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Perubahan perilaku konsumen menyebabkan manajemen pemasaran dituntut 

untuk selalu memperbarui pengenalan terhadap konsumennya, menilai kembali 

kebutuhan-kebutuhan mereka dimasa sekarang dan juga memperkirakan kebutuhan 

konsumen dimasa yang akan datang. Untuk itu sangat penting bagi pihak manajemen 

bank BNI 46 untuk dapat lebih memahami perilaku konsumen pengguna jasa 

pelayanannya. Karena pemahaman tentang keinginan konsumen tersebut menjadikan 

pihak bank tahu keinginan para konsumen, sehingga pihak bank mudah dalam 

pengambilan kebijakan pelayanan bank. 

Perumusan masalah dalan penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor apa sajakah 

yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam penggunaan mesin ATM BNI 46?, 2) 

faktor mana yang mempunyai pengaruh paling dominan mempengaruhi perilaku 

nasabah dalam penggunaan mesin ATM BNI 46? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku nasabah dalam penggunaan mesin ATM BNI 46, 2) untuk 

mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi perilaku nasabah dalam penggunaan 

mesin ATM BNI 46. 

Hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini yaitu: 1) faktor 

promosi, pelayanan, gaya hidup, keluarga, kelompok acuan, kepercayaan, hal ini 

merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam penggunaan mesin 

ATM BNI 46, 2) faktor pelayanan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi 

perilaku nasabah dalam penggunaan mesin ATM BNI 46. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor yaitu 

digunakan untuk mereduksi atau meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit 

dan memberi nama faktor yang berisi sejumlah variabel yang saling berkaitan. 

Hasil analisis faktor diperoleh lima faktor yang mempengaruhi nasabah dalam 

penggunaan mesin ATM BNI 46, yaitu faktor promosi, pelayanan, gaya hidup, 

keluarga, kelompok acuan, kepercayaan. Jadi hipotesis I yang menyatakan “faktor 

promosi, pelayanan, gaya hidup, keluarga, kelompok acuan, kepercayaan yang 

mempengaruhi perilaku nasabah dalam penggunaan mesin ATM BNI 46” diterima. 

Untuk menegtahui faktor yang dominan yang mempengaruhi perilaku nasabah 

dalam penggunaan mesin ATM BNI 46 dilihat dari besarnya nilai communalities 

bahwa variabel informasi yang terdapat pada faktor pelayanan mempunyai nilai 

sebesar 0,815, sehingga dapat disimpulkan faktor 2 (pelayanan) adalah faktor 

dominan yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam penggunaan mesin ATM BNI 

46. 



  


