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BAB II  

LANDASAN TEORI  

A. Kajian Teori  

 1.  Perilaku Konsumen   

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.  

(Nugroho J. Setiadi, 2003:3). Sementara itu, menurut Bilson Simamora 

(2008: 2) perilaku konsumen adalah perilaku yang menyoroti perilaku 

individu dan rumah tangga. Dari pengertian Perilaku Konsumen tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang 

berkaitan erat dengan proses pembelian suatu produk.  

 2.  Keputusan Pembelian Konsumen  

Keputusan pembelian merupakan suatu tahapan proses dimana 

konsumen melakukan pembelian, sehingga keputusan pembelian 

merupakan bagian dari perilaku konsumen pada saat memutuskan untuk 

membeli. Perilaku konsumen merupakan respon psikologis yang kompleks, 

yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang khas secara perseorangan 

yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan produk, 

serta menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan 

pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang (Hasan , 

2009). Sehingga sangatlah jelas dari definisi tersebut bahwa keputusan 

pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen.  
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Keputusan pembelian berkaitan dengan kegiatan dimana seseorang 

konsumen akan memutuskan untuk mencari suatu produk atau jasa yang dia 

inginkan. Keinginan ini dimulai dari kebutuhan yang dirasakan mendesak 

bagi  

Setiap konsumen (nasabah) sudah tentu akan melakukan berbagai 

macam keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk 

atau jasa. Proses pengambilan keputusan menjadi suatu masalah yang 

kompleks dan pelik, karena menyangkut berbagai macam hal yang sangat 

kompleks yang mendasari pengambilan keputusan tersebut, untuk itu perlu 

adanya suatu analisa perilaku pelanggan. Dengan adanya suatu analisa 

perilaku pelanggan, manajer akan mengetahui dan akan mempunyai 

pandangan yang lebih luas tentang alasan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian, kemudian perusahaan dapat membuat, 

mengembangkan dan memperbarui produk dan jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan, menentukan harga, mempromosikan dan  

mendistribusikan produk atau jasa secara lebih baik. Menurut Kotler & 

Armstrong dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip pemasaran, 

pertanyaan inti untuk pemasar adalah bagaimana konsumen merespons 

berbagai usaha pemasar yang mungkin digunakan perusahaan. Titik 

awalnya adalah model perilaku pembelian berupa rangsangan-rangsangan 

yang diperlihatkan dalam gambar berikut ini :  
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Tabel 2.1 Teori Blackbox  

  
Pemasaran dan Rangsangan Lain  Kotak Hitam Pembeli                Respon Pembeli  

Pemasaran    

Produk    

Rangsangan Lain  

Ekonomi    
Karakteristik Pembeli               Pilihan Produk  

  
Harga    Teknologi   Proses Keputusan Pembeli               Pilihan 

Merek  
Tempat   Politik                         Pilihan Penyalur  

Promosi      

    

Budaya     

      

                    Waktu Pembelian  

  
                     Jumlah Pembelian  

  

Sumber : Kotler & Amstrong, 2006: 158  

  

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pemasaran dan rangsangan lain 

memasuki “kotak hitam” konsumen dan menghasilkan respon tertentu. 

Pemasar harus menemukan apa yang ada di dalam kotak hitam pembeli.  

(Kotler & Armstrong, 2006: 159). Rangsangan-rangsangan terdiri dari 4P. 

Product (Produk), Price (harga), Place (tempat), dan Promotion (promosi). 

Rangsangan lain meliputi kekuatan dan faktor utama dalam lingkungan 

pembeli: ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua masukan ini 

memasuki kotak hitam pembeli, di mana masukan ini diubah menjadi 

sekumpulan respons pembeli yang dapat diubah menjadi observasi, pilihan 

produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah 

pembelian. (Kotler & Armstrong, 2006: 159). Pemasar ingin memahami 

bagaimana rangsangan itu diubah menjadi respons di dalam kotak hitam 

konsumen, yang mempunyai dua bagian. Pertama, karakteristik pembeli 
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mempengaruhi bagaimana pembeli menerima dan bereaksi terhadap 

rangsangan itu. Kedua, proses keputusan pembeli itu sendiri mempengaruhi 

perilaku pembeli. Pertama kita melihat karakteristik pembeli ketika 

karakteristik itu mempengaruhi perilaku pembeli dan kemudian 

mendiskusikan proses keputusan pembeli (Kotler & Armstrong, 2006: 159). 

3. Proses Pengambilan Keputusan   

 Tahap-tahap dalam Proses Keputusan Pembelian Ada lima tahap yang 

dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 

pembelian. Model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula 

sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen 

tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat.  

Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka membalik tahap-tahap tersebut  

(Alma, 2004: 104)  

a. Pengenalan Kebutuhan   

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan dari 

dalam (internal), misalnya seseorang merasa lapar, atau karena 

dorongan dari luar (eksternal), misalnya ingin mentraktir teman.   

b. Pencarian Informasi   

Seseorang akan mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan yang 

mereka ingin penuhi, seorang konsumen dapat mencari informasi dari 

berbagai sumber, seperti dari lingkungan sosialnya dan juga dapat 
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diperoleh dari sumber komersial seperti iklan. Informasi juga dapat 

diperoleh dari pengalaman masa lalu, pernah menggunakan suatu 

produk, atau melihat produk tersebut.  

c. Evaluasi Alternatif   

Setiap konsumen mempunyai evaluasi tersendiri dalam tiap pilihan 

mengenai pemenuhan kebutuhannya, karena tergantung pada atribut 

produk, sesuai atau tidak dengan keinginan mereka. Tiap konsumen 

juga memiliki perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan mereka, ada 

yang sangat mendesak, ada yang tidak begitu mendesak. Pada akhirnya 

pertimbangan konsumen ialah kepuasan total terhadap keputusan yang 

diambil.  

d. Keputusan Pembelian   

Keputusan pembelian ini adalah tahap yang harus diambil setelah 

melalui tahapan diatas. Ketika konsumen mengambil keputusan, maka 

ia akan mempunyai serangkaian keputusan menyangkut jenis produk, 

merek, kualitas, model, waktu, harga, cara pembayaran, dsb. Terkadang 

dalam pengambilan keputusan ini ada saja pihak lain yang memberi 

pengaruh terakhir, yang harus dipertimbangkan kembali, sehingga dapat 

merubah seketika keputusan semula.  

e. Perilaku Paska Pembelian  

Tahap ini sangat ditentukan oleh pengalaman konsumen dalam 

mengkonsumsi produk yang ia beli. Apakah ia akan puas atau kecewa, 

jadi tergantung pada jarak ekspetasi dengan kenyataan yang ia hadapi.  
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Jika kenyataannya tidak puas maka ia akan kecewa, jika kenyataannya 

sesuai dengan apa yang ia inginkan maka ia akan puas, dan jika 

kenyataannya lebih bagus dari apa yang ia harapkan maka ia akan 

merasa sangat gembira.  

 4.  Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Perilaku Pembeli   

Keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku pembeli menurut Bilson Simamora (2008: 6) adalah sebagai  

berikut:   

a. Faktor Kebudayaan  

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling 

dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran 

yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli.    

b. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti 

kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen   

c. Faktor Pribadi  

Keputusan sesorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap daur-hidup pembeli, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pribadi 

pembeli.   
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d. Faktor Psikologis   

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi lagi oleh empat faktor 

psikologis utama, motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan 

dan pendirian.   

 5.  Bauran Pemasaran (Marketing Mix)  

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya terdapat 

individu dan kelompok, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2007)  

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu 

pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan sesuatu (Kotler, 2007)  

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan (Tjiptono, 2006). Strategi bauran jasa merupakan 

pengembangan dari bauran pemasaran tradisional yang terdiri dari 

Product, Price, Place, dan Promotion. Tiga elemen terakhir yaitu Physical 

Evidence, Process dan People merupakan elemen bauran pemasaran yang 

khusus diperuntukan untuk bidang jasa.  

 Penggunaan bauran pemasaran (marketing mix) dalam dunia perbankan 

dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan 
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kebutuhan bank. Kasmir (2008:119) menyebutkan konsep bauran 

pemasaran terdiri dari empat P (4P) yaitu, Product (produk), Price (harga), 

Place (tempat/saluran distibusi), Promotion (promosi) Sedangkan Bomm 

dan Bitner masih dalam Kasmir, menambah dalam bisnis jasa, bauran 

pemasaran di samping 4P seperti yang dikemukakan di atas, ditambah 

dengan 3P yaitu, People (orang), Physical evidence (bukti fisik), Process 

(proses)   

   Berikut ini merupakan penjabaran bauran pemasaran dimulai dari  

strategi produk.   

a. Product (Produk)  

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki 

konsumen. Produk memiliki ciri-ciri tersendiri untuk dapat dikatakan 

barang atau jasa. Dalam hal dunia perbankan di mana produk yang 

dihasilkan berbentuk jasa, maka akan dijelaskan ciri-ciri produk yang 

berbentuk jasa tersebut. Adapun ciri-ciri karakteristik jasa menurut 

kasmir adalah sebagai berikut:   

1) Tidak berwujud, artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati 

sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi.   

2) Tidak terpisahkan, artinya antara si pembeli jasa dengan si penjual 

jasa saling berkaitan satu sama lainnya, tidak dapat dititipkan 

melalui orang lain.   
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3) Beraneka ragam, artinya jasa dapat diperjualbelikan dalam bentuk 

atau wahana seperti tempat, waktu atau sifat.   

4) Tidak tahan lama, artinya jasa tidak bisa disimpan begitu jasa dibeli 

maka akan segera dikonsumsi.   

b. Price (Harga).   

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan 

pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, 

mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya suatu produk dan 

jasa perbankan. Harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

adalah bagi hasil.  

c. Place (tempat/saluran distibusi).   

Lokasi bank adalah tempat di mana diperjualbelikannya produk 

cabang bank dan pusat pengendalian perbankan. Penentuan lokasi 

suatu cabang bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat  

penting.   

d. Promotion (Promosi)   

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan ketiga kegiatan 

diatas, baik produk, harga, dan lokasi  

e. People (orang)  

Semua orang yang terlibat aktif dalam pelayanan dan memengaruhi 

persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan, dan pelanggan-pelanggan 

lain yang ada dalam lingkungan pelayanan. People (orang) meliputi 
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kegiatan untuk karyawan, seperti kegiatan rekrutmen, pendidikan dan 

pelatihan, motivasi, balas jasa, dan kerja sama, serta pelanggan yang 

menjadi nasabah atau calon nasabah.   

f. Physical evidence (bukti fisik).   

Terdiri dari adanya logo atau simbol perusahaan, moto, fasilitas yang 

dimiliki, seragam karyawan, laporan, kartu nama, dan jaminan 

perusahaan.   

g. Process (proses). Merupakan keterlibatan pelanggan dalam pelayanan 

jasa, proses aktivitas, standar pelayanan, kesederhanaan atau 

kompleksitas prosedur kerja yang ada di bank yang bersangkutan.  

 6.  Bank Syariah  

Syaikh Mahmud Syalthut (Lestari, 2006: 33) mengatakan bahwa 

syariah adalah peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT 

untuk dipatuhi oleh kaum muslimin. Syariah ini merupakan salah satu 

penghubung antara Allah SWT dengan umat manusia, maka jelas bahwa 

bank syariah merupakan bank yang berdasarkan aturan – aturan yang ada 

pada diri Islam.   

Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa Bank Syariah 

merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja 

berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga  
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(riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian 

(maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), 

berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.   

Dasar sistem perbankan syariah sebenarnya dapat dikemukakan secara 

sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada 

prinsip profit and loss sharing. Bank Islam tidak membebankan bunga, 

melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Pada 

deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai 

dengan rasio yang telah ditetapkan pada akad yang telah disepakati. Dengan 

demikian, ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, 

dan antara bank dan nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para 

deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda 

dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan 

membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana 

dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Ada beberapa jenis produk 

pengumpulan dana pada Bank Syariah, yaitu:  

a. Giro (wadi’ah)  

Giro (wadi’ah) merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, 

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. (Syafi’I Antonio, 

2001:85). Sedikitnya ada dua jenis wadi’ah:  
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1) Wadi’ah yad dhamanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan 

dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin 

pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut 

secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. (Sri Nurhayati, 

2008:230).  

2) Wadi’ah amanah, yaitu wadi’ah di mana utang/barang yang 

dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si 

penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan 

kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan 

akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam 

memelihara titipan tersebut. (Sri Nurhayati, 2008:230).  

b. Tabungan (mudharabah)  

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu:  

1) Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul 

mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi 

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. (Syafi’I 

Antonio, 2001:97).  

2) Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah 

muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, 

waktu, atau tempat usaha. (Syafi’I Antonio, 2001:97).   

Pada prakteknya, bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan 

yaitu wadi’ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad 
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wadi’ah digunakan untuk tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. 

Pada prinsipnya tabungan ini menyerupai giro, hanya saja sistem 

penarikannya tidak menggunakan cek. Dalam hal tenggung jawab dan 

pembagian keuntungan atas penggunaan dana tabungan sama seperti 

giro. Sedangkan tabungan yang menerapkan akan mudharabah  

mengikuti prinsip-prinsip mudharabah antara lain:  

1) Keuntungan dari dana yang diinvestasikan harus dibagi 

antara shasibul maal (penabung) dan mudharib (pihak 

bank).  

2) Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan 

pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi 

dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.  

3) Apabila bank mengalami kerugian, maka pemilik tabungan 

juga ikut menanggung resiko kerugian tersebut.  

B. Kajian Pustaka  

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu akan menjadi 

referensi bagi peneliti ini. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  

No.  Judul, peneliti, dan tahun  Variabel Penelitian  Hasil  
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1  Identifikasi faktor penentu 

keputusan konsumen 

Dalam memilih jasa 

perbankan: Bank syariah 

vs Bank konvensional    

(Rivai ,2014)  

  

Faktor memilih bank 

syariah : 1.persepsi, 2. 

biaya dan manfaat, 3.  

agama  

  

Faktor memilih bank 

konvensional:1.motivasi 

rasional, 2. biaya dan 

manfaat, 3. gaya hidup.  

  

  

  

  

Pada penelitian ini 

memberikan informasi 

tentang pertimbangan 

responden di dalam 

memilih jasa bank syariah, 

pertimbangan paling 

dominan yaitu: faktor 

keyakinan bahwa   bunga 

bank bertentangan dengan 

agama, keramahan petugas 

serta persepsi bahwa 

berurusan dengan bank 

syariah lebih cepat dan 

mudah.   

 

     

  

2  Analisis faktor-faktor yang 

memengaruhi  

Keputusan nasabah dalam 

memilih jasa bank Cimb 

niaga syariah cabang  

mataram 

(Donald, 2014)  

  

Faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan 

dalam memilih jasa 

Bank CIMB Niaga  

Syariah Mataram adalah 

variabel pelayanan, 

syarat administrasi, dan 

penghasilan  

Pada penelitan ini 

menunjukkan bahwa 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan 

dalam memilih jasa Bank  

 CIMB  Niaga  Syariah  

Mataram adalah variabel 

pelayanan dan syarat  

administrasi   
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3.  Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keputusan masyarakat 

muslim Untuk 

menggunakan bank  

syariah   

(Pratiwi, 2010)   

  

  

  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keputusan masyarakat 

menggunakan bank 

syariah adalah variabel 

kualitas keaagamaan 

muslim, variabel tingkat 

pendidikan muslim, 

variabel tingkat 

pendapatan muslim, 

variabel usia muslimin, 

variabel jenis kelamin 

muslimin, variabel jarak 

rumah muslimin ke bank  

syariah  

  

  

  

Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel kualitas 

keaagamaan muslim, 

variabel tingkat pendidikan 

muslim, variabel tingkat 

pendapatan muslim, 

variabel usia muslimin, 

variabel jenis kelamin 

muslimin, variabel jarak 

rumah muslimin ke bank 

syariah berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

masyarakat menggunakan 

bank syariah. Variabel 

kualitas keagamaan 

muslimin mempunyai  

pengaruh yang dominan  

4  

  

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keputusan nasabah dalam 

memilih jasa perbank 

syariah (studi pada bank 

syariah mandiri, kantor 

cabang malang)  

  

(Utomo, 2014)  

Faktor-faktor  yang  

mempengaruhi 

pelanggan 

menggunakan jasa bank 

syariah adalah :  

Faktor pelayanan bank 

syariah, faktor 

pengetahuan tentang 

konsep bank syariah, 

faktor harga/biaya, 

faktor karakteristik bank 

syariah, faktor lokasi   

Pada penelitian 

menunjukkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi 

keputusan pelanggan dalam 

memilih bank syariah, 

yaitu, faktor pelayanan, 

faktor pengetahuan nasabah 

tentang bank syariah, dan 

faktor bagi hasil dimana 

faktor bagi hasil dianggap 

memberi keuntungan bagi 

para nasabah  
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5  Analisis  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi  

Pengambilan keputusan 

nasabah memilih bank 

syariah di kecamatan  

ciputat  

  

(Fitriani, 2016)  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pengambilan keputusan 

nasabah adalah faktor 

budaya, faktor sosial, 

faktor pribadi, faktor, 

faktor psikologi, dan 

faktor pemasaran  

  

  

Pada penelitian 

menunjukkan bahwa dari 

sekian faktor yang 

mempengaruhi keputusan 

pelanggan dalam memilih 

bank syariah adalah faktor 

pribadi dan psikologi yang 

terdri dari variabel nasabah 

telah memahami syariat 

islam, pekerjaan 

mengharuskan menabung di 

bank syariah, meninggalkan 

mekanisme riba sebagai 

seorang muslim, keyakinan 

akan produk tabungan 

syariah sudah sesuai ajaran 

islam, prinsip bagi hasil 

sebagai motivasi 

menabung, persepsi 

nasabah tentang kehalalan 

produk, proses belajar 

prinsip ekonomi islam, dan 

produk yang dijamin oleh 

pemerintah  

6  Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

minat nasabah menabung 

(Survey pada Nasabah 

Bank BRI Syari’ah  

Cabang Cirebon)  

  

(Jalaludin, 2013)  

Variabel dalam 

penelitian ini adalah 

variabel motivasi, 

variabel belajar, variabel 

sikap, variabel persepsi, 

variabel nisbah/tingkat 

keuntungan dan 

perhitungan bisnis, 

secara bersama-sama 

mempunyai hubungan 

dan pengaruh yang 

signifikan terhadap 

minat nasabah 

menabung.  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel 

yang berpengaruh dominan 

terhadap minat nasabah 

menabung di BRI syari’ah 

cabang Cirebon yaitu 

variabel nisbah/tingkat 

keuntungan   
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7.  Analisis Faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keputusan nasabah untuk 

menggunakan jasa 

perbankan syariah (Studi 

pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Tbk. Cabang 

pembantu Lebak)  

Faktor-faktor yang 

terdapat dalam  

penelitian ini adalah   

Faktor Agama, Faktor 

Produk, Faktor Fasilitas, 

Faktor Lokasi, Faktor 

Sumber Daya Manusia, 

Faktor Promosi, Faktor  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor 

yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan nasabah 

menggunakan jasa Bank 

Syariah Mandiri adalah 

faktor promosi yang terdiri 

dari variabel promosi yang  

   

(Yahya, 2010)  

  

Merek, Faktor keluarga, 

Faktor Teknologi, dan  

Faktor  Kondisi  

Ekonomi  

dilakukan sudah baik, 

variabel terdapatnya 

promosi melalui personal 

selling, dan variabel adanya 

sosialisasi dari pihak lain 

(keluarga, teman dekat atau 

orang sekitar)  

  

Penelitian dari Amali Rivai yang berjudul Identifikasi faktor penentu 

keputusan konsumen Dalam memilih jasa perbankan: Bank syariah vs Bank 

konvensional, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu keputusan 

konsumen pada jasa perbankan yang dilakukan pada nasabah bank syariah 

dan bank konvensional dengan total sampel 310 responden. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisis faktor, dimana pada penelitian ini terdapat 

dimensi persepsi, penjualan pribadi, keluarga, biaya dan manfaat, agama 

dan keyakinan. Sementara untuk bank konvensional terdapat dimensi 

motivasi rasional, biaya dan manfaat, keluarga, kegiatan promosi, dan gaya 

hidup. Dimensi yang terdapat dalam penelitian ini kemudian di 

klasifikasikan ke dalam faktor, dimana pada penelitian ini terdapat dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hasil penelitian ini 

menunjukkan, penentu keputusan konsumen memilih bank syariah di 

dominasi faktor internal begitu juga pada bank konvensional juga di 
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dominasi faktor internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang dikerjakan penulis adalah dari segi faktor, pada penelitian yang 

sedang penulis lakukan menggunakan faktor produk, faktor harga, faktor 

tenpat, faktor promosi, faktor proses, faktor orang/Sdm, dan faktor bukti 

fisik.Perbedaan selanjutnya terdapat pada jumlah sampel dan jumlah 

objek,dimana pada penelitian yang sedang penulis lakukan terdapat 120 

sampel dan menggunakan satu objek yaitu, bank syariah. Persamaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan penulis adalah alat 

analisis yang digunakan yaitu, menggunakan analisis faktor  

Penelitian dari Zikra Donald yang berjudul Analisis faktor-faktor yang 

memengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih jasa bank Cimb niaga 

syariah cabang mataram bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dominan 

yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat dari hasil 

wawancara dan penyebaran kuesioner pada nasabah Bank Cimb Niaga 

Syariah cabang Mataram dengan jumlah sampel 43 responden. Alat analisis 

yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis faktor.Hasil penelitian ini 

menunjukkan faktor yang dominan mempengaruhi keputusan nasabah 

memilih jasa bank syariah adalah Faktor Pelayanan, Faktor Syarat 

Administrasi, dan Faktor Penghasilan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang sedang dikerjakan penulis adalah jumlah sampel dan faktor 

yang terdapat pada penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang sedang dikerjakan penulis adalah alat analisis dan objek penelitian.  
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Penelitian dari Ayoe Niken Pratiwi yang berjudul Analisis 

Faktorfaktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Untuk 

Menggunakan Bank Syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas 

keagamaan muslim,  

Tingkat Pendidikan Muslim, Tingkat Pendapatan Muslim, Usia Muslim, 

Jenis Kelamin Muslim, dan Jarak Rumah Muslim ke Bank Syariah 

keputusan masyarakat Muslim untuk menggunakan Bank Syariah. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat dari 

penyebaran kuesioner dan data sekunder yang di dapat dari Badan Pusat  

Statistika, Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta, Bank Tabungan  

Negara Syariah cabang Surakarta, Bank Negara Indonesia Syariah cabang 

Surakarta, Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta, dan Bank Syariah 

mandiri. Sampel yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 100 

Responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Logit. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang dikerjakan 

penulis terdapat pada segi variabel penelitian, jenis data penelitian, jumlah 

sampel dan alat analisis. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang 

dikerjakan penulis adalah objek penelitian yaitu nasabah bank syariah.  

Penelitian yang dilakukan Toni Prasetyo Utomo yang berjudul  

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam 

memilih jasa bank syariah bertujuan untuk menganalisa faktor yang 

dominan mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank Syariah. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data premier yang di dapat 
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dari penyebaran kuesioner. Variabel pada penelitian ini yaitu, Faktor 

pelayanan bank syariah, faktor pengetahuan tentang konsep bank syariah, 

faktor harga/biaya, faktor karakteristik bank syariah, faktor lokasi. Alat 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis faktor. Perbedaan 

penelitian ini dengan Penelitian yang dikerjakan penulis terdapat pada segi 

variabel penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dikerjakan penulis terdapat pada segi jenis data dan alat analisis.  

Penelitian Yeyen Fitryani yang berjudul Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pengambilan keputusan nasabah memilih bank syariah di 

kecamatan ciputat bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah memilih bank syariah di 

kecamatan Ciputat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yang di dapat dari penyebaran kuesioner, sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 60 responden. Variabel penelitian ini berjumlah 18 dibagi 

menjadi 5 faktor yaitu, Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, Faktor 

Psikologi, dan Faktor Pemasaran. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Analisis Faktor. Perbedaan penelitian ini dengan 

Penelitian yang dikerjakan penulis terdapat pada segi jumlah sampel dan 

variabel penelitian. Persamaan penelitian ini dengan Penelitian yang 

dikerjakan penulis terdapat pada segi jenis data penelitian dan alat analisis 

penelitian.  
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Penelitian dari Imam Jalaludin yang berjudul Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat nasabah menabung bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dominan pengaruhnya terhadap minat nasabah 

menabung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang di dapat dari penyebaran kuesioner, jumlah sampel pada penelitian ini 

berjumlah 50 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 

motivasi, variabel belajar, variabel sikap, variabel persepsi, variabel 

nisbah/tingkat keuntungan dan perhitungan bisnis. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Perbedaan 

penelitian ini dengan Penelitian yang dikerjakan penulis terdapat pada segi 

jumlah sampel, variabel, dan alat analisis penelitian. Persamaan penelitian 

ini dengan Penelitian yang dikerjakan penulis terdapat pada segi jenis data.  

Penelitian dari Subchan Yahya yang berjudul Analisis Faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan jasa perbankan 

syariah, yang bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang dominan 

mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank Syariah. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat dari 

penyebaran kuesioner dan hasil wawancara pada nasabah, sampel pada 

penelitian ini berjumlah 100 responden.Variabel dalam penelitian ini 

berjumlah 28 variabel yang dibagi menjadi 10 faktor yaitu, Faktor Agama, 

Faktor Produk, Faktor Fasilitas, Faktor Lokasi, Faktor Sumber Daya  

Manusia, Faktor Promosi, Faktor Merek, Faktor keluarga, Faktor Teknologi, 

dan Faktor Kondisi Ekonomi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah Analisis Faktor. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang 

dikerjakan penulis terdapat pada segi jumlah sampel dan variabel penelitian. 

Persamaan penelitian ini dengan Penelitian yang dikerjakan penulis terdapat 

pada segi jenis data dan alat analisis  

  

  

C. Kerangka Pikir  

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting (Sugiyono, 2010).   

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran 

dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan 

merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan 

diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).  

Dari kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan 

di atas, maka dirumuskan kerangka pikir dalam ini sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir   Penelitian   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

1 .Persepsi nasabah tentang kehalalan  
produk   

2 .keyakinan akan produk perbankan  

sesuai prinsip syariah   

nasabah  keputusan  
di  Bank  menabung  

Sya riah     

3 memberikan  hasil  bagi  .Prinsip  

tingkat keuntungan yang tinggi   

4 .Biaya pembuatan tabungan lebih  

rendah   

5 .Lokasi bank strategis dan mudah  
dijangkau   

6 .Lokasi berada di tempat yang aman   

.Promosi yang dilakukan baik dan  7 

mudah di ingat   

8 .Terdapatnya personal selling   

9 .Adanya sosialisasi dari pihak lain    

  

10 .Berurusan dengan bank syariah  

mudah dan  cepat   

.Syarat administrasi mudah 11   

.Petugas bank syariah ramah 12   

13 .Penampilan petugas bank syariah  

baik dan sopan   

14 .Petugas bank syariah menanggapi  

pertanyaan dan keluhan dengan baik   

15 .Fasilitas  pelayanan lengkap   

16 .Banyaknya jaringan ATM   

17 .Kenyamanan interior ruangan   

  

Faktor Produk   

Faktor Harga   

Faktor Tempat   

Faktor Promosi   

Faktor Proses   

Faktor Orang   

Faktor  Bukti  

Fisik   
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis faktor konfirmatori. 

Pada analisis faktor konfirmatori, pembentukan faktor secara sengaja 

berdasarkan teori dan konsep, dalam upaya untuk mendapatkan faktor yang 

mewakili beberapa item atau sub-variabel yang merupakan variabel teramati 

atau observerb variable.  

Kerangka pikir pada penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank Syariah. Faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank Syariah adalah faktor 

bauran pemasaran jasa, yaitu faktor produk, faktor harga, faktor tempat, faktor 

promosi, faktor orang. faktor proses, dan faktor bukti fisik. Faktor-faktor diatas 

mewakili variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, dimana variabel 

penelitian ditentukan berdasarkan kajian teori dan kajian pustaka yang menjadi 

acuan penelitian.  

D. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2014) hipotesis adalah jawaban sementara dari 

rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :   

a. Faktor produk, faktor harga, faktor tempat/lokasi, faktor promosi, faktor 

orang/sdm, faktor proses, dan faktor bukti fisik mempengaruhi keputusan 

menabung di Bank Syariah. Hipotesis ini didasarkan  pada hasil dari 

penelitian Nailus (2010) menunjukkan bahwa sikap konsumen dalam 

memilih jasa Bank Syariah dipengaruhi oleh bauran pemasaran jasa.  
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b. Faktor Produk sebagai faktor yang dominan dalam mempengaruhi keputusan 

nasabah menabung di Bank Syariah. Terdapatnya variabel Persepsi nasabah 

tentang kehalalan produk dan variabel keyakinan akan produk perbankan 

sesuai prinsip syariah, yang menjadi alasan penulis memilih faktor Produk 

sebagai faktor yang paling dominan dalam penelitian ini. Hipotesis ini 

didasarkan pada hasil penelitian Utomo (2014) menunjukkan bahwa variabel 

yang dominan mempengaruhi keputusan nasabah menabung di Bank Syariah 

adalah variabel Persepsi nasabah tentang kehalalan produk dan variabel 

keyakinan akan produk perbankan sesuai prinsip syariah.  
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