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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti  Metode Penelitian Hasil  

Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Nasabah (Mahasiswa) 

Dalam Memilih 

Menabung Pada Bank 

Syariah. Oleh 

Ananggadipa 

Abhimantra 

(2013) 

Indikator : 

- Pengetahuan: 

pengetahuan tentang 

produk, pengetahuan 

tentang pembelian. 

- Religiusitas : Dimensi 

keyakinan, dimensi, 

pengetahuan agama, 

dimensi konsekuansi, 

dan dimensi ritual. 

- Produk : manfaat 

produk, jaminan 

keamanan produk. 

- Pelayanan: 

keterampilan, kualitas 

pelayanan, 

penampilan. 

- Keputusan menabung 

di bank Syariah : 

Bentuk-bentuk produk, 

kualitas pelayanan, dan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

faktor-faktor seperti 

pengetahuan, 

religiusitas, produk, 

dan pelayanan di Bank 

Syariah memiliki 

pengaruh positif 

terhadap keputusan 

memilih menabung di 

Bank Syariah, 

meskipun tidak 

signifikan 



10 
 

 

pengetahuan agama 

tentang bank Syariah. 

- Penentuan populasi dan 

sampel : nonprobability 

sampling dan 

pengambilan sampel 

menggunakan 

sampling quota. 

- Metode analisis yang 

digunakan : analisis 

regresi linier berganda. 

- Teknik pengambilan 

data: Data primer dan 

data sekunder. 

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi 

keputusan mahasiswa 

perbankan Syariah 

STAIN Salatiga untuk 

menjadi nasbah di 

perbankan Syariah. 

Oleh Rahayu Istiqomah 

(2015 

Indikator : 

- Nilai Syariah : 

Beroperasi sesuai 

prinsip syariah, produk 

bebas dari riba, 

menghindari bisnis 

haram. 

- Produk  : produk sesuai 

kebutuhan, produk 

yang menarik dan 

beragam, bagi hasil 

yang tinggi. 

- Promosi : iklan oleh 

bank, informasi dari 

Hasil pengolahan data 

primer dengan 

menggunakan analisis 

regresi menunjukkan 

bahwa terdapat 

hubungan yang positif 

dan signifikan antara 

variabel nilai syariah, 

produk, promosi, dan 

pelayanan terhadap 

keputusan mahasiswa 

perbankan syariah 

STAIN Salatiga untuk 
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pegawai bank Syariah, 

mengikuti ajakan 

teman, banyak hadiah 

dan undian. 

- Pelayanan : 

keramahan, 

kesopanan, pelayanan 

yang cepat dan tepat, 

kemudahan dan 

kelancaran transaksi. 

- Keputusan menjadi 

nasabah bank Syariah: 

Kepuasan dalam 

pelayanan, keyakinan 

akan produk bank 

Syariah, 

merekomendasikan 

bank syariah kepada 

orang lain. 

- Penentuan populasi 

dan sampel : Stratified 

random sampling. 

- Teknik pengambilan 

data : Data primer dan 

data sekunder. 

- Metode analisis yang 

digunakan : Analisis 

regresi berganda. 

menjadi nasabah di 

perbankan Syariah. 
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Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Mahasiswa 

Menabung Di Bank 

Syariah Mandiri 

Yogyakarta. Oleh 

Roose Hamidah F 

(2014) 

Inidkator : 

- Pelayanan: Kualitas 

pelayanan, penampilan 

karyawan, dan 

keramahan. 

- Bagi hasil: nisbah bagi 

hasil, sistem bagi hasil 

yang jelas. 

- Kredibilitas 

Karyawan: 

ketanggapan, 

pengetahuan dan 

kemampuan yang baik, 

ramah. 

- Keputusan menabung 

di bank mandiri 

Syariah:  

- Penentuan populasi 

dan sampel: purposive 

sampling. 

- Teknik pengambilan 

data: Data pimer dan 

sekunder. 

- Metode analisis yang 

digunakan: regresi 

linier berganda. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Pelayanan, Bagi Hasil 

dan kredibilitas 

Karyawan 

berpengaruh positif 

signifikan pada 

keputusan mahasiswa 

menabung di bank 

mandiri Syariah. 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Indikator: Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 
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Keputusan Konsumen 

Menabung Di Bank 

Syariah. Oleh Nurul 

Qomariah (2011) 

- Produk: macam produk 

yang ditawarkan, 

manfaat produk. 

- Harga: Harga yang 

dietapkan bersaing, 

harga atas dasar bagi 

hasil. 

- Tempat: tempat 

strategis, aksesibilitas 

lokasi bank terhadap 

sarana transportasi. 

- Promosi:refrensi dari 

nasabah, hadiah 

langsung brupa 

cendramata, stiker di 

outlet-outlet bank 

Syariah. 

- Keputusan menabung 

di bank Syariah: 

Tanggapan konsumen 

tentang produk bank, 

tentang harga yang 

ditetapkan, tentang 

lokasi bank, tentang 

promosi yag dilakukan 

bank. 

Produk, harga, tempat 

dan promosi 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen 

menabung di Bank 

Syariah. 
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- Penentuan populasi 

dan sampel: purposive 

random sampling. 

- Teknik pengumpulan 

data: data primer. 

- Metode analisis yang 

digunakan: Analisis 

linier berganda. 

Kualitas Produk, 

Pelayanan, dan Nilai 

Syariah terhadap 

Persepsi Mahasiswa 

Ekonomi Islam untuk 

Menjadi Nasabah Bank 

Syariah. Oleh Dian 

Azmi D & Azhar 

Muttaqin (2017) 

Indikator:  

- Kualitas produk: 

ketepatan waktu 

pelayanan, 

ketersediaan produk 

yang dibutuhkan, 

keamanan, 

keselamatan. 

- Kualitas pelayanan: 

keramahan, 

kredibilitas, 

ketanggapan, kepuasan 

nasabah, fleksibilitas 

respon. 

- Nilai Syariah: nilai-

nilai keadilan, 

kemanfaatan, 

keuniversalan. 

- Minat menjadi nasabah 

bank Syariah: 

Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan 

bahwa persepsi 

mahasiswa ekonomi 

islam tentang kualitas 

produk dan kualitas 

pelayanan berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan sedagkan 

persepsi tentang nilai 

Syariah berpengaruh 

sevara positis dan tidak 

signifikan. Hal tersebut 

disebabkan karen 

kebutuhan dasar 

mahasiwa yaitu 

menerima transfer dan 

tugas perkuliahan 
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keteresediaan produk 

yang dibutuhkan, 

keramahan pelayanan, 

ketanggapan dalam 

melayani, sesuai 

prinsip Syariah. 

- Penentuan populasi 

dan sampel: non 

probability sampling 

dengan sampling 

quota. 

- Teknik pengumpulan 

data: data primer. 

- Metode Anaslis yang 

digunakan: Analisis 

regresi linier berganda. 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Pemasaran  

Peter Drucker adalah salah seorang ahli yang terkenal dalam bidang 

manajemen mengatakan tujuan pemasaran adalah membuat agar penjualan 

berlebih-lebihan dan mengetahui serta memahami konsumen dengan baik 

sehingga produk atau pelayanan cocok dengan konsumen tersebut dan laku 

dengan sendirinya. Bukan berarti bahwa penjualan dan promosi menjadi tidak 

penting, tetapi keduanya lebih merupakan bagian dari bauran pemasaran yang 

lebih luas atau seperangkat alat pemasaran yang harus dimanfaatkan untuk 

meraih dampak maksimum di pasar. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang 
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diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran.

4 

Pengertian lain adalah yang menyatakan pemasaran sebagai usaha 

untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada 

orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan 

promosi dan komunikasi yang tepat. Terdapat pengertian atau definisi lain yang 

lebih luas tentang pemasaran, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan dan 

menyerahkan suatu standar kehidupan. Pengertian tersebut menyatakan 

pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.5 

2. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran 

taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang 

diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. 

Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 

variabel yang disebut “4P” : product (produk), price (harga), place (tempat), 

dan promotion (promosi). 

Marketing mix ini merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh perusahaan 

sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Variabel-variabel yang terdapat didalamnya adalah product, price, place, dan 

promotion.6  Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan 

untuk memperoleh produk. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat 

produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan 

 
4 Philip Kotler, marketing jilid 1 (jakarta: erlangga, 1999) 2. 
5 Sofjan Assauri, manajeman pemasran, (Jakarta: rajagrafindo persada, 2015), 5. 
6 Basu Swastha dan irawan, manajemen pemasaran modern edisi ke 2 (yogyakarta: liberty, 2001), 74. 
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manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. Program pemasaran yang 

efektif memadukan semua elemen bauran pemasaran kedalam suatu program 

pemasaran terintregasi yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan 

dengan menghantarkan nilai bagi konsumen. Bauran pemasaran merupakan sarana 

taktis perusahaan untuk menentukan positioning yang kuat dalam pasar sasaran.7  

Kegiatan pemasaran yang dilakukan, diarahkan untuk dapat mencapai 

sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh perusahaan 

dalam jangka panjang dan share pasar tertentu serta total unit dan total volume 

penjualan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengarahan kegiatan 

pemasaran tersebut hanya mungkin dapat dilakukan dengan menetapkan garis-

garis besar pedoman atau patokan/panduan umum perusahaan dalam bidang 

pemasaran, yang sering dikenal dengan kebijakan pemasaran, yang 

menekankan pemberian pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, 

melalui kegiatan dan strategi pemasaran yang terpadu dan memungkinkan 

diperolehnya keuntungan laba dalam jangka panjang.8 

Bauran pemasaran merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, 

berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran 

produk pada segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarnya. 

Marketing mix kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. 

Keempat unsur atau variabel strategi acuan/bauran pemasaran adalah 

produk, harga, distribusi, dan promosi. Keempat strategi tersebut di atas saling 

mempengaruhi (independent), sehingga semuanya penting satu kesatuan yaitu 

bauran pemasaran.9 

 

 
7 Philip kothler dan G, amstrong, prinsip – prindsip pemasaran edisi 12 (Jakarta: erlangga, 2006), 62-63. 
8 Sofjan Assauri, manajemen pemasaran, (Jakarta: rajagrafindo persada, 2015), 197. 
9 Ibid, 198. 
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3. Produk (Product) 

Stategi marketing mix, stategi produk merupakan unsur yang paling 

penting karena dapat mempengaruhi stategi pemasaran lainnya.  Strategi 

produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dengan 

meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan. Produk adalah 

segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, 

diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan 

atau kebutuhan.10 

Produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang 

bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang 

fisik, jasa pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan 

gagasan.11 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan 

tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. 

Berikut ini delapan dimensi kualitas produk yang diungkapkan oleh Tjiptono 

(2000: 7), antara lain: 

a. Performance (kinerja), hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu 

barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan 

pelanggan dalam membeli barang tersebut. 

 
10 Philip Kotler, marketing jilid 1, (Jakarta: erlangga, 1999), 189. 
11 Ibid, 191. 
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b. Features (fitur), yaitu aspek formasi yang berguna untuk menambah 

fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan 

gambarannya. 

c. Reliability (reliabilitas), hal yang berkaitan dengan probabilitas atau 

kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali 

digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu 

pula. 

d. Conformance to specification (kesesuaian dengan spesifikasi), hal ini 

berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

e. Durability (Daya tahan), yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa 

ukuran daya tahan atau masa pakai barang. 

f. Serviceability (kemampuan), yaitu karakteristik yang berkaitan dengan 

kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan 

layanan untuk perbaikan barang. 

g. Aesthetics (estetika), merupakan karakteristik yang bersifat subyektif 

mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan 

pribadi dan refleksi dari preferensi individual. 

h. Perceived quality (kesan kualitas), konsumen tidak selalu memiliki 

informasi yang lengkap menngenai atribut-atribut produk. Namun 

demikian, biasanya konsumen memiliki informasi tentanng produk 

secara tidak lanngsung. 

Terkait dengan produk dalam perspektif islam merupakan akhlak utama 

dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individual 

maupun secara bersama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. 

Tidak melampaui apa yang diharamkan. Dengan demikian tujuan produksi 
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menurut Qardhawi, adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, dan 

mewujudkan kemandirian umat.12 

Mengenai dengan tujuan yang pertama, ekonomi bisnis Islam sangat 

mendorong produktivitas dan mengembangkannya baik kuantitas maupun 

kualitas. Islam melarang menyia-nyiakan potensi material maupun potensi 

sumber daya manusia. Bahkan Islam mengerahkan semua itu untuk 

kepentingan produksi. Di dalam bisnis Islam kegiatan produksi menjadi sesuatu 

yang unik dan istimewa, sebab di dalamnya terdapat faktor itqan 

(profesionalitas) yang dicintai Allah dan ihsan yang diwajibkan Allah atas 

segala sesuatu. Kegiatan produksi untuk memenuhi kecukupan dari rizki yang 

baik (halalan thayyiban) dalam bentuk barang dan jasa. Produksi dapat 

merealisasikan kehidupan yang baik yang menjadi tujuan Islam bagi manusia. 

Tujuan produksi adalah mencapai dua hal pokok pada tingkat pribadi muslim 

dan umat Islam. Pada tingkat pribadi muslim tujuannya adalah merealisasikan 

pemenuhan kebutuhan baginya, sedangkan pada tingkat umat Islam ialah 

merealisasikan kemandirian umat.13 

َعَة لَبـُْوٍس لَـُّكـْم لُِتْحِصَنُكـْم مِ ْن  فـََهْل أْنـُْتْم َشـِكـُرْونَ  ََبِْسُكْم َوَعلَّْمنَـُه َصنـْ  

Artinya: 

“Dan kami telah ajarkan kepada Dawud membuat baju besi untuk 

kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu 

bersyukur (kepada Allah)”14 

Menurut Islam, strategi produk barang dan jasa yang ditawarkan 

berkualitas atau sesuai dengan yang dijanjikan, produk bagi konsumen adalah 

 
12 Nuri Annisa, “pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkat penjualan dalam perspektif etika 

bisnis Islam (studi pada rahmat batik Lampung, Bandar Lampung)”, skripsi, (2017), 55. 
13 Muhammad, etika bisnis islam, (Yogyakarta : akademi manajemen perusahaan ykpn, 2004). 

104. 
14 Al qur’an, QS. Al Anbiya: ayat 80 
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berdayaguna, materi yang dapat dikonsumsi, bermanfaat, bernilai guna, dan 

menghasilkan perbaikan material moral, produk yang halal dan thoyyib dan 

spiritual bagi konsumen. 

Produk yang halal dan thoyyib bagi konsumen juga harus 

memperhatikan dalam aktivitas produksi Islam, target hasil tidak hanya 

dioreintasikan pada profit tapi juga benefit. Begitu juga tanggung jawab 

produksi tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi masyarakat dan tuhan, 

seperti meningkatkan intesitas zakat, sedekah, infak, atau dana CSR yang 

diyakini akan mendatangkan keberuntungan bagi usahanya. 

Langkah awal untuk mengaitkan nilai syariah dan kegitan produksi 

adalah memasukan prinsip-prinsip moral. Target minimal dalam pemberlakuan 

etika dalam produksi adalah produsen mengimplementasikan nilai-nilai positif 

sehingga kegiatan produksi berjalan pada koridor yang tepat. Produsen dalam 

Islam dilarang mengeksploitasi tenaga kerja serta wajib menunaikan hak-hak 

pekerja. Maka dikarenakan ada syariah yang mengatur masalah tesebut maka 

produsen dilarang mengefisiensikan biaya produksi dengan cara mengurangi 

upah kerja. Dengan tidak melakukan hal itu maka berarti produsen 

mengeluarkan upah tenaga kerja yang lebih tinggi. Keuntungan yang akan 

diperoleh tidak semata keuntungan financial tapi timbulnya produktivitas, 

terjaganya etos, dan loyalitas tenaga kerja 

 

4. Harga (Price) 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.15 

 
15 FandyTtjiptono, strategi pemasaran (Yogyakarta: andi, 2008), 151. 
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Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang atau jasa beserta pelayanannya. Konsep yang 

lain menunjukan apabila harga sebuah barang atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka dapat dikatakan 

bahwa penjualan total perusahaan akan berada pada tingkat yang memuaskan, 

diukur dalam nilai rupiah, sehingga dapat menciptakan langganan.16 Harga 

merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. 

Hal ini terlihat jelas pada persamaan berikut. 

Laba = pendapatan total – biaya total 

Laba = (harga per unit × kuantitas yang terjual) – biaya total 

Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. 

Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya karena 

kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam 

kaitannya dengan efisiensi poduksi. Penetapan harga mempengaruhi 

pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga 

memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. Tujuan penetapan harga 

strategis seharusnya mencerminkan apa yang ingin dicapai perusahaan dari 

produk atau jasa di dalam pasar sasarannya. Apabila strategi bisnis, pasar 

sasaran, dan strategi penentuan posisi untuk produk semuanya didefinisikan 

dengan jelas, maka merumuskan tujuan dan kebijakan-kebijakan bagi unsur-

unsur program pemasaran, termasuk harga menjadi relatif mudah.17 Pada 

umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga 

produknya. Tujuan tersebut antara lain adalah: 

a. Mendapatkan laba maksimum, dalam praktek terjadinya harga memang 

ditentukan oleh penjual dan pembeli. Makin besar daya beli konsumen, 

 
16 Basu Swastha, azas-azas marketing, (Yogyakarta: liberty, 1979), 148-149 
17 Harper W Boyd, Jean Claude L, manajemen pemasaran (Jakarta: erlangga, 1997), 3 
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semakin besar pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan 

tingkat harga yang lebih tinggi. 

b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih, harga yang dapat dicapai dalam 

penjualan dimaksudkan pula untuk menutup investasi secara berangsur-

angsur. Dana yang dipakai untuk mengembalikan investasi hanya bisa 

diambilkan dari laba perusahaan, dan laba hanya bisa diperoleh 

bilamana harga jual lebih besar dari jumlah biasay seluruhnya. 

c. Mencegah atau mengurangi persaingan, dapat dilakukan melalui 

kebijaksanaan harga. Hal ini dapat diketahui bilamana para penjual 

menawarkan barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu 

persaingan hanya mungkin dilakukan tanpa melalui kebijaksanaan 

harga, tetapi dengan servis lain. 

d. Mempertahankan atau memperbaiki market share, hanya mungkin 

dilaksanakan bilamana kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan 

masih cukup longgar, disamping juga kemampuan di bidang lain seperti 

bidang pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Perusahaan kecil yang 

mempunyai kemampuan sangat terbatas, biasanya penentuan harga 

ditujukan untuk sekedar mempertahankan market share. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.18 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi dari harga, yaitu fungsi harga 

dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh 

manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya 

belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai 

 
18 Fandy Tjiptono, strategi pemasaran, (Yogyakarta: andi, 2008). 152. 
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jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai 

alternatif tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang 

dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumsi 

mengenai fakotr-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 

dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor 

produk atau manfatnya secara objektif. 

Kemudian mengenai harga dalam perspektif islam terkait strategi harga 

yang digunakan Nabi Muhammad SAW berdasarkan prinsip suka sama suka. 

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali 

dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka tanpa paksaan. Etika 

pemasaran dalam strategi harga seperti diukur dengan kemampuan daya beli 

masyarakat, sebagai alat kompetensi yang sehat dan beban biaya produksi yang 

wajar. 

harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, 

baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga 

dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.19 Dari 

pengertian di atas dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan akad 

mengenai transaksi jual beli barang atau jasa yang sah dan diridhai oleh kedua  

belah pihak. Transaksi dengan akad menentukan harga yang berawal suka sama 

suka. 

Menurut Al Ghazali menyarankan kepada setiap penjual agar tidak 

menetapkan tingkat keuntungan yang terlalu besar, sebaiknya antara 5% sampai 

10% dari harga belinya. Barang siapa yang puas dengan keuntungan yang kecil 

niscaya banyak pembelinya, sehingga akhirnya mendapatkan untung yang 

besar dan mendapatkan berkah. Ghaban al fahisy menyatakan syariah tidak 

 
19 Rahchmat syafei, fiqih muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2000) 87 
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membolehkan pengambilan keuntungan yang berlebihan dengan 

memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Jika pembeli kemudian keberatan, maka 

transaksi tersebut batal dan pembeli berhak mendapatkan kembali uangnya.20 

Nabi Muhammad Saw. Sendiri tidak pernah membatasi besarnya 

keuntungan yang diperbolehkan kepada setiap penjual. Dapat dilihat dari dua 

pengalaman berikut ini. Nabi Muhammad Saw tidak keberatan keuntungan 

pedagang mencapai 100% bahkan beliau memujinya dan sebagai kepala 

pemerintahan, nabi Muhammad Saw. tidak mau mencampuri harga yang terjadi 

dipasaran sepanjang terjadi secara normal.21 

Konsep harga jual islami berbasis kejujuran menekankan pada satunya 

niat, perkataan dan perbuatan yang diwujudkan dalam penentuan harga jual. 

Penjual tidak boleh menaikan harga yang telah ditetapkan sebelumya 

semaunya. pemilik harta memiliki hak untuk mengembangkan hartanya. Kedua 

hal ini harus tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dalam konteks keadilan 

konsep harga jual islami berbasis nilai ini mengacu pada keuntungan yang adil 

dengan mempertimbangkan kemampuan pelanggannya, kebutuhan penjual/ 

pedagang, dan pemeliharaan lingkungan.22 

Penetapan harga dalam perspektif syariah, tidaklah terlalu rumit, dasar 

penetapan harga tertumpu pada besaran nilai atau harga suatu produk yang tidak 

boleh ditetapkan dengan berlipat-lipat besarnya, setelah dikurangi dengan biaya 

produksi (baca: riba). Berkenaan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman, 

yang artinya: 

 
20 Dewan pengurus nasional Fordebi & Adesy, akutansi syariah, (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2016), 248. 
21 Ibid. 248. 
22 Ibid, 249 
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 . تـُْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  الل َ  َواتَـُّقواْ  مَُّضاَعَفة   َأْضَعافا   الر ِبَ  ََتُْكُلواْ  لَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُـَّها يَ 
تْ  الَِّت  النَّارَ  َواتَـُّقواْ   لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan”.23 

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa di dalam melakukan transaksi 

ekonomi  tidak dibenarkan untuk mematok harga yang berlipat ganda sebagai 

wujud keuntungan pribadi atau perusahaan. Selain itu, menurut sebuah hadits 

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, menyatakan: “Diriwayatkan dari 

Ma’bil bin Yasar bahwa Rasulullah Saw, bersabda: 

“Barang siapa yang berbuat sesuatu dalam (menentukan) harga-harga 

orang Islam agar memahalkannya, maka Allah berhak menundukkannya 

dengan tulang dari api neraka pada hari Kiamat.” Kemudian Ma’bal ditanya: 

“Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah ?” Ma’bal menjawab: “Ya. 

Bahkan tidak hanya satu atau dua kali.” (HR. Ahmad bin Hanbal). 

 

5. Tempat (Place)  

Setelah barang atau jasa selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan, tahap 

berikutnya dalam proses pemasaran adalah menentukan metode dan rute yang 

akan dipakai untuk menyalurkan barang atau jasa tersebut kepasar. Hal ini 

menyangkut masalah penentuan strategi penyaluran, termasuk pemilihan 

saluran distribusi, penanganan secara fisik, dan distribusi fisik. Saluran 

distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen 

untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau 

pemakai industri. Saluran distribusi ini merupakan suatu struktur yang 

 
23 Al qur’an, QS. Ali Imron: 130 
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menggambarkan alternatif saluran yang dipilih, dan menggambarkan situasi 

pemasaran yang berbeda oleh berbagai macam perusahaan atau lembaga usaha 

(seperti produsen, perdagangan besar, dan pengecer).24 

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan(jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat 

dibutuhkan). Dengan kata lain, proses distribusi merupakan aktivitas 

pemasaran yang mampu. 

a. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran 

yang dapat merealisasikan kegunaan/utilitas bentuk, tampat, waktu, dan 

kepemilikan. 

b. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara 

fisik dan non fisik. Yang dimaksud dengan arus pemasaran adalah aliran 

kegiatan yang terjadi diantara lembaga-lembaga pemasaran yang 

terlibat didalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut meliputi 

arus barang fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus 

negoisasi, arus pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungan risiko, 

dan arus pemesanan.25 

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem 

sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemashlahatan 

dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam 

sistem ekonomi islam menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada konsep 

distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak 

 
24 Basu swastha, azas-azas marketing edisi 2, (yogyakarta : liberty, 1979), 190. 
25 Fandy tjiptono, strategi pemasaran edisi III, (yogyakarta : ANDI, 2008), 185 
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terkumpul hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana tertuang dalam firman 

Allah SWT: 

ي ِذ لرَُّسوِل  َوِل ِل لَّهِ  َو ِل ُقَرى   َف ْل لِ  ا ْه نْ  َأ هِ  ِم ى   َرُسوِل َل اءَ  اللَُّ  َع َف ا َأ  َم
ة   ُكونَ  ُدوَل يْ  َل  َي يلِ  َك ِب نِ  السَّ يِ  َواْب َساِك َم ى   َواْل اَم َت يَـ ْل ُقْرَب   َوا  اْل
هُ  ْن مْ  َع َاُك ا ََن َم ُذوهُ  َو ُخ مُ  الرَُّسولُ  َف ُك ا آََت ۚ َوَم مْ   ُك ْن اءِ  ِم َي ِن ْيَ  اْْلَْغ  َب
اِب  َق ِع ْل يدُ  ا ِد نَّ  اللََّ  َش ۖ ِإ ُقوا اللََّ   ۚ َواتَـّ ُهوا  تَـ انـْ  َف

 

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan 

Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya”. 26 

Menciptakan keadilan dilakukan dengan memberikan peluang yang 

sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta kekayaan, mewajibkan bagi 

yang mendapatkan harta berlebihan untuk mengeluarkan zakat sebagai 

kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta atas hak orang lain. 

Distribusi yang adil merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan 

ekonomi.27 

Konsep distribusi atau lokasi yang digunakan oleh Nabi Muhammad 

SAW bahwa Beliau melarang adanya pencegatan atau pemotongan jalur 

 
26 Al qur’an, QS. Al Hasyr: 7 
27 Dewan pengurus nasional Fordebi & Adesy, akutansi syariah, (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2016), 249 
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distribusi, inti dari pelarangan itu adalah untuk menghindari adanya tengkulak 

atau perantara. Jalan perantara ini akan merugikan salah satu pihak, terutama 

bagi penjual karena barang dagangannya dibeli dengan harga yang lebih murah 

dari harga pasaran. 

6. Promosi (Promotion)  

 Promosi ini merupakan salah satu variabel didalam marketing mix yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau 

jasanya. Istilah promosi ini digunakan secara sinonim dengan istilah penjualan 

meskipun yang dimaksud adalah promosi. Istilah penjualan itu hanya meliputi 

kegiatan pemindahan barang jasa atau penggunaan penjualan, dan tidak 

terdapat kegiatan periklanan atau kegiatan lain yang ditujukan untuk 

mendorong permintaan. Penjualan hanya merupakan bagian dari kegiatan 

promosi. Istilah promosi dapat diartikan. Promosi adalah arus informasi atau 

persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi 

adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan produk.28 

Artinya promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang 

sangat penting pengaruhnya untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan hasil produksinya. Dengan promosi perusahaan yang sudah 

berjalan dengan baik dalam artian sudah berhasil menguasai pasaran, maka 

dengan promosi mengharapkan omzet penjualan dapat dipertahankan. 

Promosi banyak diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk 

menerima produk, konsep, dan gagasan. Strategi promosi berarti sebuah 

program terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang 

dirancang untuk menhadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada calon 

konsumen menyampaikan ciri-ciri produk yang memuaskan kebutuhan untuk 

 
28 Basu swastha dan irawan, manajemen pemasaran modern, (yogyakarta : liberty, 2001), 349 
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mendorong penjualan yang pada akhirnya memberi kontribusi pada kinerja laba 

jangka panjang.29 

Banyak pandangan telah diungkapkan dalam berbagai literatur tentang 

pengertian promosi. Ben M. Enis mengemukakan bahwa promosi didefinisikan 

sebagai alat komunikasi yang bisa memberikan informasi bagi pelanggan yang 

berpotensial terhadap keberadaan produk, dan memberitahukan produk tersebut 

memiliki kualitas yang baik. Promosi menurut william J. Stanton  pada 

dasarnya promosi adalah latihan dalam sebuah informasi, persuasi dan 

sebaliknya pelanggan yang dibujuk juga sedang mengetahui informasi tersebut. 

Berdasarkan pengertian promosi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah 

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon 

konsumen. 

a. Alat Promosi 

Setiap alat promosi periklanan, penjualan perorangan, promosi 

penjualan, dan hubungan masyarakat mempunyai karateristik dan biaya 

yang unik. Pemasar harus memahami karateristik ini ketika memilih alat 

yang akan dipergunakan.30 

a) Periklanan, bauran promosi secara keseluruhan periklanan dapat 

mencapai sejumlah besar pembeli yang tersebar secara geografis dengan 

biaya rendah perpenayangannya. Periklanan memungkinkan penjual 

mengulang pesan berkali-kali, sedangkan calon pembeli dapat 

membandingkan pesan yang diterima dari beberapa pesaing. Periklanan 

hanya dapat menyampaikan komunikasi satu arah dengan para 

 
29 Fandy tjiptono, strategi pemasaran, (yogyakarta: andi, 2008), 229 
30 Philip kotler dan Gary Amstrong, dasar-dasar pemasaran jilid 2, (Jakarta : Prenhallindo, 

1997), 78. 
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pemirsanya, dan pemirsa tidak merasa harus memperhatikan atau 

memberi reaksi. 

b) Penjualan perorangan, alat paling efektif pada tahap proses penjualan 

tertentu, terutama dalam membangun pilihan, keyakinan, dan tindakan 

pembeli. 

c) Promosi penjualan, berbagai jenis peralatan seperti kupon, pelombaan 

pemotongan harga, hadiah, dan lain-lain semuanya mempunyai sifat 

unik. Promosi penjualan menarik perhatian konsumen dan memberikan 

informasi yang mengarah pada pembelian. Akan tetapi, pengaruh dari 

promosi penjualan biasanya berumur pendek dan tidak efektif untuk 

membina pemilihan merek jangka panjang. 

Kemudian promosi yang dilakukan  Nabi Muhammad SAW lebih 

menekankan pada hubungan dengan pelanggan meliputi penampilan yang 

menawan, membangun relasi, mengutamakan keberkahan, memahami 

pelanggaran, mendapatkan kepercayaan, memberikan pelayanan hebat, 

berkomunikasi, tanggap terhadap permasalahan, menciptakan perasaan satu 

komunitas, berintegrasi, menciptakan keterlibatan dan menawarkan pilihan. 

Konsep pemasaran dalam islam sebagaimana diterangkan, konsep 

periklanan dalam ekonomi islam sebagai berikut:31 

a) Jenis dan tujuan iklan. Jenis dan tujuan iklan konvensional ada tiga yaitu 

fungsi informatif, fungsi persuasif, dan fungsi pengingat. Dalam konsep 

ekonomi islam, fungsi informatif, persuasif, dan pengingat iklan harus 

dilandasi oleh sifat shiddiq (kejujuran) dan amanah (tanggung jawab, 

dan dapat dipercaya kredibilitas). Dari sisi produk, islam melarang 

memperdagangkan produk yang haram, sehingga mengubah sikap 

 
31Amrul Mutaqin, “konsep periklanan dalam ekonomi islam” cahaya aktiva , vol 03 no 01, 

(maret 2013). 20 
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konsumen terhadap sebuah merek itu boleh saja, asalkan merek tersebut 

memang benar-benar sesuai dengan citra yang dibangun pemasar 

(shiddiq) serta tidak menghalalkan produk haram. 

b) Penguat citra iklan. Biasanya berupa pesan visual dalam periklanan. 

Didalam ekonomi sialam, ketentuan penguat citra adalah tidak boleh 

melanggar prinsip tauhid, sehingga penguat citra yang mengandung 

unsur maksiat (seperti perempuan yang mengumbar aurat) tidak 

diperbolehkan. 

 

7. Religiusitas. 

Penegertian religiusitas adalah religie berasal dari “re dan ligere” yang 

berarti membaca berulang-ulang bacaan – bacaaan kitab suci, dengan maksud 

agar jiwa si pembaca itu terpengaruh oleh kesuciannya. Religie adalah 

pengumpulan dari cara-cara untuk mengabdiakan diri kepada tuhan, dan hal ini 

terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca.32 Selain itu agama tersusun dari 

kata a = tidak, dan gama = pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap ditempa, 

diwarisi secara turun- temurun. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa gama berarti 

tuntunan, karena agama mengandung ajaran-ajaran yang dapat menjadi 

tuntunan bagi penganutnya.33 Agama sebagai bentuk keyakinan manusia 

terhadap sesuatu yang bersifat Adikodrati (Supernatural) ternyata seakan 

menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan luas. Relidiusitas adalah 

pengabdia terhadap agama, kesalehan.34 Sikap keagamaan merupakan suatu 

keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah 

laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Dengan pengertian 

 
32 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 28. 
33 Ibid, 27. 
34 Departemen pendidiakan nasional, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005) 1159. 



33 
 

 

diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah sikap keyakinan terhadap 

agama yang dianutnya yang akan mendorong untuk bertingkah laku sesuai 

dengan kadar ketaatan terhadap agamanya. 

Suatu keagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. Aktivitas beragama dapat dilakukan dengan kegiatan 

beribadah dan juga dapat diwujudkan ketika dapat melakukan aktivitas lain 

yang didorong dengan adanya kekuatan supranatural. Wujud sikap religiusitas 

tidak hanya berkaitan dengan ativitas yang tampak dan dapat dilihat mata, akan 

tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hatu seseorang. 

Menurut Djamaludin Ancok yang mengambil rumusuan Glock & Stark 

terdapat lima dimensi keagamaan (religiusitas yaitu dimensi keyakinan 

(idieologis), dimensi peribadatan atau praktek agama (ritualistik), dimensi 

penghayatan (eksperimental), dimensi pengetahuan agama (intelektual), 

dimensi pengalaman (konsenkuensi)35. 

a) Dimensi keyakinan 

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius 

berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengaku kebenaran 

doktrin-doktrin tertentu. Keyakinan keberagamaan ini menunjukkan 

tingkat keyakinan muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya yang bersifat 

fundamental dan dogmatik. Dimensi ini menyangkut keyakinan tentang 

Allah, para malaikat, Nabi/ Rasul, qadha dan qadhar serta surga dan neraka. 

b) Dimensi praktek agama 

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang 

dilakukan orang yang menunjukkan komitmen terhadap agama yang 

dianutnya. Praktik kegamaan terdiri dari dua kelas yang penting yaitu ritual 

 
35 Djamaludin Ancok & Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami, solusi islam atas problem 

psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) 76-78. 
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dan ketaatan. Dimensi peribadatan ini menyangkut pelaksanaan shalat, 

puasa, haji, zakat, doa, zikir, dan lain-lain. 

c) Dimensi pengalaman 

Dimensi ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman 

keagamaan, perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami oleh seseorang. 

Perasaan yang dialami oleh orang yang beragama seperti rasa senang, 

tenteram, bahagia, bersyukur, taubat dan lain-lain. 

d) Dimensi pengetahuan agama 

Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama 

paling tidak memiliki minimal pengetahuan dasar-dasar keyakinan, 

ritusritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Contohnya seperti pengetahuan 

tentang ajaran yang ada dalam Al-Qur’an. 

e) Dimensi pengamalan/konsekuensi 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan kegamaan, 

praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dimensi 

pengamalan menunjukkan seberapa tingkatan muslim berperilaku 

dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya yaitu bagaimana individu berelasi 

dengan dunianya. Meliputi perilaku suka menolong, toleransi, menegakkan 

keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaaafkan, menjaga amanat dan 

lain-lain. 

Konsep Konsep keberagamaan dalam Islam tidak hanya diwujudkan 

dengan dimensi ritual saja akan tetapi juga aktivitas-aktivitas lainnya. Rumusan 

Glock & Stark yang membagi keberagamaan menjadi lima dimensi dalam 

tingkat tertentu yang dapat disejajarkan dengan prinsip Islam. Meskipun tidak 

sepenuhnya sama, dimensi keyakinan disejajarkan dengan akidah, dimensi 

praktik agama disejajarkan dengan syariah, dan dimensi pengamalan 

disejajarkan dengan akhlak. 
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Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah 

suatu sikap keyakinan seseorang terhadap agamanya yang mencakup seberapa 

kokoh keyakinannya, pelaksanaan ibadah dan kaidah serta penghayatan atas 

agama Islam. Lima dimensi keagamaan tingkat tertentu dapat disejajarkan 

dengan prinsip Islam. Dari berbagai dimensi religiusitas diatas, penelitian ini 

menggunakan acuan buku Djamaludin Ancok & Fuad Nashori Suroso dalam 

mengukur religiusitas adalah dengan dimensi keyakinan, dimensi praktik 

agama, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dan dimensi 

pengamalan/konsekuensi. 

 

8. Keputusan Menabung di Bank Umum Syariah 

Keputusan nasabah memilih bank umum syariah, pada dasarnya erat 

kaitannya dengan teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan 

unsur  penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk yang perlu diketahui 

oleh  perusahaan, karena perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui mengenai 

apa yang ada dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang, 

dan setelah melakukan pembelian produk tersebut.  

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok 

dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.36 

Keputusan pembelian menurut Sofjan Assauri adalah proses 

pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang 

akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya.37 

 

 
36 Philip Kotler, manajemen pemasaran jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2008), 166. 
37 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 141. 
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a. Proses Pengambilan Keputusan 

Prose pengambilan keputusan konsumen dapat dilihat pada gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Prose pengambilan keputusan konsumen 

The Consumer Decision Process 

(Sumber: Kotler dan Amstrong, 2001) 

Proses yang digunakan konsumen untuk menambil keputusan membeli 

terdiri atas lima tahap.38 

a) Penegnalan Masalaah (Problem Ecognition) 

Pepengenalan masalah merupakan tahap pertama dari proses 

pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen mengenali suatu 

masalah atau kebutuhan. Pada tahap ini pemasar harus meneliti 

konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan dan masalah apa yang 

akan muncul. 

b) Pencarian Informasi (Information Search) 

Konsumen yang telah tertarik mungkin akan mencari lebih banyak 

informasi. Pencarian informasi merukan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen telah tertarik 

untuk mencari lebih banyak informasi. Dalam hal ini, konsumen 

mungkin hanya akan meningkatkan perhatian atau aktif mencari 

informasi. 

c) Evaluasi Berbagai Alternatif (Alternative Evaluation) 

 
38 Kotler, Amstrong. Prinsip-prinsip, Edisi keduabelas,  jilid 1, (Jakarta; Erlangga, 2001), 90 
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Pemasar perlu mengetahui evaluasi berbagai alternatif, yaitu suatu 

tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana 

konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek 

alternatif dalam satu susunan pilihan. Pemasar dapat mengambil 

langkah-langkah untuk memengaruhi keputusan pembelian. 

d) Keputusan Pembelian (Product Choice) 

Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian sampai konsumen benar-benarr membeli 

produk. Biasanya keputusan pembelian konsumen adalah pembelian 

merek yang paling disukai. 

e) Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchase Evaluation) 

Perilaku pasca pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan  

keputusan pembelian di mana konsumen mengambil tindakan lebih  

lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang 

mereka rasakan. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat 

menarik kerangka pemikiran sebagai variabel yang nantinya untuk penelitian 

adalah sebagai berikut sebagai berikut:  

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir. 
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D. Hipotesis 

H1 : Diduga variabel produk berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

menabung di bank Syariah. 

H2 : Diduga variabel harga berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

menabung di bank Syariah. 

H3 : Diduga variabel tempat berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

menabung di bank Syariah. 

H4 : Diduga variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

menabung di bank Syariah. 

H5 : Diduga variabel religiusitas berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

menabung di bank Syariah. 

 


