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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Nur Istiana yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Brand Image terhadap Keputusan Menabung pada Bank Syariah 

Mandiri Salatiga” menyimpulkan bahwa brand image berpengaruh positif dan 

hasilnya signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di bank Syariah Mandiri 

Salatiga, ialah sebesar 0,000. Brand image pada bank juga perlu diperhatikan, 

karena brand image (citra merek) bank yang baik dimata para nasabah atau 

masyarakat, tentunya akan menambah jumlah nasabah yang hendak menabung di 

bank Syariah Mandiri Salatiga.11  Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian Nur 

Istiana ialah adanya keterbatasan waktu dalam penyebaran kueisoner kepada 

responden, sehingga responden mengisi kuesioner secara asal-asalan dan juga ada 

yang tidak mengisinya.  

Jurnal ekonomi syariah yang ditulis oleh Istikomah dan Ade Sofyan 

Mulazid dengan judul “Pengaruh Brand Image dan Kepercayaan terhadap Loyalitas 

Nasabah PT. BNI Syariah Cabang Fatmawati Jakarta” mendapatkan sebuah 

kesimpulan yaitu, variabel brand image berpengaruh negatif terhadap loyalitas 

nasabah. Hal tersebut dikarenakan nilai thitung <  ttabel (-277 < 1,985), maka Ho 

                                                             
11Nur Istiana. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Menabung pada Bank Syariah Mandiri Salatiga. (Skripsi. 2015), Hal : 77 
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diterima dan Ho ditolak. Kemudian diperkuat dengan nilai 𝛼 (0,021 < 0,05).12 

Keterbatasan dalam jurnal ini ialah, responden belum memahami secara detail 

perbankan syariah, karena mereka menggunakan bank syariah mengikuti teman 

atau saudaranya yang telah mengunakan bank syariah.  

Jurnal Jom Fisip yang ditulis oleh Alberto Brando dan Mariaty Ibrahim 

dengan judul “Pengaruh Brand Image Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah 

Perbankan (studi kasus BRI Syariah Pekanbaru)” disimpulkan bahwa brand image 

mempengaruhi loyalitas nasabah di BRI Syariah Pekanbaru. Agar loyalitas di BRI 

Syariah Pekanbaru semakin meningkat, maka perlu diperhatikan apa yang 

dibutuhkan oleh nasabah, misalnya memberikan biaya pengembalian yang murah 

dalam proses kredit, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta memberikan 

solusi disegala permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah.13 Keterbatasan 

pengalaman serta ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga 

menghasilkan penelitian yang kurang sempurna. 

Penelitian dari Cut Dilam Chalida Ulfah yang berjudul Analisis 

Pengaruh Citra Merek, Periklanan dan Persepsi Terhadap Keputusan Nasabah 

Memilih Bank Syariah (Studi pada PT. BSM KC Meulaboh), dapat disimpulkan 

bahwa variabel citra merek terhadap keputusan nasabah melalui perhitungan pada 

uji t dengan nilai signifikan yaitu 0,119, menunjukkan citra merek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih  bank syariah.14 

                                                             
12 Istikomah, Ade Sofyan Mulazid. Pengaruh Brand Image dan Kepercayaan Terhadap 

Loyalitas Nasabah PT BNI Syariah Cabang Fatmawati Jakarta. (Jurnal Ekonomi Syariah. 2018. 

Vol 6), Hal: 13 
13 Alberto Brando, Mariaty Ibrahim. Pengaruh Brand Image Produk Syariah Terhadap 

Loyalitas Nasabah Perbankan (studi kasus BRI Syariah Pekanbaru). (JOM FISIP. 2016.  Vol 3),  

Hal : 7-8 
14 Cut Dilam Chalida Ulfah. Analisis Pengaruh Citra Merek, Periklanan, dan Persepsi 

Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah (studi kasus pada PT BSM KC Meulaboh). 

(Skripsi. 2018), Hal : 113 
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Kendala yang dialami oleh Cut Dilam Chalida Ulfah ialah Nasabah tidak berkenan 

untuk mengisi kuesioner yang diajukan oleh peneliti, sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam memperoleh data.  

Penelitian skripsi dari Dennis Eka Saputra yang berjudul Pengaruh 

Citra Merek (Brand Image) terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank 

Syariah Mandiri Depok, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa citra merek (Brand 

Image) yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Depok berpengaruh yang cukup 

besar terhadap minat nasabah menabung di Bank Syariah Mandiri Depok. Hal 

tersebut dapat diketahui secara nyata bahwa, citra merek merupakan salah satu asset 

yang mampu membawa perusahaan menuju kesuksesan bank. Semakin baik citra 

merek yang BSM Depok miliki, maka semakin banyak peluang bagi bank untuk 

memgembangkan diri serta mendapatkan loyalitas dan kepercayaan dari nasabah.15 

Keterbatasan penelitian ini adalah adanya nasabah selaku responden yang ragu 

dalam pengisisan kuesioner, sehingga terdapat beberapa responden yang tidak 

mengisi identitasnya sesuai dengan apa yang peneliti inginkan.  

Penelitian skripsi dari Tarwiyatun Niza yang berjudul Pengaruh 

Persepsi, Citra Merek, dan Periklanan terhadap Minat Nasabah Menabung di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung, diperoleh sebuah 

kesimpulan yaitu cutra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung nasabah. Hasil regresi berganda menunjukkan variabel citra merek 

bernilai positif sebesar 0,274 dan nilai thitung > ttabel yaitu sebesar 2,858 > 1,985 

dengan tingkat signifikansi 0,005 < 0,005. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat 

diketahui bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh positif secara 

                                                             
15 Dennis Eka Saputra. Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung di Bank Syariah Mandiri Depok. (Skripsi. 2018), Hal : 75 
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signifikan terbukti kebenarannya. Semakin tinggi nilai citra merek maka semakin 

tinggi minat menabung nasabah.16 Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keadaan 

yang kurang kondusif saat responden melakukan pengisian kuesioner, sehingga 

responden tidak membaca pertanyaan dengan baik dan seksama.  

Penelitian skripsi dari Zainab yang berjudul Pengaruh Citra Merek, 

Periklanan, dan Persepsi terhadap Minat Menabung Nasabah (studi kasus pada 

masyarakat Ciputat dan Pamulang yang menjadi nasabah di Bank Muamalat) 

diperoleh hasil yaitu citra merek terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat 

menabung dengan ditunjukkan oleh nilai R2 = 0,106 atau 10,6 %.17 Keterbatasan 

penelitian ini ialah, peneliti tidak mendapatkan data nasabah secara lengkap yang 

berada di daerah Ciputat dan Pamulang. Sehingga, jumlah responden yang peneliti 

dapatkan tidak seperti yang diinginkan oleh peneliti.  

Artikel ilmiah dari M.Adis Tiyo dengan judul Pengaruh Kepercayaan, 

Citra Merek, Kualitas Layanan terhadap Niat Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya, diperoleh sebuah  hasil yaitu variabel bebas citra merek 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap niat nasabah menabung di 

Bank Mandiri Surabaya.18 Keterbatasan dalam penelitian M. Adis Tiyo adalah 

peneliti menggunakan responden masyarakat umum yang pada dasarnya belum 

menjadi nasabah bank, selain itu terdapat responden mahasiswa yang belum 

mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah menabung di bank. Hal tersebut 

                                                             
16 Tarwiyatun Niza. Pengaruh Persepsi, Citra Merek, dan Periklanan terhadap Minat 

Nasabah Menabung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung . 

(Skripsi. 2016),  Hal: 100 
17 Zainab. Pengaruh Citra Merek, Periklanan, dan Persepsi terhadap Minat Menabung 

Nasabah (studi kasus pada masyarakat Ciputat dan Pamulang yang menjadi nasabah di Bank 

Muamalat). (Skripsi. 2011), Hal: iii 
18 M.Adis Tiyo. Pengaruh Kepercayaan, Citra Merek, Kualitas Layanan terhadap Niat 

Nasabah Menabung pada Bank Mandiri di Surabaya. (Artikel Ilmiah. 2016), Hal: 10 
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dikarenakan, peneliti yang sebelumnya tidak mendapatkan izin dari bank yang 

hendak diteliti, sehingga peneliti sebelumnya memutuskan untuk melakukan 

penyebaran angket di luar dari nasabah bank.  

Jurnal Ilmu Manajemen yang diterbitkan oleh fakultas ekonomi 

Universitas Negeri Surabaya, yang ditulis oleh Aditya Bagus dan Yessy Artanti 

dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan 

Nasabah Memilih Tabungan Bank Syariah Mandiri, diperoleh hasil yaitu bahwa 

variabel bebas citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap keputusab 

nasabah memilih tabungan Bank Syariah Mandiri.19 Keterbatasan dalam penelitian 

ini ialah rata-rata nasabah yang memilih tabungan Bank Syariah Mandiri yaitu 

nasabah yang mengikuti teman-teman kerja serta tetangga sekitar rumahnya, 

dengan itu mereka tertarik.  

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Afief Amrullah 

dengan judul Pengaruh Bagi Hasil, Lokasi, dan Citra Merek terhadap Proses 

Keputusan Menabung (Studi kasus produk tabungan IB Hasanah mahasiswa pada 

BNI Syariah cabang Banjarmasin), didapatkan sebuah kesimpulan hasil penelitian 

yaitu variabel citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah dalam menggunakan tabunganku. Dengan nilai t hitung (6,58) > t tabel 

(1,98498).  Nama produk yang favourable sehingga mudah diucapkan merupakan 

keunggulan tersendiri dari Bank BNI Syariah.20  Keterbatasan dalam penelitian ini 

ialah metode yang digunakan berbeda dengan penelitian lain, sehingga jika 

                                                             
19 Aditya Bagus dan Yessy Artanti. Pengaruh Citra Merek dan Promosi Penjualan 

terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Bank Syariah Mandiri. (Jurnal Ilmu Manajemen. 

2014. Vol 2 No 4), Hal: 1271 
20 Muhammad Afief Amrullah. Pengaruh Bagi Hasil, Lokasi, dan Citra Merek terhadap 

Proses Keputusan Menabung (Studi kasus produk tabungan IB Hasanah mahasiswa pada BNI 

Syariah cabang Banjarmasin). (Skripsi. 2016), Hal: 119 
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penelitian ini dijadikan acuan, maka akan membuat ketidakpahaman peneliti 

selanjutnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Anifah dengan judul Pengaruh 

Brand Awareness, Brand Image dan Media Communication terhadap Minat 

Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Muntilan (Studi kasus pada 

masyarakat Temanggung Muntilan), diperoleh sebuah hasil yaitu bahwa brand 

image mempunyai pengaruh yang positif signfikan terhadap minat memilih produk. 

Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin baik tingkat brand image yang dimiliki 

oleh BSM cabang Muntilan, maka akan semakin meningkatkan minat penduduk 

desa Temanggung dalam memilih produk BSM cabang Muntilan.21 Kekurangan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Anis Anifah yaitu data yang dikumpulkan 

berasal dari penduduk Desa Temanggung yang sedikit banyak mengetahui tentang 

Bank Syariah Mandiri cabang Muntilan.  

International Journal of Economics, Business and Management 

Research dengan judul Analysis of The Influence of Brand Image and Customer 

Value on Customer Satisfaction and Its Impact on Customer Loyaltys, yang ditulis 

oleh M. Ali Iqbal, Yanti Murni, dan Niken Sulistyowati, diperoleh hasil yaitu brand 

image and customer value influence to customer loyalty satisfaction and also to 

customer loyalty.22 Keterbatasan yang ada dalam jurnal tersebut yaitu peneliti hanya 

menggunakan referensi dengan jumlah yang sedikit.  

                                                             
21 Anis Anifah. Pengaruh Brand Awareness, Brand Image dan Media Communication 

terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Muntilan (Studi kasus pada 

masyarakat Temanggung Muntilan). (Skripsi. 2014), Hal: 85 
22 M. Ali Iqbal, Yanti Murni, Niken Sulistyowati. Analysis of The Influence of Brand Image 

and Customer Value on Customer Satisfaction and Its Impact on Customer Loyaltys. (International 

Journal of Economics, Business and Management Research. 2018. Vol 2. No 4), Hal: 343 
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Penelitian ini menggunakan objek nasabah Bank Syariah Mandiri Kota 

Mojokerto yang paham mengenai pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, 

sehingga responden tidak menjawab dengan asal-asalan, serta responden tidak ragu 

terhadap penelitian ini dengan cara mengisi identitas sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh peneliti, dikarenakan adanya surat izin penelitian dari pihak 

kampus. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari pihak Bank Syariah Mandiri 

Kota Mojokerto. Dengan keterbatasan waktu yang peneliti miliki, peneliti akan 

menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin demi 

mendapatkan hasil yang maksimal, menggunakan referensi dari berbagai macam 

sumber. Peneliti juga menerapkan dan menggunakan rumus-rumus yang mudah 

dipahami, apabila penelitian ini dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya, 

peneliti tidak akan mengalami kesulitan.  

2.2 Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

A. Pemasaran Jasa  

1. Definisi Pemasaran 

Pemasaran menurut Abdurrahman ialah suatu kegiatan pokok yang 

harus dipahami dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

untuk berkembang dan memperoleh laba.23  

Pemasaran yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pemasaran jasa yang 

ditawarkan oleh bank. Secara umum, pemasaran bank merupakan suatu proses 

untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan 

                                                             
23 Abdurrahman, Nana Herdiana. Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan. 

(Bandung: CV Pustaka Setia. 2013). Hal: 341 
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kepuasan.24 Adapun pengertian pemasara syariah menurut Arif ialah 

penerapansuatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. 

Sehingga, pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.25 

Definisi pemasaran jasa ini digunakan sebagai pembahasan dalam 

penelitian ini. Dikarenakan, brand image pada umumnya mengarah ke perusahaan 

produk, supaya tidak terjadi perbedaan makna, maka definisi tersebut dijelaskan 

dalam bab ini.  

2. Definisi Jasa  

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) 

dan tidak menghasilkan kepemilikian sesuatu.26 

Definisi lain mengatakan jasa merupakan sesuatu yang dapat 

diidentifikasikan secara terpisah tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan. Konsumen akan mendapatkan nilai (value) dari tenaga kerja, tenaga 

ahli, maupun fasilitas. Akan tetapi, konsumen tidak mendapatkan hak milik dari 

unsur-unsur fisik yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut.  

3. Jasa Perbankan  

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 1 disebutkan 

bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

                                                             
24 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013). Hal: 54-55 
25 Arif Al Rianto, M. Nur. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis. 

(Bandung: CV Pustaka Setia. 2012). Hal: 20 
26 Djaslim Saladi. Intisari Pemasaran & Unsur-UnsurPemasaran. (Bandung: Linda Karya. 

2002). Hal: 89 
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syariah serta Usaha Unit Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melakukan usahanya.27  

Penelitian ini akan membahas mengenai brand image perbankan 

syariah, dimana di dalamnya membahas mengenai jasa-jasa yang membuat nasabah 

tertarik untuk menabung di Bank Syariah Mandiri. Diantaranya yaitu tentang 

pelayanan (people), promosi serta produk yang dihasilkan oleh Bank Syariah 

Mandiri. Ketiga hal tersebut, dapat mempengaruhi kualitas jaminan mutu yang 

dihasilkan oleh perbankan syariah, dengan itu akan berpengaruh kepada citra 

perusahaan atau perbankan syariah tersebut. Berikut merupakan penjelasan 

mengenai pelayanan (people), produk, serta promosi:  

a. Orang (people)  

Menurut Zeithaml and Bitner, orang (people) adalah semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi 

pembeli. Elemen-elemen dari people ialah perusahaan, konsumen dalam 

lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian dan 

penampilan karyawan pun berpengaruh terhadap persepsi konsumen atau 

keberhasilan penyampaian jasa (service encounter). Orang berperan penting 

dalam peningkatan citra dari perbankan tersebut. Hal tersebut dikarenakan, orang 

juga ambil andil tersendiri dalam perbankan yaitu tentang pelayanan yang baik 

kepada nasabah, informasi yang disampaikan kepada nasabah sesuai dan dapat 

dipercaya, kemudian segala bentuk jasa dalam perbankan dapat ditangani dengan 

cepat.  

                                                             
27 Aulia, Fajriyati. Pengaruh Brand Image dan Nisbah bagi Hasil terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung di Bank Syariah (studi pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang). 

(Skripsi. 2018). Hal: 5 
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b. Produk  

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi oleh pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.28 Produk 

pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk 

yang tidak berwujud. Masing-masing produk dapat dikatakan berwujud atau tidak 

berwujud karena memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Produk yang 

berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang dan dirasa secara langsung 

sebelum membeli, sedangkan produk yang tidak berwujud seperti jasa, maka 

produk tidak dapat dilihat dan dirasa sebelum beli.29  

c. Promosi  

Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran 

yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.  

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, 

dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya.30 

Melalui tiga hal diatas yaitu orang (people), produk dan promosi dapat 

membuat nasabah tertarik dengan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah. 

Hal tersebut dikarenakan, perbankan telah menerapkan kualitas jaminan mutu 

                                                             
28 Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran. (Yogyakarta:Andi. 2008), Hal: 95 
29 Ratih Hurriyati. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen. (Bandung:Alfabeta. 2010), 

Hal: 58 
30 Ibid, Hal: 62 
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yang baik bagi nasabah yang hendak dan yang telah melakukan lalu lintas jasa 

pembayaran atau telah menabung di bank syariah. Melihat ketiga hal tersebut, 

nasabah akan mempunyai persepsi yang positif mengenai citra merek bank 

syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri Kota Mojokerto yang menjadi tempat 

penelitian ini  

B. Merek  

1. Definisi Merek 

Merek ialah suatu identitas terhadap suatu produk atau jasa perusahaan. 

Merek mencerminkan nilai (value) yang diberikan oleh perusahaan kepada 

konsumen. Merek yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah merek jasa yang 

ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kota Mojokerto. Merek jasa sendiri ialah 

merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

perusahaan dengan tujuan untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya.  

Merek merupakan sebuah janji dari sebuah perusahaan atau penyedia 

jasa untuk secara konsisten memberikan manfaat, jasa, serta tampilan tertentu 

kepada para konsumen atau nasabahnya. Akan tetapi, merek bukan hanya sekedar 

simbol, merek yang terbaik akan menghasilkan jaminan mutu yang terbaik pula.31 

Merek dapat memiliki enam tingkat pengertian yang umunya diingat serta menjadi 

kebiasaan para konsumen : 

a. Atribut : merek, mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Misalkan, Bank 

Syariah Mandiri memiliki kualitas pelayanan yang baik, sehingga jika 

menabung dana yang disimpan akan aman dan terjamin. 

                                                             
31 Philip Kotler, A.B. Susanto. Manajemen Pemasaran di Indonesia. (Jakarta: Salemba 

Empat. 2001), Hal: 575 
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b. Manfaat : merek tidak hanya serangkaian atribut, namun dengan atribut 

tersebut akan menimbulkan manfaat tersendiri bagi konsumen atau nasabah. 

Seperti, ketika melakukan transaksi di BSM, saya merasa dihargai, karena 

karyawan yang sangat ramah. Sehingga saya, memutuskan akan terus 

melakukan transaksi di BSM  

c. Nilai : melalui merek, nasabah dapat menilai baik atau buruknya sebuah 

perusahaan. Misal, BSM menyediakan produk serta fasilitas yang baik dan 

dalam kegiatan operasionalnya, menggunakan prinsip-prisnip syariah sesuai 

dengan instansinya yang berbasis syariah.32 

d. Budaya : merek juga sangat berpengaruh terhadap budaya sekitar. Misalkan, 

untuk saat ini pemerintah lagi gemcar-gencarnya mendorong masyarakat 

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan syariah, misalkan adanya investasi-

investasi syariah. Dengan demikian, menabung di bank syariah menjadi 

budaya di zaman sekarang. Karena telah terbukti bahwa transaksi di bank 

syariah lebih menguntungkan, dengan tidak adanya riba.  

e. Kepribadian : merek, juga dapat menggambarkan kepribadian seseorang. 

Seorang nasabah yang bertransaksi di bank syariah khususnya di Bank 

Syariah Mandiri, tentunya nasabah tersebut patuh terhadap ajaran agama 

islam yang mengajarkan bahwa larangan adanya riba dalam transaksinya.   

f. Pemakai : merek menunjukkan jenis konsumen yang akan mengenakan jasa 

tersebut. Dalam kesehariannya selain menabung, ataupun melakukan 

investasi. Seorang nasabah terkadang membutuhkan pembiayaan untuk 

memajukan usaha yang sedang digelutinya. Melalui jasa pembiayan di BSM 

                                                             
32 Philip Kotler, A.B. Susanto. Manajemen Pemasaran di Indonesia. (Jakarta: Salemba 

Empat. 2001), Hal: 576 
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dapat mempermudah nasabah tersebut memperoleh sebuag pembiayaan yang 

ia butuhkan.  

2. Peran Merek 

Merek dalam sebuah perusahaan atau instansi memilik peranan yang 

penting. 33Dengan adanya merek yang tertera, konsumen dengan mudah untuk 

mengingat serta melakukan transaksi kembali didalam perusahaan tersebut. 

Sehingga, merek juga dapat menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan, serta 

produk-produk yang ditawarkannya. Adapun peran dari merek yaitu :  

a. Merek dapat mengidentifikasi perusahaan yang mengeluarkan produk 

tersebut dan memungkinkan jika konsumen, baik individu atau organisasi 

menuntut tanggung jawab atas kinerjanya. Dengan itu, konsumen dapat 

mengevaluasi sendiri merek yang sedang mereka gunakan dari berbagai 

macam pengalaman atau review dari konsumen lain.  

b. Merek dapat menyederhanakan atau mempercepat pencarian konsumen. 

c. Merek menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk produk 

serta unit aspek tertentu.  

d. Bagi perusahaan atau instansi, merek mempresentasikan bagian properti 

hukum, yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Sehingga 

memberikan keamanan pendapatan masa depan yang baik untuk para 

konsumen. 

 

                                                             
33 Philip Kotler, Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran. (Jakarta: Erlangga. 2009. 

Edisi 13. Vol 1), Hal:259 
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3. Tujuan Pemberian Merek  

Selain peran merek, juga ada tujuan dari pemberian cap atau merek dalam sebuah 

perusahaan, diantaranya34: 

a. Perusahaan menjamin jika produk-produk yang ditawarkan kepada 

konsumen, sungguh-sungguh berasal dari perusahaannya. 

b. Perusahaan memberikan merek agar mudah untuk diingat oleh para 

konsumen. 

c. Meningkatkan ekuitas merek, yang dapat meningkatkan margin, serta 

memberikan kemudahan dalam mempertahankan kesetiaan kepada 

konsumen. 

C. Citra  

1. Defnisi Citra  

Citra ialah seperangkat ide, kesan, dan keyakinan yang telah dimiliki 

oleh seseorang terhadap suatu obyek. Sikap serta tindakan seseorang terhadap suatu 

objek, sangat ditentukan oleh citra dari objek tersebut.35 Dengan adanya “Citra” 

masyarakat mampu mempresepsikan perusahaan atau produknya.  

Citra (Image) merupakan sebuah persepsi yang cukup konsisten dan 

bersifat jangka panjang. Sehingga, utuk membuat sebuah image yang baik 

memperlukan waktu yang lama, dan apabila image telah terbangun dengan baik, 

maka sulit untuk mengubahnya kembali. Citra suatu perusahaan yang merupakan 

                                                             
34 Buchari Alma. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. (Bandung: Alfabeta. 2014), 

Hal: 149 
35 Dennis Eka Saputra. Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung di Bank Syariah Mandiri Depok. (Skripsi. 2018), Hal : 21 
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nama baik dari perusahaan serta reputasi sebuah perusahaan yang sering dan sangat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

D. Brand Image (Citra Merek) 

1. Definisi Brand Image 

Brand image merupakan sebuah label dari lembaga keuangan yang 

dapat menarik minat serta perhatian nasabah untuk menabung di bank syariah, 

karena adanya kepercayaan yang telah dibangun oleh nasabah akibat adanya 

kualitas pelayanan, dalam hal ini orang (people) yang sangat berperan, produk, serta 

promosi yang baik dari lembaga keuangan bank syariah tersebut.  

Brand image ialah pandangan tentang merek yang merupakan 

pemikiran para konsumen akan gambaran pada merek tersebut. Brand image 

merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh konsumen karena alasan subyektif 

dan juga karena emosi pribadinya. Dengan kata lain, brand image yakni deskripsi 

mengenai keyakinan dan asosiasi konsumen terhadap sebuah merek tertentu.36 

Dengan adanya informasi serta pengalaman ataupun review dari konsumen lain, 

dapat menambah kekuatan citra merek produk tersebut.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, citra merek merupakan sebuah 

persepsi yang timbul dalam benak konsumen mengenai informasi atau pengalaman 

yang lalu tentang merek produk tersebut. Citra merek menjadi aset yang berperan 

penting dalam pertumbuhan perusahaan. Perusahaan harus terus menjaga nama 

citra mereknya agar konsumen senantiasa melakukan lalu lintas jasa di perusahaan 

tersebut. 

                                                             
36 Erna Ferrinadewi. Merek & Psikologi Konsumen. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008), Hal: 

165 
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2. Dimensi Brand Image  

Dimensi brand image terbagi menjadi tiga, yaitu:  

a. Citra pembuat (corporate image), ialah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan  yang membuat suatu jasa  

b. Citra pemakai (user image), ialah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu jasa perusahaan.  

c. Citra produk (product image), ialah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu jasa perusahaan. 

3. Pengukuran Citra Merek (Brand Image) 

Pengukuran merek dapat dilakukan dengan beberapa aspek merek, yaitu:37 

a. Kekuatan (strength) 

Kekuatan lebih mengarah kepada keunggulan-keunggulan dan merupakan 

kelebihan perusahaan yang bersifat fisik demi mengungguli perusahaan yang lain. 

Kekuatan tersebut meliputi, fasilitas produk, harga produk, penampilan fasilitas 

pendukung dsri produk, dan fisik produk.  

b. Keunikan (uniqueness) 

Keunikan ialah kemampuan perusahaan untuk membedakan sebuah merek 

dengan merek-merek yang lain. Kesan unik tersebut muncul dari konsumen yang 

telah menggunakan produk tersebut.  

c. Favourable  

Favourable lebih terarah pada kemampuan merek tersebut dapat dengan mudah 

diingat oleh konsumen.  

                                                             
37 Nur Istiana. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Menabung pada Bank Syariah Mandiri Salatiga. (Skripsi. 2015), Hal : 22-23 
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E. Minat Nasabah Menabung 

1. Definisi Minat Menabung 

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah sebuah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu keinginan yang tinggi. Minat 

merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas.38  Minat 

ialah sikap jiwa dari seseorang yang tertuju pada sesuatu yang terdapat unsur 

hubungan yang sangat kuat. Minat nasabah yang dimaksud yaitu minat untuk 

menggunakan produk atau layanan jasa dari perusahaan atau instansi perbankan.  

Minat berarti kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Rangsangan yang diberikan oleh bank demi menarik minat nasabah untuk 

menabung bersifat terbatas yang hasilnya langsung dapat dirasakan sendiri oleh 

nasabah tersebut.  

Minat menabung merupakan bagian dari motivasi yang muncul dari 

dalam diri seseorang untuk gemar melakukan aktivitas menabung. Seseorang yang 

disiplin atau gemar untuk menabung, berarti mempunyai perencanaan keuangan 

dimasa yang akan datang, serta adanya tujuan yang ingin ia capai dalam 

kehidupannya kelak. Karena, seseorang yang mempunai rencana atau tujuan, 

berarti ia hidup dengan sesungguhnya. Berikut merupakan ayat Al-Quran tentang 

anjuran untuk menabung,  

a. Al-Quran 

ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن ۖ َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَرب ِِه َكفُوًرا إِنَّ اْلُمبَذ ِ  

                                                             
38 Anton M. Moeliono. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 1999), 

Hal: 225 
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Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’: 27)39 

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengingatkan 

bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai 

saudaranya setan. Orang yang boros bermakna orang yang memberlanjakan 

hartanya dalam perkara yang tidak mengandung manfaat berarti.40 Sehingga, 

menabung merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghindari dari sifat boros 

dan menabung juga kegiatan yang disukai oleh Allah SWT, dengan menabung 

seseorang bisa menghemat pengeluaran dan tidak berfoya-foya serta menabung 

juga dapat mempersiapkan kehidupan di masa depan yang lebih baik. 

Selain yang terkandung dalam Al-Quran terdapat juga salah satu Hadist 

yang menjelaskan mengenai pentingnya menabung.  

b. Hadist 

“Simpanlah sebagian harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu 

jauh lebih baik bagimu.” (H.R. Bukhari) 

Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa, menabung merupakan hal 

yang dianjurkan oleh agama Islam, karena menabung adalah salah satu cara untuk 

mempersiapkan diri atau bekal di masa yang akan datang. Dengan menabung, 

akan terhindar dari sifat boros dan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai di 

kemudian hari.  

                                                             
39 https://tafsirweb.com/4631-surat-al-isra-ayat-27.html. Diakses pada tanggal 17 Juli 2019, 

pukul 20.15 
40 http://mariachip.blogspot.com/2015/03/qs-al-isra-17-ayat-26-27.html. Diakses pada 

tanggal 17 Juli 2018, pukul 20.35 

https://tafsirweb.com/4631-surat-al-isra-ayat-27.html
http://mariachip.blogspot.com/2015/03/qs-al-isra-17-ayat-26-27.html
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Dari beberapa surat Al-quran dan Hadist yang telah disebutkan diatas, 

sebagai seorang muslim yang patuh terhadap ajaran agama, sebaiknya menerapkan 

ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sisihkanlah harta benda yang 

kita miliki untuk bekal di masa yang akan datang. Dan janganlah suka 

menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting (boros) karena sifat 

boros merupakan sifat yang tidak disukai Allah SWT. Lebih baik, jika harta tersebut 

digunakan untuk hal-hal yang positif, dan alangkah baiknya bila disisihkan atau 

ditabung agar lebih bermanfaat dan agar terpenuhinya tujuan kehidupan kita kelak.  

2. Indikator Minat Nasabah 

Terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi minat nasabah sebelum 

melakukan pembelian, antara lain: 41 

a. Perhatian (Attention) 

Perhatian merupakan hal yang paling bisa ditonjolkan untuk menunjukkan kepada 

calon konsumen yang hendak melakukan pembelian. Perhatian ini bisa dilakukan 

lewat penyebaran iklan di koran, sosial media, televisi, radio, majalah, dan lain 

sebagainya, tentunya dibuat dengan semenarik mungkin, mudah diingat, memiliki 

pesan yang singkat namun mudah untuk dicerna konsumen, dan memiliki 

karakteristik tersendiri. 

b. Ketertarikan (Interest) 

Tertarik dapat diartikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dengan mudah 

diterima oleh konsumen. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik 

perhatian konsumen.  

                                                             
41 Philip Kotler. Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2. (Jakarta: PT Indeks Kelompok 

Gramedia. 2005). Hal: 78 
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c. Keinginan (Desire) 

Konsumen harus dibuat lebih dari sekedar tertarik, namun mereka harus didorong 

untuk menginginkan produk atau layanan jasa yang telah diiklankan oleh 

perusahaan tersebut. Dengan iklan sekreatif mungkin, memungkinkan konsumen 

untuk memiliki produk yang mereka inginkan. 

d. Tindakan (Action) 

Tindakan merupakan sebuah keinginan konsumen terhadap produk atau layanan 

jasa yang ditawarkan, sehingga mereka mengambil tindakan untuk membeli serta 

menggunakan produk atau layanan jasa tersebut.  

2.3 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan gambaran pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat, yaitu tentang pengaruh brand image terhadap minat 

nasabah menabung di Bank Syariah Mandiri Kota Mojokerto. Dimana dalam judul 

penelitian tersebut, terdapat variabel bebas (independent) yaitu brand image (X), 

sedangkan variabel terikatnya (dependent) ialah minat nasabah menabung (Y). 

Untuk memperjelas pemaparan tersebut, dapat digambarkan melalui kerangka 

penelitian dibawah ini,  

Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 

 

  

 

 

 

Brand Image  

(X) 

Minat Nasabah 

Menabung  
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakaan dugaan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka dengan itu perlu diuji kebenarannya.42 Para ahli 

mendefinisikan hipotesis ialah dugaan terhadap hubungan antara dua variable atau 

lebih. Sehinggs, hipotesis merupakan jawaban atas dugaan sementara yang harus 

diuji kebenarannya.  

Hipotesis : 

Ho : Brand Image tidak berkorelasi terhadap minat nasabah untuk 

menabung 

Ha : Brand Image berkorelasi terhadap minat nasabah untuk      

menabung  

Sehingga apabila dirumuskan dengan hipotesis yang bersifat hipotesis statistik 

makan akan terbentuk : 

 Ho : r = 0 

 Ha : r ≠ 0 

 

                                                             
42 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS. (Jakarta: Kencana. 2013), Hal: 38 


