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Promosi merupakan bagian marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

yang sama pentingnya dengan produk, harga, dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha 

untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak 

langsung. Minat anggota dapat diartikan suatu berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta beberapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu 

atau dalam tahap ini calon pelanggan memulai tertarik untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan. Dari perbedaan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di 

KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Babat karena penulis ingin membuktikan apakah dengan adanya 

promosi dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat menjadi anggota serta bagaimana 

hubungan antara promosi terhadap minat menjadi anggota pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang 

Babat. 

penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap minat 

menjadi anggota pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat (2) untuk mengetahui 

bagaimana hubungan promosi terhadap minat pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang babat. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data 

menggunakan sumber-sumber yang meliputi; data primer dan data sekunder. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa berdasarkan uji koefisien determinasi 

sebesar 0,243 artinya bahwa variable independen “promosi” memberikan pengaruh sebesar 24,3% 

terhadap variable dependen “minat anggota” sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 75,7% di 

pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak disebutkan dalam penelian ini. Hasil dari pengujian t 

(parsial) mendapatkan nilai thitung untuk variabel Promosi (X1) adalah 5,460 sedangkan nilai ttabel 

dengan signifikasi 0,05 adalah 1,985. Sehingga thitung lebih besar dari ttabel maka dapat dikatakan 

variabel Promosi (X1) berpengaruh positif. Antara promosi terhadap minat menjadi anggota 

memiliki hubungan positif, artinya memiliki hubungan searah, apabila promosi ditingkatkan maka 

minat menjadi anggota juga akan meningkat.  
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