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ABSTRAK 

 
Sela Asriani, NIM 1620210262, Pengaruh Pengetahuan, Kualitas 

Pelayanan, Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Santri Pondok 

Pesantren An-Nur Alislamiy Jekulo Kudus Di Ksps Bmt Yaummi 

Fatimah Cabang Kudus Pada Masa Pandemi Corona Virus-19, Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. 

 

Indonesia sedang mengalami negative spread diakibatkan karena 

terjadi Pandemi Covid-19 apakah santri masih berminat untuk menabung. 

Riset ini bertujuan mengetahui pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, 

Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Santri Di Ksps Bmt Yaummi 

Fatimah Cabang Kudus Pada Masa Pandemi Corona Virus-19, baik secara 

simultan ataupun secara parsial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

riset lapangan (field research) dan pendekatan kuantitatiaf. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah adalah teknik Incidental 

Sampling. Sampel berjumlah 48 responden santri pondok pesantren Annur 

Alislamiy. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode analisis linier berganda, uji f, uji 

t, dan koefisien determinasi. Data diolah dengan bantuan SPSS versi 16. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, pertama : 

menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat 

menabung di KSPS BMT Yaummi Fatimah Cabang Kudus ditunjukkan 

dengan thitung 2.991 lebih besar ttabel 2.015 dengan signifikansi sebesar 0,005 

lebih kecil dari 0,05. Kedua : menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di KSPS BMT Yaummi 

Fatimah Cabang Kudus ditunjukkan dengan thitung 3.389 lebih besar ttabel 

2.015 dengan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Ketiga : 

menyatakan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

di KSPS BMT Yaummi Fatimah Cabang Kudus ditunjukkan dengan thitung 

3.062 lebih besar ttabel 2.015 dengan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 

0,05. Keempat : menyatakan bahwa pengetahuan, kualitas pelayanan, dan 

lokasi berpengaruh terhadap minat menabung di KSPS BMT Yaummi 

Fatimah Cabang Kudus ditunjukkan dengan hasil uji f, fhitung menunjukkan 

nilai 25.061 dengan tingkat signifikansi sebebsar 0,000 dimana nilai tersebut 

lebih kecil dari α 0,05. 

 

Kata kunci : pengetahuan, kualitas pelayanan, lokasi, minat menabung. 

 

 

 

  


