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ABSTRAK 

 
Siti Salamah(NIM. 1520210140). Pengaruh Lokasi, Kualitas Produk, 

Strategi Pemasaran Terhadap Minat Anggota Menggunakan Produk 

Simpanan Wadi’ah di BMT Mubarakah Cabang Mejobo Kudus. 

Skripsi, Kudus: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

 

Tujuan penelitan ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh lokasi 

terhadap minat anggoota menggunakan produk simpanan wadi’ah di 

BMT Mubarakah Cabang Mejobo. 2) Untuk mengetahui pengaruh 

kualitas produk terhadap minat anggota menggunakan produk simpanan  

wadi’ah di  BMT Mubarakah Cabang Mejobo. 3)Untuk mengetahui 

pengaruh strategi pemasaran terhadap minat anggota menggunakan 

produk simpanan wadiah di BMT Mubarakah Cabang Mejobo. 4) Untuk 

mengetahui pengaruh lokasi, kualitas produk dan strategi pemasaran 

secara bersama terhadap minat anggota menggunakan produk simpanan 

wadi’ah BMT Mubarakah Cabang Mejobo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis 

penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field 

research). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 responden 

dengan menggunakan teknik Simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Sedangkan untuk 

pengujian instrumen menggunakan Uji Validitas, Reliabilitas, Uji Asumsi 

Klasik, Uji Koefisien Korelasi dan determinasi, Serta Regresi Linear 

Berganda.   

Dari pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa 1)Terdapat pengaruh negatif faktor lokasi terhadap minat 

anggota menggunakan produk simpanan dengan akad wadi’ah  di BMT 

Mubarakah Cabang Mejobo Kudus. 2) Tidak terdapat pengaruh kualitas 

produk terhadap minat anggota menggunakan produk simpanan wadi’ah 

di BMT Mubarakah Cabang Mejobo Kudus. 3) Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Strategi pemasaran terhadap minat anggota menggunakan 

produk simpan wadi’ah dan mudharabah di BMT Mubarakah Cabang 

Mejobo Kudus. 4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lokasi, 

kualitas produk, strategi pemasaran secara simultan terhadap minat 

anggota menggunakan produk simpanan wadi’ah dan mudharabah di 

BMT Mubarakah Cabang Mejobo Kudus.  

 

Kata Kunci : Lokasi, Kualitas Produk, Strategi Pemasaran, Minat 

Anggota  
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MOTTO 

 

 

                              

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 

kamu telah selesai( dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan 

sesungguh-sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada 

Tuhanlah hendaknya kamu berharap. (QS.Al-Insyiroh: 6-8) 

 

 

 

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran 

(yang kau jalani) yang membuatmu terpena hingga kau lupa 

sedihnya rasa sakit.( Imam Ali Thalib AS) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ة
Tanda 

tanda 

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n … I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w … U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 خ
KH/

kh 
َع  ˊAˊ/a ء A/’a‘  َع   Bā  ب

 د
Dha/

dha 
  A’/a’ ء A/a  ِب ْي  Bi̅ 

 Bū  ُي ْي  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi̅d Yāˊ nisbah ف R/r ر

 falakiy  ِب ّي  َع َع  abb  ةَع  Q/q ق Z/z ز

ةّي  K/k ك S/s س   َعب  َع ِب ّي  rab رَع
‘ālami

y 

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal Lengkap الْي 

قَعرَع 

  َع 
qara’a 

وْي  اْي ْي ُيرُي

  ُي 
al-furū’  رُي  اْي ْي َع َع

al-

qamar 
 gairi̅  َع ْيرِب يْي 

 qara’a قَعرَع َع
ب اْي  َعضَع

 ءُي 
al-qaḍāˊ  اْي لَّش ْي ُي 

al-

syams 
  َع ْي ٌئ 

syai’u

n 

Kata Majemuk dirangkai Kata majemuk dipisah Tāˊ Marbūṭah 

ب لُي ا لّيِب  ْي ِب  ب لُي ا لّيِب  ْي ِب  Jamāluddi̅n  َع َع  Sā’ah سَعب  َعة Jamāl al-Di̅n  َع َع
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