

 Berdasarkan data di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

mempunyai pekerjaan PNS/TNI/POLRI yaitu sebesar 51 orang (51%), 
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sedangkan responden terkecil mempunyai pekerjaan pelajar/mahasiswa 

dan lain-lain (petani dan buruh) masing-masing sebanyak 2 orang (2%). 

3. Analisis Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. 

Dalam melaksanakan pengolahan data validitas instrumen 

penelitian digunakan corrected item total correlation. Dimana dalam 

analisis syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah kalau 

nilai r = 0,361 Jadi korelasi antara butir dengan skor total yang kurang 

dari 0,361 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

Berikut ini akan disajikan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 

versi 16 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji validitas Instrumen Penelitian 

 

 

Variabel 

Kode 

Indikator 

Corrected Item 

Total Correlation 

 

RStandar 

 

Ket. 

 

Produk 

X1 1 

X2 2 

X3 3 

0,531 

0,613 

0,717 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Harga 

X1 1 

X2 2 

X3 3 

0,580 

0,683 

0,679 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Promosi 

X1 1 

X2 2 

X3 3 

0,546 

0,722 

0,662 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 
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Tempat/Lokasi 

X1 1 

X2 2 

X3 3 

0,773 

0,660 

0,674 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Orang 

X1 1 

X2 2 

X3 3 

0,426 

0,817 

0,665 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Bukti Fisik 

X1 1 

X2 2 

X3 3 

0,549 

0,745 

0,780 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Proses 

X1 1 

X2 2 

X3 3 

0,471 

0,620 

0,711 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Minat 

Nasabah 

Y 1 

Y 2 

Y 3 

Y 4 

Y 5 

0,657 

0,773 

0,487 

0,734 

0,592 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah,2016 

Berdasarkan hasil uji validitas atas variabel bauran pemasaran yang 

terdiri  dari : produk, harga, promosi, tempat/lokasi, orang, bukti fisik, 

proses dan minat nasabah, nampak bahwa dari 7 variabel yang diteliti 

dengan jumlah item pernyataan sebanyak 21 maka dapat disimpulkan 

bahwa semua item pernyataan sudah valid sebab memiliki nilai 

corrected item total correlation di atas dari 0,361, sedangkan untuk 

variabel minat nasabah dengan 5 item pernyataan, maka semua item 

pernyataan sudah valid karena memiliki nilai corrected item total 

correlation diatas dari 0,361. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas di maksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Reliabilitas  diukur dengan uji 
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statistik cronbach’s alpha (α)dengan cara membandingkan nilai Alpha 

dengan standarnya. Relibialitas suatu variabel dikatakan baik jika 

memiliki cronbach’s alpha > 0,60. Tabel berikut menunjukkan hasil 

pengujian reliabilitas dengan menggunakan spss 16.00 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

 

Variabel 

Reliability 

coefficient 

cronbach’s 

alpha 

 

Keterangan 

X1 3 item pertanyaan 0,764 Reliabel 

X2 3 item pertanyaan 0,732 Reliabel 

X3 3 item pertanyaan 0,754 Reliabel 

X4 3 item pertanyaan 0,766 Reliabel 

X5 3 item pertanyaan 0,722 Reliabel 

X6 3 item pertanyaan 0,773 Reliabel 

X7 3 item pertanyaan 0,749 Reliabel 

Y 5 item pertanyaan 0,658 Reliabel 

Sumber: Diolah dari data primer, 2017 

4. Statistik Deskriptif 

Variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

terikat (Dependent variable) dan variabel bebas (Independent variable). 

Berdasarkan hasil pengolahan data, deskripsi variabel-variabel penelitian 

dibawah ini menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 

dan standar deviasi dari data. Hal ini secara ringkas terdapat pada Tabel 

4.6 berikut: 
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Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Variabel Marketing Mix dan Minat Nasabah 

      

Sumber: Pengolahan data primer, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dideskripsikan masing-masing variabel sebagai 

berikut: 

a. Variabel Produk (X1) menunjukkan rata-rata sebesar 12.80 dengan 

standar deviasi 1.348. Skor maksimal sebesar 15 dan skor minimal 

sebesar 10. 

b. Variabel Promosi (X2) menunjukkan rata-rata sebesar 12.21 dengan 

standar deviasi 1.568. Skor maksimal sebesar 15 dan skor minimal 

sebesar 8. 

c. Variabel Lokasi (X3) menunjukkan rata-rata sebesar 12.21 dengan 

standar deviasi 1.961. Skor maksimal sebesar 15 dan skor minimal 

sebesar 8. 

d. Variabel Lokasi (X4) menunjukkan rata-rata sebesar 12.52 dengan 

standar deviasi 1.514. Skor maksimal sebesar 15 dan skor minimal 

sebesar 9. 
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e. Variabel Orang (X5) menunjukkan rata-rata sebesar 12.14 dengan 

standar deviasi 1.470. Skor maksimal sebesar 15 dan skor minimal 

sebesar 10. 

f. Variabel Bukti Fisik (X6) menunjukkan rata-rata sebesar 12.45 dengan 

standar deviasi 1.388. Skor maksimal sebesar 15 dan skor minimal 

sebesar 8. 

g. Variabel Proses (X7) menunjukkan rata-rata sebesar 12.01 dengan 

standar deviasi 1.168. Skor maksimal sebesar 14 dan skor minimal 

sebesar 8. 

h. Variabel Minat Nasabah (Y) menunjukkan rata-rata sebesar 21.55 

dengan standar deviasi 1.599. Skor maksimal sebesar 24 dan skor 

minimal sebesar 16. 

5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi–asumsi 

klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Untuk 

dapat mengetahui apakah model regresi linier berganda sudah memenuhi 

sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), dilakukan uji normalitas, 

uji heteroskedastisitas, uji liniearitas, uji multikolinearitas, dan uji 

autokorelasi. Hasil pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 
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normal atau tidak, maka untuk menguji apakah data penelitian ini 

terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui analisis grafik. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample 

 Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Keputusan Minat 

Nasabah 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean 21.55 

Std. Deviation 1.559 

Most Extreme Differences Absolute .174 

Positive .106 

Negative -.174 

Test Statistic .174 

Asymp. Sig. (2-tailed) .154
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Pengolahan data primer, 2017 

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.7 tersebut terlihat 

besarnya nilai signifikansi 0.154. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka 

distribusi data residual tidak normal dan jika nilai signifikansi > 0.05 

maka data residual berdistribusi normal. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa signifikansi 0.154 > 0.05 artinya data residual 

berdistribusi normal. 
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Selain itu, uji normalitas juga bisa dilihat dari grafik histogram dan 

grafik normal P-Plot yang hasilnya sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Histogram 

 

        
 

Sumber: Output SPSS 2016 

 

 

Berdasarkan tampilan output chart di atas dapat dilihat bahwa 

grafik histrogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan 

yang artinya adalah data berdistribusi normal. Sedangkan untuk grafik 

normal P-Plot dapat dilihat di bawah ini. 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Sumber: Output SPSS 2016 

Berdasarkan analisis menggunakan SPSS terlihat normal 

probability plot bahwa data masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian sudah berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan 

dengan menyebarnya data disekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Analisis Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 
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model regresi. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas 

menggunakan program SPSS ver 16.0 for windows. 

Gambar 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Sumber: Output SPSS 2016 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa sebaran data tidak 

bertumpuk satu bidang, melainkan berpencar dan berada di atas 0 dan 

di bawah 0, sehingga semua variabel bebas tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya 

hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 
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adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa 

digunakan diantaranya yaitu dengan melihat nilai inflation factor (VIF) 

pada model regresi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 

4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15.769 2.765  5.703 .000   

Produk .344 .102 .300 3.386 .001 .947 1.056 

Harga .177 .144 .154 1.724 .004 .472 2.121 

Promosi .125 .094 .129 1.827 .008 .794 1.259 

Lokasi .327 .117 .275 2.795 .006 .770 1.298 

Orang .183 .106 .174 1.728 .007 .735 1.361 

Bukti Fisik .325 .149 .272 2.183 .032 .480 2.085 

Proses .025 .130 .017 2.191 .019 .914 1.094 

a. Dependent Variable: Keputusan Minat Nasabah 

Sumber: Pengolahan data primer, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa variabel X1 

mempunyai nilai tolerance sebesar 0.947 dan nilai VIF sebesar 1.056, 

X2 mempunyai nilai tolerance sebesar 0.472 dan nilai VIF sebesar 

2.121, X3 mempunyai nilai tolerance sebesar 0.794 dan nilai VIF 

sebesar 1.259, X4 mempunyai nilai tolerance sebesar 0.770 dan nilai 

VIF sebesar 1.298, X5 mempunyai nilai tolerance sebesar 0.735 dan 
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nilai VIF sebesar 1.361, X6 mempunyai nilai tolerance sebesar 0.480 

dan nilai VIF sebesar 2.085,  dan variabel X7 mempunyai nilai tolerance 

sebesar 0.914 dan nilai VIF sebesar 1.094. Dengan demikian, seluruh 

variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai nilai VIF di atas 1 dan 

di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas variabel bebas terhadap variabel terikat. 

d. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber: Pengolahan data primer, 2017 

 
Berdasarkan data di atas, diketahui nilai DW (Durbin-Watson) 

sebesar 1.949. Angka D-W tersebut diantara -2 sampai +2, hal ini 

berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. 
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6. Analisis Data 

a. Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Adapun hasil uji regresi berganda menggunakan program SPSS 

versi 17.0 dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.769 2.765  5.703 .000 

Produk .344 .102 .300 3.386 .001 

Harga .177 .144 .154 1.724 .004 

Promosi .125 .094 .129 1.827 .008 

Lokasi .327 .117 .275 2.795 .006 

Orang .183 .106 .174 1.728 .007 

Bukti Fisik .325 .149 .272 2.183 .032 

Proses .025 .130 .017 2.191 .019 

a. Dependent Variable: Keputusan Minat Nasabah 
Sumber: Pengolahan data primer, 2017 
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Dari hasil regresi linear berganda yang diteliti pada Produk (X1), 

Harga (X2), Promosi (X3), Lokasi (X4), Orang (X5), Bukti Fisik (X6), 

dan Proses (X7) terhadap Keputusan Minat Nasabah (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Y = 15.769 + 0.344X1 + 0.177X2 + 0.125X3 + 0.327X4 + 0.183X5 + 

0.325X6 + 0.025X7 

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linear berganda di atas 

menunjukkan bahwa: 

1) Koefisien konstanta sebesar 15.769 artinya apabila Produk (X1), 

Harga (X2), Promosi (X3), Lokasi (X4), Orang (X5), Bukti Fisik 

(X6), dan Proses (X7) nilainya tetap, maka keputusan minat nasabah 

(Y) sebesar 15.769. 

2) Hasil perhitungan nilai koefèsien variabel Produk (X1) sebesar 

0.344, artinya apabila Harga (X1) meningkat sebesar 1% maka 

keputusan minat nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0.344. 

3) Hasil perhitungan nilai koefèsien variabel Harga (X2) sebesar 

0.177, artinya apabila Harga (X2) meningkat sebesar 1% maka 

keputusan minat nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0.177. 

4) Hasil perhitungan nilai koefèsien variabel Promosi (X3) sebesar 

0.125, artinya apabila Promosi (X3) meningkat sebesar 1% maka 

keputusan minat nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0.125. 
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5) Hasil perhitungan nilai koefèsien variabel Lokasi (X4) sebesar 

0.327, artinya apabila Lokasi (X4) meningkat sebesar 1% maka 

keputusan minat nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0.327. 

6) Hasil perhitungan nilai koefèsien variabel Orang (X5) sebesar 

0.183, artinya apabila Orang (X5) meningkat sebesar 1% maka 

keputusan minat nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0.183. 

7) Hasil perhitungan nilai koefèsien variabel Bukti Fisik (X6) sebesar 

0.325, artinya apabila Bukti Fisik (X6) meningkat sebesar 1% maka 

keputusan minat nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0.325. 

8) Hasil perhitungan nilai koefèsien variabel Proses (X7) sebesar 

0.025, artinya apabila Proses (X7) meningkat sebesar 1% maka 

keputusan minat nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0.025. 

b. Uji Hipotesis  

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Produk (X1), Harga (X2), 

Promosi (X3), Lokasi (X4), Orang (X5), Bukti Fisik (X6), dan Proses 

(X7) terhadap keputusan minat nasabah (Y) pada AJB Bumiputra 

Syariah dilakukan analisis dengan menggunakan uji F dan uji t. 

1) Hasil Uji F 

Uji F digunakan untuk menjelaskan variabel bebas yaitu Laba 

Bersih (X1) dan Arus Kas (X2) secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel terikat, yaitu dividen (Y). Bentuk pengujiannya 

adalah : 
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          :Secara simultan (bersama-sama) Produk, harga, 

tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

           :Secara simultan (bersama-sama) Produk, harga, 

tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses 

berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

Kriteria pengambilan keputusan :  

Ho diterima jika Fhitung < Ftabel pada taraf signifikan 5% 

Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel pada taraf signifikan 5% 

Hasil uji F penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F (Simultan) 

               
Sumber: Pengolahan data primer, 2017 

 

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 

6.015 dengan nilai signifikansi 0.000, sedangkan untuk Ftabel 

dikolom 2 lajur dk (n-2) = 100-2 = 98 diperoleh nilai 2.10, maka 

Fhitung (6.015) > Ftabel (2.10). Artinya, Secara simultan (bersama-
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sama) Produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses 

berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah. 

2) Hasil Uji t 

Uji parsial (uji-t) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel bebas (Marketing Mix) secara parsial/ individual terhadap 

variabel terikat (Minat Nasabah) pada AJB Bumiputera 1912 

Syariah Cabang Lemabang Palembang. 

Bentuk pengujiannya adalah : 

          : Secara parsial Produk, harga, tempat, promosi,  

orang, bukti fisik dan proses tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap minat nasabah. 

           : Secara parsial Produk, harga, tempat, promosi, 

orang, bukti fisik dan proses berpengaruh 

signifikan positif terhadap minat nasabah. 

 Hasil Uji-t dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 

4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t (Parsial) 

 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.769 2.765  5.703 .000 

Produk .344 .102 .300 3.386 .001 

Harga .177 .144 .154 1.724 .004 
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Promosi .125 .094 .129 1.827 .008 

Lokasi .327 .117 .275 2.795 .006 

Orang .183 .106 .174 1.728 .007 

Bukti Fisik .325 .149 .272 2.183 .032 

Proses .025 .130 .017 2.191 .019 

 a. Dependent Variable: Keputusan Minat Nasabah 

 Sumber: Pengolahan data primer, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas menjelaskan bahwa : 

 Nilai t hitung Produk sebesar 3.386 dengan signifikansi 0.001 dan 

nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > ttabel  atau 3.386 > 1.660, 

artinya produk berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah.  

 Nilai t hitung Harga sebesar 1.724 dengan nilai signifikan 0.004 

dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > ttabel  atau 1.724 > 

1.660, artinya harga berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

 Nilai t hitung Promosi sebesar 1.827 dengan nilai signifikan 0.008 

dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > ttabel  atau 1.827 > 

1.660, artinya promosi berpengaruh signifikan positif terhadap 

minat nasabah. 

 Nilai t hitung Lokasi sebesar 2.792 dengan nilai signifikan 0.006 

dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > ttabel  atau 2.792 > 

1.660, artinya lokasi berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 
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 Nilai t hitung Orang sebesar 1.728 dengan nilai signifikan 0.007 

dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > ttabel  atau 1.728 > 

1.660, artinya orang berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

 Nilai t hitung Bukti Fisik sebesar 2.183 dengan nilai signifikan 

0.032 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > ttabel  atau 2.183 

> 1.660, artinya bukti fisik berpengaruh signifikan positif terhadap 

minat nasabah. 

 Nilai t hitung Proses sebesar 2.191 dengan nilai signifikan 0.004 

dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > ttabel  atau 2.191 > 

1.660, artinya proses berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

c. Koefisien Determinan 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel marketing mix 

terhadap variabel minat nasabah dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut 

ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Koefisien Determinan 

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,560 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 

0.262, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikat sebesar 26,2%, sedangkan sisanya 

73,8% dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Secara Simultan 

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 6.015 

dengan nilai signifikansi 0.000, sedangkan untuk Ftabel dikolom 2 lajur dk 

(n-2) = 100-2 = 98 diperoleh nilai 2.10, maka Fhitung (6.015) > Ftabel (2.10). 

Artinya, Secara simultan (bersama-sama) Produk, harga, tempat, promosi, 

orang, bukti fisik dan proses berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

nasabah. 

Besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,560 dan 

dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 0,262, yang mengandung pengertian bahwa 
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pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 26,2%, 

sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

2. Pengaruh Secara Parsial  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Nilai t hitung Produk 

sebesar 3.386 dengan signifikansi 0.001 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, 

maka thitung > ttabel  atau 3.386 > 1.660, artinya produk berpengaruh 

signifikan positif terhadap minat nasabah. 

Hasil analisis data diketahui bahwa nilai t hitung Harga sebesar 1.724 

dengan nilai signifikan 0.004 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > 

ttabel  atau 1.724 > 1.660, artinya harga berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat nasabah. 

Hasil analisis data menunjukkan nilai t hitung Promosi sebesar 1.827 

dengan nilai signifikan 0.008 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka thitung > 

ttabel  atau 1.827 > 1.660, artinya promosi berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat nasabah. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung Lokasi sebesar 

2.792 dengan nilai signifikan 0.006 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka 

thitung > ttabel  atau 2.792 > 1.660, artinya lokasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap minat nasabah. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung Orang sebesar 

1.728 dengan nilai signifikan 0.007 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka 

thitung > ttabel  atau 1.728 > 1.660, artinya orang berpengaruh signifikan 

positif terhadap minat nasabah. 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung Bukti Fisik 

sebesar 2.183 dengan nilai signifikan 0.032 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, 

maka thitung > ttabel  atau 2.183 > 1.660, artinya bukti fisik berpengaruh 

signifikan positif terhadap minat nasabah. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung Proses sebesar 

2.191 dengan nilai signifikan 0.004 dan nilai ttabel sebesar ± 1.660, maka 

thitung > ttabel  atau 2.191 > 1.660, artinya proses berpengaruh signifikan 

positif terhadap minat nasabah. 

Hasil penelitian diatas didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Erni Damayanti Alla (2012) Nur dan Aisyah Azizah (2015)  dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa Marketing Mix (Bauran pemasaran) berpengaruh signifikan 

positif terhadap minat nasabah, yang membedakan  antara penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis meneliti 

tentang bagaimana pengaruh Marketing mix terhadap minat nasabah 

menggunakan produk mitra  iqra’ plus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah 

Cabang Lemabang palembang, sedangkan penelitian terdahulu oleh Erni 

Damayanti Alla (2012) meneliti  tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap 

minat nasabah untuk menabung di tabungan masa depan (tampan) pada pt. bank 

sulselbar, tbk unit kantor utama makassar dan Nur dan Aisyah Azizah (2015) 

meneliti tentang Pengaruh Marketing Mix dan Kemampuan Finansial terhadap 

Minat Investasi Reksadana Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini Marketing mix secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan 
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positif terhadap minat nasabah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang 

Lemabang Palembang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari rumusan masalah yang diajukan, analisis data yang telah dilakukan 

dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab  sebelumnya, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 6.015 

dengan nilai signifikansi 0.000, sedangkan untuk Ftabel dikolom 2 lajur dk 

(n-2) = 100-2 = 98 diperoleh nilai 2.10, maka Fhitung (6.015) > Ftabel 

(2.10). Artinya, Secara simultan (bersama-sama) Produk, harga, tempat, 

promosi, orang, bukti fisik dan proses berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat nasabah.  

2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa produk, harga, promosi, 

lokasi, orang, bukti fisik dan proses memberikan pengaruh signifikan 

positif terhadap minat nasabah dimana nilai thitung setiap variabel lebih 

besar dari  ttabel yaitu  sebesar ± 1.660. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan  dapat mengembangkan variabel lain 

yang mungkin ikut mempengaruhi marketing mix terhadap minat nasabah 

pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang. 

2. Agar menberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif untuk 

melakukan  penelitian pada masa mendatang yang menjadi salah satu 

sumber dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen 

pemasaran yang bernuansa syariah. 

3. Bagi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang agar 

konsep marketing mix (Bauran pemasaran) yang dilakukan dapat di 

pertahankan dan ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat semakin banyak 

yang mengenal dan tertarik untuk menggunakan produk-produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 
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LAMPIRAN 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Nasabah AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Lemabang Palembang 

Di  

Palembang 

 

Assalamu’alaikum, wr, wb.  

Diberitahukan dengan hormat, bahwa saya adalah mahasiswa jurusan 

Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

yang sedang mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh marketing mix 

terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk Mitra 1qra’ Plus pada 

AJB Bumiputera 1912 syariah cabang Lemabang Palembang”. 

Sebab dengan itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 

berpartisipasi mengisi angket (kuesioner) sebagaimana terlampir. Data tersebut 

hanya untuk kepentingan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir), bukan untuk 

kepentingan lainnya dan bukan untuk dipublikasikan. Bapak/Ibu/Saudara bebas 

menentukan pilihan jawaban pada kuesioner. Peran Bapak/Ibu/Saudara ini 

sungguh sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu 

dengan tulus kami sampaikan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum, wr, wb.  

 

 

Hormat Saya, 

 

Riska Damayanti 

Nim: 14180176 

  



 

 

 

 

PENGISIAN KUESIONER 

Pengaruh marketing mix terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk 

Mitra 1qra’ Plus pada AJB Bumiputera 1912 syariah cabang Lemabang 

Palembang. 

 

I. Data Responden 

Isilah daftar kuesioner, berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia:  

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki      

b. Perempuan     

2. Usia Responden 

a. Dibawah 20 tahun    d. 40-49 tahun 

b. 20-29 tahun    e. 50 tahun ke atas 

c. 30-39 tahun 

3. Pendidikan Terakhir 

a. SMA/SMK Sederajat   d. S2  

b. Diploma     e. Lain-lain, Sebutkan:..... 

c. S1 

4. Pekerjaan  

a. PNS/TNI/POLRI   d. Pelajar/ Mahasiswa 

b. Pegawai Swasta    e. Lain-lain, Sebutkan:..... 

c. Wiraswasta 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Pertanyaan Penelitian 

Petunjuk Pengisian:  

 

Berilah tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan  

penilaian anda. Apabila anda ingin mengubah pilihan yang telah anda tandai,  

berilah tanda silang (x) pada pilihan semula, dan kemudian berikan lagi tanda  

ceklis (√) pada pilihan baru. Kriteria penilaian: 

 

1. Sangat tidak setuju (STS) 

2. Tidak setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat setuju (SS) 

 

A. PRODUK (PRODUCT) 

NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

1. Produk mitra iqra’ plus lebih unggul 

jika dibanding dengan 

pesaing. 

     

2. Produk mitra iqra’ plus berkualitas 

dan sesuai keinginan 

nasabah. 

     

3. Kemasan produk yang dimiliki 

beragam, menarik dan 

inovatif. 

     

 

B. HARGA (PRICE) 

NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

4. Biaya administrasi produk mitra 

iqra’ plus dapat dijangkau oleh 

nasabah. 

     

5. Premi yang ditawarkan cukup 

bervariasi. 

     

6. Hasil investasi yang terima relatif 

lebih tinggi jika dibanding dengan 

asuransi lainnya. 

     

 



 

 

 

 

C. PROMOSI (PROMOTION) 

NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

7. Perusahaan melakukan kegi-atan 

promosi melalui media Elektronik 

dan media massa. 

     

8. Kualitas penyampaian pesan dalam 

promosi jelas dan  

mudah dimengerti . 

     

9. Brosur dan leaflet sudah informatif.      

 

D. LOKASI (PLACE) 

NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

10. Lokasi kantor sangat strategis karena 

terletak di jalan utama dan mudah 

dijangkau oleh kendaraan umum. 

     

11. Ruang tamu sangat nyaman.      

12. Dengan adanya AJB Bumiputera 

1912 dekat pasar nasabah semakin 

mudah dalam proses transaksi. 

     

 

E. ORANG (PEOPLE) 

NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

13. Karyawan AJB Bumiputera 1912 

menunjukkan perhatian terhadap 

keluhan nasabah. 

     

14. Karyawan AJB Bumiputera 1912 

bersikap ramah dalam melayani 

Nasabah. 

     

15. Penampilan karyawan AJB 

Bumiputera 1912 sangat menarik. 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

F. BUKTI FISIK (PHYSICAL EVIDENCE) 
NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

16. Interior dan eksterior gedung tertata 

rapi. 

     

17. Mempunyai tempat parkir yang luas.      

18. Fasilitas kantor yang memadahi.      

 

G. PROSES (PROCESS) 
NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

19. Proses pelayanan yang akurat.      

20. Karyawan melayani nasabah dengan 

baik. 

     

21. Proses yang mudah dalam 

bertransaksi. 

     

 

H. KEPUTUSAN MINAT NASABAH 

NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

22. Produk mitra iqra’ plus  dapat 

memberikan manfaat bagi nasabah. 

     

23. AJB Bumiputera 1912 memiliki 

kelebihan-kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh asuransi lain. 

     

24. Sebelum memutuskan memilih jenis 

produk mitra iqra’ plus   

terlebih dahulu mencari informasi 

tentang keunggulan produk tersebut. 

     

25. Berkeinginan untuk terus 

menggunakan produk mitra iqra’ 

plus  di masa yang akan datang. 

     

26. Produk mitra iqra’ plus  sangat 

sesuai dengan kebutuhan nasabah.  

     

 

 

 



 

 

 

 

Data Karakteristik Responden 

 

a. Jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi 

1 Laki-laki 61 

2 Perempuan 39 

 Total 100 

 

b. Usia Responden 

No. Usia Responden Frekuensi 

1 Dibawah 20 Tahun 1 

2 20 – 29 Tahun 12 

3 30 – 39 Tahun 39 

4 40 – 49 Tahun 44 

5 50 Tahun Keatas 4 

 Total 100 

 

c. Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Frekuensi 

1 SMA/SMK Sederajat 17 

2 Diploma  63 

3 S1 15 

4 S2 3 

5 Lain-lain 2 

 Total 100 

 



 

 

 

 

d. Pekerjaan 

No. Pekerjaan  Frekuensi 

1 PNS/TNI/POLRI 51 

2 Pegawai Swasta 20 

3 Wiraswasta 25 

4 Pelajar/Mahasiswa 2 

5 Lain-Lain 2 

 Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

VAlIDITAS X1 

 

 

RELIABILITAS X1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.764 3 

 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

VALIDITAS X2 

 

 

RELIABILITAS X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.732 3 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

VALIDITAS X3 

 

 

 

RELIABILITAS X3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 3 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

VALIDITAS X4 

 

 

RELIABILITAS X4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.766 3 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

VALIDITAS X5 

 

 

RELIABILITAS X5 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.722 3 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

VARIABEL X6 

 

 

RELIABILITAS X6 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.773 3 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

VALIDITAS X7 

 

 

RELIABILITAS X7 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.749 3 

 



 

 

 

 

Reliability 

 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

VALIDITAS Y 

 

RELIABILITAS Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.658 5 

 



 

 

 

 

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

         

N 

Taraf Signif 

N 

Taraf Signif 

N 

Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

                  

                  

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

                  

                  

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

                  

                  

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 



 

 

 

 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

                  

                  

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


