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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

  Perkembangan dunia perbankan dewasa ini bergerak sangat cepat 

yang disertai dengan adanya tantangan-tantangan yang semakin luas dan 

kompleks. Hal tersebut membuat perbankan harus cepat dan tanggap dalam 

menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya melayani masyarakat. 

  Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam 

bidang pelayanan jasa harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

(service excellent) untuk dapat memenangkan persaingan yang semakin hari 

semakin kompetitif. Untuk menghadapi persaingan antara lembaga perbankan 

yang semakin ketat, sebuah bank harus mampu membaca peluang pasar yang 

ada dalam masyarakat. Saat ini semakin banyak produk perbankan yang di 

berikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. 

Dinamika kompetisi perbankan sekarang ini semakin tinggi, 

mengakibatkan suatu keuntungan kompetitif (competitive advantage) yang 

dimiliki oleh suatu bank makin tidak berkelanjutan (sustainable). Dengan 

demikian, sebuah bank harus melakukan berbagai upaya pembaharuan yang 

tidak kenal henti untuk dapat menjadi pemain utama pada segmennya. 

Sehingga dapat menjadi preferensi utama pelanggan (customer) yang 

berujung pada kepuasan dan bahkan loyalitas. Seiring dengan berkembangnya 

suatu bisnis yang membuat persaingan menjadi ketat, banyak perusahaan 
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berlomba-lomba meningkatkan fasilitas, prasarana, dan berbagai manfaat 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Hal 

tersebut juga terjadi pada industri perbankan. 

Makin beragamnya  produk di pasar,  di satu sisi, akan 

menyenangkan konsumen, karena mereka memiliki  banyak  pilihan.  Disisi  

lain,  situasi  tersebut  menjadi  sangat  kompetitif.  Artinya perusahaan harus 

melakukan sejumlah upaya agar dapat merebut hati konsumen. Pada intinya 

upaya-upaya  tersebut  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan:  bagaimana  

memuaskan  konsumen  sehingga mereka loyal kepada produk perusahaan. 

Pemahaman yang baik tentang pasar dan perilakunya, kiranya akan membuat 

upaya memuaskan konsumen menjadi relatif lebih mudah, karena dari sini 

perusahaan akan memiliki pengetahuan  tentang  minat  beli konsumen  

terhadap  suatu  produk,  proses  pengambilan  keputusannya,  dan persepsi 

mereka terhadap produk perusahaan. Selain itu, jika perusahaan ingin  

konsumennya  loyal  terhadap  produk  perusahaan,  mereka  juga  akan  

berupaya  untuk memahami hal-hal lain yang mempengaruhi keputusan beli 

konsumen. 

Salah satu produk perbankan yang sudah sangat familiar di 

kalangan masyarakat adalah tabungan. Tabungan merupakan salah produk 

perbankan yang paling utama dan paling banyak di gunakan oleh masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tabungan 

adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat-

syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 
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billyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.(Kasmir, 

2002:84).  

   Banyaknya bank-bank baru yang menawarkan produk sejenis 

dengan segala keunggulannya membuat para konsumen mulai berfikir ulang 

saat akan membuka sebuah rekening tabungan di sebuah bank. Selain 

memperhatikan produk- produk dari bank itu sendiri tentu saja banyak yang 

menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu bank untuk 

menyimpan dananya. Seperti misalnya Lokasi bank, atm, bunga yang 

diberikan dan juga kemudahan - kemudahan yang ditawarkan, selain itu 

konsumen juga akan mempertimbangkan bonus apa saja yang diberikan oleh 

bank apabila nasabah menyimpan dananya pada bank tersebut.  

Di lingkup Universitas Muhammadiyah Malang sendiri ada 2 bank 

besar yang bekerjasama dengan pihak kampus untuk mempermudah 

pembayaran akademis mahasiswa, dilihat dari segi lokasi juga sangat dekat 

karena berada dalam lingkup kampus, tetapi masih ada cukup banyak 

mahasiswa yang memilih menabung di Bank BRI yang letaknya berada diluar 

area kampus dan juga tidak memiliki kerjasama terkait pembayaran 

akademis. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang apa saja faktor keputusan nasabah khususnya mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam menabung pada Bank BRI.  
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam    

penelitian ini adalah “Apakah faktor yang dapat  mempengaruhi keputusan 

menabung nasabah khususnya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Malang dalam menabung pada Bank BRI ?” 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah “Untuk menganalisis apa saja faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan menabung nasabah khususnya mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam menabung pada Bank BRI”. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat  bagi pihak lain untuk digunakan sbb: 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal faktor keputusan 

menabung. 

b.  Dapat digunakan sebagai bahan referensi. 

 

1.5 BATASAN MASALAH 

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut dan agar penelitian ini 

menjadi  terarah sekaligus menghindarkan kemungkinan pembahasan yang 
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menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis membatasi mengenai 

faktor - faktor keputusan menabung nasabah khususnya mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Malang 

dalam menabung pada Bank BRI dan juga penelitian dilakukan pada bulan 

Januari tahun 2015. 

 


