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Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pelayanan dan Lokasi Terhadap Putusan 

Menjadi Anggota KSPPS-MAWAR Simo Sungelebak”. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini dilatar belakangi masalahnya karena masih 

banyaknya masyarakat yang enggan melakukan pembiayaan dengan alasan jarak 

yang jauh atau pelayanan tidak maksimal. 

Rumusan Masalah skripsi ini adalah bagaimana pengaruh pelayanan dan 

lokasi terhadap putusan menjadi anggota pembiayaan di KSPPS-MAWAR Simo 

Sungelebak baik secara parsial, simultan dan mana yang paling dominan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier  berganda. Instrumen 

penelitian yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti 

dari lokasi penelitian. Sedangkan pengujian instrumen menggunakan uji validitas, 

uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel pelayanan dan lokasi. Dari hasil uji t (parsial), Lokasi mendapat nilai 

sebesar (5,213) dan Pelayanan sebesar (3,138). Yaitu lebih besar dari ttabel 

(1,67252). Sedangkan dari uji F (Simultan) kedua variable mendapakatkan nilai 

sebesar (386,503), yaitu lebih besar dari Ftabel (2,80). Untuk Variabel yang paling 

dominan, dapat dilihat dari uji t parsial dengan nilai paling besar, yaitu Variabel 

Lokasi (5,213). 

Diantara Dua Variable pelayanan dan lokasi mana yang lebih dominan 

terhadap putusan menjadi anggota pembiayaan di KSPPS-MAWA Simo 

Sungelebak. Sedangkan yang paling dominan Antara Variable Pelayanan dan 

Lokasi, dapat dilihat dari hasi Uji t (parsial) masing-masing variabel, Variable 

Lokasi mendapatkan nilai yang lebih besar dari pada Variable Pelayanan. Untuk 

Variable Pelayanan mendapat nilai sebesar  (5,213) sedangkan untuk Variable 

Lokasi hanya mendapat nilai sebesar (3,138). Maka dapat disimpulkan bahwa 

yang paling dominan dalam mempengaruhi minat masyarakat dalam 

menggunakan produk pembiayaan di KSPPS-MAWAR Simo Sungelebak adalah 

Variable Lokasi 

 

 

 


