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ABSTRAK 

  

Marketing activity becomes one of crucial activity in the company in order to keep 

the company existency to develop and get a profit. The profit gains from the 

number of customers, PT. Bank Mandiri (PERSERO) which is based in Surabaya 

has a strategy to expand its business capacity based on its customers demand. The 

strategy which applies in its marketing concept can affect the customers’decision 

to save their money. This marketing strategy is called by marketing mix which 

uses product variable, price, promotion, location, people, process and physical 

evidence. The data analysis used in this study are descriptive analysis and 

statistic test analysis by using double linier regression. The result of the study 

showed that product variable, price, promotion, location, people, and prosess 

have a positive impact towards the customers” decision to save their money at 

Bank Mandiri in Surabaya. While physical evidence has a negative impact 

towards the customers’ decision to save their money at Bank Mandiri in Surabaya  

 

Key words : marketing mix, saving decision 

  

 

  

PENDAHULUAN 

Dalam era perdagangan bebas dewasa  ini, 

perusahaan dituntut untuk menemukan dan 

membangun sistem manajemen yang 

mampu secara professional meretensi para 

pelanggannya.Beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan utama perusahaan dalam 

melakukan retensi pelanggan yaitu ada dua 

hal , pertama karena semakin mahalnya 

biaya perolehan pelanggan baru dalam 

iklim kompetisi yang sedemikian ketat, 

kedua adalah tingkat kemampuan labaan 
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perusahaan dapat berbanding lurus dengan 

pertumbuhan hubungan antara perusahaan 

dan pelanggan secara permanen (Stauss 

dalam Hurriyati : 2005). (Jones & Sanser 

dalam Hurriyati : 2005) yang mempelajari 

persiapan berbagai penerapan kesempatan 

di era globalisasi berkeyakinan bahwa di 

era perdagangan bebas yang tidak 

terproteksi sama sekali tersebut, tumpuan 

perusahaan untuk tetap mampu bertahan 

hidup adalah pelanggan-pelanggan yang 

loyal. Untuk itulah perusahaan dituntut 

agar mampu memupuk keunggulan 

kompetitif masing-masing melalui upaya-

upayah yang  kreatif, inovatif, dan juga 

efisien, sehingga menjadi sebuah pilihan 

dari banyak pelanggan yang saat 

gilirannya nanti diharapkan loyal untuk 

tetap setia dan percaya pada perusahaan. 

Sukses tidaknya dalam pencapaian 

tujuan bisnis perbankan tergantung 

keahlian dalam bidang keuangan, 

pemasaran, dan bidang lainnya yang 

dikelola secara efektif dan efisien. Selain 

tergantung pada kemampuan dalam 

mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut, 

perusahaan atau individu dapat 

memainkan peran pada waktu yang 

berbeda agar organisasi dapat berjalan 

dengan lancar.  

Menyikapi hal tersebut, tentunya 

pelaku bisnis terutama perbankan akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk 

mempengaruhi perilaku konsumen untuk 

menjadi mitra maupun konsumen 

terbaiknya.  

Problematika seperti ini tidak hanya 

dialami oleh beberapa perusahaan 

manufaktur, akan tetapi juga dialami oleh 

perusahaan atau organisasi jasa dalam hal 

ini jasa perbankan. Banyak perusahaan 

jasa seperti Bank Mandiri ini melakukan 

sebuah strategi untuk memperluas 

kapasitas usahanya dimana harus 

menyesuaikan dengan permintaan dan 

selera konsumen. 

Dalam pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan konsumen membutuhkan 

konsep pemasaran yang disebut dengan 

bauran pemasaran (merketing mix).Bauran 

pemasaran jasa merupakan kombinasi dari 

empat variable penting dari konsep 

pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan.Empat variable tersebut 

meliputi produk (product), harga (price), 

tempat (place), dan promosi (promotion), 

dan biasa disingkat dengan 4P (Kotler, 

2005:19). Namun menurut (Lupiyoadi : 

2001), kini bauran pemasaran jasa telah 

berkembang sesuai dengan kondisi pasar 

menjadi 7P, dimana 3P selanjutnya yaitu 

proses (process), orang (people), dan bukti 

fisik (physical evidence). Jika sebuah 

perusahaan tidak mampu 

mengkombinasikan bauran pemasaran 

jasa, sebagai impikasi yang nyata kedepan, 

maka akan berdampak pada eksistensi 

perusahaan perbankan itu sendiri. Maka 

calon nasabah dan nasabah tidak percaya 

lagi untuk menyimpan uangnya pada 

perusahaan kita dan akan beralih ke 

perusahaan lain yang lebih terpercaya.  

Penelitian yang dilakukan oleh 

Nabila H Zhafira pada tahun 2013 

menyimpulkan bahwa faktor harga, 

promosi dan kualitas pelayanan 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Detha Alfrian Fajri Zainul Arifin  Wilopo 

pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa 

variabel produk dan proses mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menabung, sedangkan 

lokasi,orang, harga,  promosi dan bukti 

fisik tidak 

Oleh karena itu, PT.Bank Mandiri 

(PERSERO) di Surabaya dituntut  dapat 

memprediksikan bagaimana para nasabah 

atau konsumen akan merespon strategi 

pemasaran yang diterapkan. Agar dapat 

mencapai target yang diinginkan, peran 
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promosi turut menentukan keberhasilan 

produk yang perusahaan ciptakan. Strategi 

pengembangan harus dibangun atas dasar 

adanya kesinambungan antara deferensiasi 

produk, saluran distribusi atau tempat yang 

strategis untuk melayani konsumen, proses 

dan bukti fisik yang saling mendukung. 

Dilihat  dari uraian tersebut, 

fenomena bauran pemasaran pada 

PT.Bank Mandiri (PERSERO) di 

Surabaya, menjadi semakin penting untuk 

diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian 

ini ingin mengangkat hal tersebut dalam 

suatu skripsi penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa 

Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung Pada PT. Bank Mandiri 

(PERSERO) di Surabaya”. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Produk  

Menurut Fandy Tjiptono (2008:95) produk 

merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 

diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pasar yang 

bersangkutan. Terdapat beberapa item 

dalam mengukur produk, menurut Stanton 

yang diterjemahkan oleh Yohane Lamarto 

(2007:37) : Kualitas Produk Tabungan, 

Desain produk yang menarik, dan Merek 

atau nama besar Bank Mandiri menarik 

perhatian nasabah.  

Harga  

Menurut Fandy Tjiptono (2009:465), 

Keputusan penetapan harga tergantung 

pada serangkaian kekuatan- kekuatan 

lingkungan dan persaingan yang sangat 

rumit. Perusahaan tidak hanya menetapkan 

satu harga tunggal, tetapi lebih berupa 

pada sebuah struktur penetapan harga yang 

mencangkup item- item yang berbeda 

disetiap lini produk. Indikator yang dapat 

diukur dari variabel harga menurut Stanton 

yang diterjemahkan oleh Yohane Lamarto 

(2007:37) : Harga jual produk tabungan 

Bank Mandiri dan Harga kompetitif 

produk. 

 

 

 

Promosi 

Menurut Kotler dan Keller (2009:510), 

promosi merupakan komponen yang 

dipakai oleh perusahaan untuk 

memberikan dan mempengaruhi pasar bagi 

produk yang ditawarkan perusahaan. 

Indikator yang dapat diukur dari variabel 

prmosi menurut Stanton yang 

diterjemahkan oleh Yohane Lamarto 

(2007:37) : Promosi melalui media massa, 

Personal Selling dalam memberikan 

informasi dan Promosi melalui pemberian 

hadiah. 

 

Lokasi 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2013:96), 

lokasi merupakan tempat dimana suatu 

jenis usaha atau bidang usaha akan 

dilaksanakan. Indikator yang dapat diukur 

dari variabel lokasi menurut Stanton yang 

diterjemahkan oleh Yohane Lamarto 

(2007:37): Kemudahan mendapatkan 

produk dan Jangkauan lokasi memudahkan 

nasabah menabung. 

 

Orang 

Hurriyati (2010:62) mengemukakan bahwa 

orang merupakan semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi presepsi 

pembeli. 

Indikator yang dapat diukur dari variabel 

orang, menurut Hurriyati (2010:62) 

:Kinerja pelayanan , knowledge 

(pengetahuan) tentang produk  tabungan 

Attitude karyawan, dan Motivasi. 

 

Proses 

Proses adalah semua prosedur aktual, 

mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa 
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(Hurriyati, 2010:64). Indikator dalam 

mengukur variabel proses, menurut 

Lupiyoadi dan Hamdani (2009:76) : 

Kompleksitas tahapan proses, dan 

Keragaman  tahapan proses pelayanan. 

 

 

 

Bukti Fisik 

Menurut Lovelock (2007:252), sarana/ 

bukti fisik merupakan suatu hal yang 

secara nyata turut mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk menggunakan 

dan membeli produk jasa yang ditawarkan. 

Indikator yang dapat diukur dalam variabel 

bukti fisik, menurut Lovelock (2007:252) : 

An attention-Creating medium, As a 

message-creating medium dan An effect-

creating medium.  

 

Keputusan Menabung 

Keputusan merupakan proses pendekatan 

terhadap penyelesaian suatu masalah yang 

terdiri dari pengenalanmasalah, mencari 

informasi, beberapa penelitian alternatif, 

membuat keputusan membeli dan perilaku 

setelah membeli yang dilaalui konsumen. 

(Kotler dan Keller, 2009:235). Indikator 

pengukuran keputusan menabung yaitu : 

Pengenalan masalah, Pencarian Informasi, 

Evaluasi Alternatif, Keputusan Pembelian 

dan Perilaku Setelah Pembelian. 

 

Pengaruh Produk Terhadap Keputusan 

Menabung 

Menurut Kotler (2000 : 428), dalam 

strategi bauran pemasaran, yang perlu 

diperhatikan pertama kali adalah strategi 

produk.Sehingga   produk merupakan hal 

yang penting karena tanpa adanya produk, 

maka strategi bauran pemasaran lainnya 

tidak dapat dilakukan.Produk merupakan 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu 

pasar untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginan. 

 Dengan penentuan produk bank 

sesuai dengan keinginan nasabah maka 

akan terus meningkatkan jumlah nasabah 

yang menyimpan tabungannya di bank. 

Produk dalam jasa yang tidak sesuai 

dengan keinginan nasabah menyebabkan 

berkurangnya minat nasabah untuk datang 

dan menyimpan dana tabungan di bank 

tersebut. Hal ini terjadi karena nasabah 

akan kesulitan dalam bertransaksi, oleh 

karena itu bank harus senantisa 

memperhatikan produk dalam jasa bank, 

sehingga mempermudah nasabah untuk 

bertransaksi dan pada akhirnya nasabah 

akan menyimpan dananya di bank.  

Hasil penelitian dari Mimoza Kalia 

(2012), Nabila H Zhafira (2013), Detha 

Alfrian (2013) membuktikan bahwa 

produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan menabung. 

Berdasarkan pada literature yang 

menjelaskan tentang variabel produk, 

maka hipotesis yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

Hipotesis 1 : Produk berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah  

menabung pada Bank Mandiri di Surabaya 

 

Pengaruh Harga Terhadap Keputusan 

Menabung 

Menurut Swastha dan Irawan (2008:241), 

harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya.Dapat 

diartikan bahwa harga merupakan 

sejumlah uang yang harus dikeluarkan 

oleh nasabah untuk mendapatkan manfaat 

dari suatu produk danjasa. Dengan 

penentuan harga yang sesuai dengan 

keinginan nasabah terus meningkatkan 

jumlah nasabah yang menyimpan 

tabungannya di bank. 

 Hasil penelitian dari Mimoza Kalia 

(2012), Nabila H Zhafira (2013), Detha 

Alfrian (2013) membuktikan bahwa harga 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan menabung. Berdasarkan pada 

literature yang menjelaskan tentang 
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variabel produk, maka hipotesis yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Hipotesis 2 : Harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

 

Pengaruh Promosi Terhadap 

Keputusan Menabung 

Menurut (Kasmir, 2008:155), dengan 

nasabah mengingat produk tabungan maka 

nasabah akan mengetahui karakteristik dan 

keunggulan dari produk tabungan Bank 

Mandiri, hal ini secara tidak langsung akan 

mempengaruhi nasabah untuk menyimpan 

dananya dan pada akhirnya nanti kegiatan 

promosi ini akan meningkatkan citra merk 

dari produk tabungan Bank Mandiri. 

 Hasil penelitian dari Mimoza Kalia 

(2012), Nabila H Zhafira (2013), Detha 

Alfrian (2013) membuktikan bahwa 

promosi berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan menabung. 

Berdasarkan pada literature yang 

menjelaskan tentang variabel harga, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Hipotesis 3 : Promosi berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

 

Pengaruh Lokasi Terhadap Keputuan 

Menabung 

Lokasi suatu bank akan mempengaruhi 

kelancaran dari usaha perbankan. 

Penentuan lokasi suatu cabang bank 

merupakan salah satu kebijakan yang 

sangat penting. Bank yang terletak dalam 

lokasi yang strategis sangat memudahkan 

nasabah dalam berurusan dengan bank 

(Kasmir, 2008:145). Dengan penentuan 

lokasi yang strategis dan sesuai dengan 

keinginan nasabah akan terus 

meningkatkan jumlah nasabah yang 

menyimpan tabungannya di bank. Lokasi 

bank yang tidak strategis akan mengurangi 

minat nasabah untuk datang dan 

menyimpan dana tabungan di bank 

tersebut. Hal ini terjadi karena nasabah 

akan kesulitan dalam bertransakksi, oleh 

karena itu bank harus senantiasa 

memperhatikan lokasi cabang bank, 

sehingga mempermudah nasabah untuk 

bertransaksi dan pada akhirnya nasabah 

akan menyimpan dananya di bank.  

Hasil penelitian dari Mimoza Kalia 

(2012), Nabila H Zhafira (2013), Detha 

Alfrian (2013) membuktikan bahwa lokasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan menabung. Berdasarkan pada 

literature yang menjelaskan tentang 

variabel lokasi, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

Hipotesis 4 : 

Lokasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

Pengaruh Orang Terhadap Keputusan 

Menabung 

Menurut teori yang telah dikemukakan 

Yazid (2005:19), orang (people) adalah 

semua pelaku yang memainkan sebagian 

penyajian jasa dan karenanya 

mempengaruhi presepsi pembeli. 

Termasuk dalam elemen ini adalah 

personel perusahaan, nasabah, dan nasabah 

lain dalam lingkungan jasa. Jika ditinjau 

dari aspek etiket karyawan, bahkan hampir 

seluruh bank.Artinya tidak ada perbedaan 

dalam konteks pelayanan dan sikap 

karyawan bagi nasabah. 

Hasil penelitian dari Detha Alfrian 

(2013) membuktikan bahwa orang 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan menabung. Berdasarkan pada 

literature yang menjelaskan tentang 

variabel orang, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

Hipotesis 5 : Orang berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 
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Pengaruh Proses Terhadap Keputusan 

Menabung 

Menurut Kasmir (2005: 166), proses 

dalam jasa merupakan faktor utama dalam 

bauran pemasaran jasa sehingga pelanggan 

jasa akan sering merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa 

itu sendiri. Dengan penentuan proses yang 

sesuai dengan keinginan nasabah dan 

efektifakan terus meningkatkan jumlah 

nasabah yang menyimpan tabungannya di 

bank. , oleh karena itu, bank harus 

senantisa memperhatikan proses dalam 

jasa cabang bank, sehingga mempermudah 

nasabah untuk bertransaksi dan pada 

akhirnya nasabah akan menyimpan 

dananya di bank. Hasil penelitian dari 

Detha Alfrian (2013) membuktikan bahwa 

proses berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan menabung. 

Berdasarkan pada literature yang 

menjelaskan tentang variabel proses, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Hipotesis 6 : Proses berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

 

Pengaruh Bukti Fisik Terhadap 

Keputusan Menabung 

Bukti fisik dalam bank merupakan suatu 

hal yang  mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produk jasa yang 

ditawarkan.  

Unsur-unsur yang termasuk dalam 

physical evidence antara lain lingkungan 

phisik, dalam hal ini bangunan fisik,logo, 

warna, perabotan/ peralatan, perlengkapan, 

dan barang-barang lain yang disatukan 

dengan service yang diberikan seperti 

tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. 

Sehingga jika bukti fisik yang diatur sesuai 

keinginan nasabah merupakan suatu hal 

yang dapat menarik banyak nasabah untuk 

menabung di Bank Mandiri cabang 

Surabaya. 

Hasil penelitian dari Detha Alfrian 

(2013) membuktikan bahwa bukti fisik 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan menabung. 

Berdasarkan pada literature yang 

menjelaskan tentang variabel bukti fisik, 

maka hipotesis yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

Hipotesis 7 : Bukti fisik berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

Berdasarkan hipotesa diatas dapat 

digambarkan kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini sebagaimana gambar berikut 
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Gambar1 

KERANGKA PEMIKIRAN SAAT INI 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dari penelitian ini adalah nasabah 

yang telah melakukan transaksi pada 

kantor Bank Mandiri di Surabaya. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik 

judgement sampling atau purposive 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 

106 nasabah. 

Adapun kriteria sampel yang 

ditetapkan yaitu : Memiliki rekening 

tabungan Bank Mandiri, nasabah yang 

telah melakukan transaksi pada Bank 

Mandiri di Surabaya sebanyak 3 kali 

dalam tiga bulan terakhir dan telah berusia 

minimal 19 tahun. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel Bebas (independent variablel), 

dalam penelitian ini terdiri dari : Produk 

(X1 ), Harga (X2),  Promosi (X3), Lokasi 

(X4), Orang (X5) , Proses (X6), Bukti Fisik 

(X7). Variabel Terikat (dependent 

variabel),dalam penelitian ini adalah  

Keputusan Nasabah Menabung (Variabel 

Y). 

 

Definisi Operasional Variabel 

Produk merupakan produk tabunganyang 

di tawarkan oleh Bank Mandiri untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

nasabah Bank Mandiri di Surabaya. 

Harga dalam penelitian ini 

merupakan tingkat suku bunga produk 

tabungan Bank Mandiri yang di tawarkan 

kepada nasabah Bank Mandiri di 

Surabaya.  

Promosi adalah cara Bank Mandiri 

memperkenalkan produk tabungan kepada 

semua nasabah, dengan menginformasikan 

kelebihan produknya dibandingkan dengan 

produk tabungan bank lainnya , maka 

nasabah akan semakin tertarik untuk 

membeli produk tabungan yang 

ditawarkan oleh Bank Mandiri di 

Surabaya. 

Tempat adalah lokasi Bank 

Mandiri di Surabaya untuk berhubungan 

dengan cara penyampaian produk serta 

jasa layanan kepada para nasabah. 

Orang disini adalah karyawan 

penyedia jasa layanan maupun penjualan, 

atau orang- orang yang terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung dalam 

proses layanan produk tabungan Bank 

Mandiri di Surabaya itu sendiri. 

Proses merupakan semua prosedur 

aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas 

dimana produk dan jasa mulai di pesan 

sampai ke tangan nasabah tabungan Bank 

Mandiri. 

Bukti fisik merupakan fasilitas 

tambahan yang diberikan oleh Bank 

Mandiri di Surabaya, didalam menunjang 

proses layanan produk tabungan Bank 

Mandiri untuk dapat digunakan oleh 

nasabah. 

Keputusan menabung merupakan 

persepsi nasabah tentang sebuah proses 

pendekatan terhadap penyelesaian masalah 

yang terdiri dari pengenalan masalah, 

mencari informasi, beberapa penelitian 

alternatif, membuat keputusan membeli 

dan perilaku setelah membeli yang dilalui 

konsumen. 

 

Data dan Metode Pengumpulan data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan variabel bauran pemasaran jasa  

terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank Mandiri di Surabaya. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan suatu penelitian 

yang analisisnya secara umum memakai 

7 7 
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analisis statistik. Karenannya dalam 

penelitian kuantitatif pengukuran terhadap 

gejala yang diminati menjadi penting, 

sehingga pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan 

berstruktur yang disusun berdasarkan 

pengukuran terhadap variabel yang diteliti 

yang kemudian menghasilkan data 

kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian 

yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

jenis penelitian survei, yaitu penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi 

dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengukuran data yang pokok. 

Untuk digunakan jawaban yang dipilih 

dengan skala likert, maka variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel Dalam melakukan pengukuran 

variabel, kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak ukur 

menyusun item-item instrumen yang dapat 

berapapertanyaan atau pernyataan. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Liniear untuk menguji  

ada tidaknya faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan nasabah menabung adalah 

bauran pemasaran berpengaruh positif 

terhadap keputusan nasabah menabung di 

Bank Mandiri Surabaya. 

persamaan yang menunjukkan arah 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Dengan model regresi 

berganda adalah sebagai berikut:   

 

Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3+ β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+e  

Keterangan simbol: 

Y = Keputusan Menabung 

X1= Produk 

X2= Harga 

X3= Promosi 

X4= Lokasi 

X5 =Orang 

X6 = Proses 

 

X7 = Bukti Fisik 

α= Konstanta (Intercept)   

b1-3= Koefisien regresi yang akan diuji 

e = Variabel pengganggu (Disturbance 

error 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan nilai-

nilai dari hasil kuesioner masing-masing 

variabel.Pengukuran variabel 

menggunakan ukuran dengan skala likert 

satu sampai lima. Untuk menentukan nilai 

rata-rata dari masing-masing responden 

terhadap item-item pernyataan, maka 

dilakukan dengan cara menjumlah nilai 

jawaban tersebut dibagi dengan masing-

masing jumlah item atau indikator dalam 

tiap variabel. Rata-rata keseluruhan 

indikator pada variabel bauran pemasaran 

jasa  rata-rata responden setuju terhadap 

pernyataan tentang bauran pemaaran jasa 

pada Bank Mandiri di Surabaya.

Tabel  1 

Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden 

Variabel N Mean Penilaian 

Produk 106 3.76 SETUJU 

Harga 106 4.19 SETUJU 

Promosi 106 4.15 SETUJU 

8 



 

 
 

11 
 

9 

Variabel N Mean Penilaian 

Lokasi 106 3.72 SETUJU 

Orang 106 3.81 SETUJU 

Proses 106 3.74 SETUJU 

Bukti fisik 106 3.77 SETUJU 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah

 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur 

valid tidaknya sebuah kuesioner. Menurut 

Sugiyono (2010:121) bahwa valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji 

validitas berkaitan dengan instumen yang 

digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur dalam kuesioner 

tersebut. Tinggi rendahnya validitas 

instrument menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran validitas yang dimaksud.  

Untuk menguji valid atau tidaknya 

suatu alat ukur, digunakan pendekatan 

secara statistika, yaitu melalui nilai 

koefisien korelasi skor butir pertanyaan 

dengan skor total. Skor tersebut dikatakan 

valid apabila kurang dari taraf nilai 

signifikansi 0,05. Pengujian dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antar skor 

individu masing-masing pernyataan 

dengan skor total dari variabel.Suatu item 

tidak valid jika nilai signifikansinya 

melebihi nilai (α) = 0,05 atau tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

item pernyataan tersebut dengan skor total 

keseluruan item pernyataan (Imam 

Ghozali, 2011 : 42). 

Uji Reliabilitas 

Setelah indikator variabel secara 

keseluruhan dinyatakan valid, maka 

pengujian kuesioner dilanjutkan pada uji 

reliabilitas.Menurut Sugiyono (2010:3) 

reliabel adalah derajat konsistensi atau 

keajegan data dalam interval waktu 

tertentu.Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

jika jawaban seseorang terhadap penyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Pengukuran ini dilakukan untuk 

butir pertanyaan yang masuk dalam 

kategori valid. Teknik yang digunakan 

untuk menguji keandalan kuesioner pada 

penelitian ini adalah metode split-half dari 

spearman-Brown. 

Sebuah instrumen penelitian selain valid 

juga harus andal, keandalan instrumen 

menjadi indikasi bahwa responden 

konsisten dalam memberikan tanggapan. 

Pengujian reliabilitas dianalisis dengan 

menggunakan teknik dari Cronbach yaitu 

Cronbach’s Alpha yang terdapat pada 

program SPSS 20.0. Menurut Imam 

Ghozali (2013:48), suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha ≥ 0,70. 

Secara umum jika keandalan kurang dari 

0,70 maka dianggap buruk, keandalan 

dalam 0,70 bisa diterima, dan jika lebih 

dari 0,80 maka dianggap baik. 

Uji Asumsi Klasik 
Dimana uji asumsi klasik merupakan 

asumsi pengujian yang mendasari analisis 

regresi.Asumsi yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji Normalitas, 

multikolineritas, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas.Kolmogorov – Smirnov  

untuk residual data dari variabel penelitian 

menunujukan nilai sebesar 0,874 dengan 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,430 

yang lebih besar dari 0,05 (0,430 > 0,05). 

Hal ini dapat disumpalkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat dikatakan data 

residual yang digunakan dalam penelitian 

ini terdistribusi normal dan layak 

digunakan. 

Diketahui bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai Tolerance 

kurang dari 0,10 dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) lebih dari 10 yang 
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berarti tidak terdapat korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih 

dari 95persen. Sehingga dapat disimpulkan 

tidak ada multikoleniaritas antar variabel 

independen dalam model 

regresi.Menunjukkan bahwa variabel 

bebas yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat nilai 

Absolute (AbsUt).Hal ini terlihat dari nilai 

probabilitas signifikan diatas lebih dari 

0,737.Jadi dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas positif maupun negatif. 

 

Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi linier berganda 

adalah suatu persamaan yang digunakan 

untuk mengukur pengaruh antara variabel 

bebas yaitu prinsip kepatuhan syariah , 

komitmen agama dan kepercayaan dengan 

variabel terikat yaitu Loyalitas nasabah.  

 

Tabel 2 

HASIL UJI REGRESI LINIEAR BERGANDA 

 

Model 
Unstandardized 

coefficients 

Stand

ardize

d 

coeffi

cients 

T Sig. 

  

 B 
Std. 

Eror 
Beta 

  Kesimpula

n 
Keterangan 

(Constant) 1.152 .261 

 

4.407 .000 
Ho 

Diterima 

Berpengaruh 

Positif tidak 

Signifikan 

PRODUK .124 .074 .148 1.678 .097 
Ho 

Ditolak 

Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

HARGA .522 .054 .650 9.608 .000 
Ho 

Ditolak 

Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

PROMOSI .283 .059 .349 4.792 .000 
Ho 

Ditolak 

Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

LOKASI .156 .054 .220 2.882 .005 
Ho 

Ditolak 

Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

ORANG .275 .057 .409 4.864 .000 
Ho 

Ditolak 

Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

PROSES .266 .057 .374 4.687 .000 
Ho 

Diterima 

Berpengaruh 

Negatif tidak 

Signifikan 

BUKTI 

FISIK 
-.039 .039 -.051 -1.001 .319 

  

Sumber : lampiran 8, data diolah  

 

Berdasarkan perhitungan tabel 4, Regression diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai 
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berikut: 

Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3X3+β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+  e 

Y= 1,152+ 0,124 X1+ 0,522 X2+ 0,283 X3 + 0,156 X4 + 0,275 X5+0,266 X6  - 0,39X7 + e

 

Uji Parsial (Uji t) 

Kriteria dalam penilaian uji parsial ini 

dapat dinyatakan Ho ditolak atau 

hipotesisnya diterima apabilatingkat 

signifikansi dibawah 0,05yang berarti 

bahwa variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat.Berdasarkan hasil uji t yang 

dilakukan maka uji hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut: 

β1 = secara parsial produk berpengaruh  

positif tidak signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

β2 = secara parsial promosi berpengaruh  

positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri 

di Surabaya..  

β3 = secara parsial promosi berpengaruh  

positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri 

di Surabaya. 

β4 = secara parsial lokasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

β5 =  secara parsial orang berpengaruh  

positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri 

di Surabaya. 

β6 = secara parsial promosi berpengaruh  

positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri 

di Surabaya. 

β7 = secara parsial Bukti Fisik berpengaruh 

secara negatif tidak signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya. 

 

Uji Simultan (Uji F ) 

Menunjukkan apakah semua variabel 

bauran pemasaran jasa mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel keputusan nasabah menabung 

pada Bank Mandiri di Suraaya.  

 

Tabel 3 

UJI SIMULTAN (UJI F) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 20.876 7 2.982 54.504 .000b 

Residual 5.362 98 .055   

Total 26.238 105    

Sumber : lampiran 8, data diolah  

 

Hasil uji simultan pada tabel 3, 

menunjukkan bahwa F hitung sebesar 

54,504 dan nilai probabilitas (Sig F) 

sebesar 0,000 < Taraf Sig sebesar 0,05 

(5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel Produk, Harga, Promosi, 

Lokasi, Orang, Proses, dan Bukti Fisik 

secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung pada Bank Mandiri 

di Surabaya. 

Koefisien Determinasi(R2) 

Hasil uji koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 
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Berdasarkan tabel 4.29 diperoleh R 

Square sebesar 0,796 menunjukkan 

bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Nilai R 

square digunakan untuk menunjukkan 

seberapa besar presentasi variasi 

variabel bebas mampu menjelaskan 

variasi variabel terikat. Nilai 0,796 

menjelaskan bahwa pengaruh variabel 

terikat sebesar 79,6% sedangkan 

20,4% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini. 

 

 

Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa 

Secara Simultan Berpengaruh 

Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung. 

Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menggali apakah terdapat pengaruh 

antara Produk, Harga, Promosi, Lokasi, 

Orang, Proses dan Bukti Fisik secara 

Simultan Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. Berdasarkan uji Fmenunjukkan 

bahwa F hitung dan nilai probabilitas 

menghasilkan nilai kurang dari taraf 

signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Produk, Harga, Promosi, 

Lokasi, Orang, Proses dan Bukti Fisik 

secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya. 

Hal ini sama dengan hasil dari 

penelitian yang di lakukanMimoza Kalia 

(2012) yang berjudul “The Factors that 

Influence Customer Behaviour in Housing 

Market in Tirana” berpengaruh signifikan 

terhadap Proses Keputusan Pembelian. 

Oleh karena itu dalam perusahaan jasa 

perbankan, bauran pemasaran jasa 

merupakan suatu strategi yang perlu di 

tingkatkan, karena dapat mempengaruhi 

tingkat keinginan nasabah menabung pada 

Bank Mandiri di Surabaya. 

 

Pengaruh Produk Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 

Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah Produk 

berpengaruh secara positif terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya.  

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa 

secara parsial produk berpengaruh  positif 

tidak signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya atau dapat dikatakan jika produk 

meningkat, tidak selalu  berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank Mandiri di Surabaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa produk tidak selalu 

menjadi hal yang utama dalam proses 

pengambilan keputusan untuk menabung. 

Hal ini disebabkan responden yang 

menjadi sampel memiliki preferensi atas 

produk tabungan yang lain atau sebagaian 

nasabah memiliki tabungan selain di Bank 

Mandiri.  

Sama dengan hasil dari penelitian 

Mimoza Kalia 2012, yang berjudul “The 

Factors that Influence Customer 

Behaviour in Housing Market in 

Tirana”.Menunjukkan bahwa variabel 

harga mempunyai pengaruh tertinggi 

dalam keputusan membeli dibandingkan 

dengan variabel produk. 

Berdasarkan hasil dari pertanyaan 

terbuka dalam kuisioner diperoleh secara 

keseluruhan responden menjawab bahwa 

 

Tabel 4 

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .892a 0,796 0,781 0.23392 
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produk tabungan yang di tawarkan oleh 

Bank Mandiri di Surabaya memiliki 

kualitas yang baik, produk tabungan 

memiliki kemasan yang menarik dan sudah 

banyak dikenal oleh para nasabah Bank 

Mandiri di Surabaya. 

 

Pengaruh Harga Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 

Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah Harga 

berpengaruh secara positif terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya.  

Dari hasil penelitian, dinyatakan 

bahwa secara parsial harga berpengaruh  

positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. Di penelitian ini diwakili rate 

suku bunga tabungan. Sehingga dapat 

dikatakan jika suku bunga meningkat, 

maka akan berpengaruh naik terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya. 

Sama dengan hasil dari penelitian 

Mimoza Kalia 2012, yang berjudul “The 

Factors that Influence Customer 

Behaviour in Housing Market in Tirana”. 

Menunjukkan bahwa nilai pengaruh 

tertinggi adalah harga yang meliputi 

variabel harga (harga rumah atau 

apartemen sendiri) dan tingkat bunga yang 

cukup tinggi mempunyai pengaruh dalam 

keputusan membeli. 

Berdasarkan hasil dari pertanyaan 

terbuka dalam kuisioner diperoleh secara 

keseluruhan responden menjawab bahwa 

tingkat suku bunga tabungan Bank Mandiri 

dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan 

manfaat dari produk tabungan sesuai 

dengan suku bunga dan biaya administrasi 

yang dikeluarkan oleh nasabah Bank 

Mandiri. 

 

Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 

Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah Promosi 

berpengaruh secara positif terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya.  

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa 

secara parsial promosi berpengaruh  positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di Surabaya. 

Sama dengan hasil dari penelitian 

Mimoza Kalia 2012, yang berjudul “The 

Factors that Influence Customer 

Behaviour in Housing Market in 

Tirana”.Menunjukkan bahwa promosi 

dalam pengambilan keputusan merupakan 

elemen penting pada pasar. 

Berdasarkan hasil dari pernyataan 

terbuka dalam kuisioner diperoleh secara 

keseluruhan responden menjawab bahwa 

upaya promosi produk tabungan Bank 

Mandiri di Surabaya sudah berhasil 

menimbulkan minat dan memberikan daya 

tarik nasabah untuk membuka tabungan 

Bank Mandiri di Surabaya. 

 

Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 

Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah Lokasi 

berpengaruh secara positif terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya.Dari hasil uji t antara 

lokasi terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung.  

Dalam penelitian dinyatakan bahwa 

secara parsial lokasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di Surabaya. 

Sama dengan hasil dari penelitian 

Mimoza Kalia 2012, yang berjudul “The 

Factors that Influence Customer 

Behaviour in Housing Market in 

Tirana”.Menunjukkan bahwa lokasi juga 

berpengaruh dalam keputusan membeli, 

dimana lokasi yang mempengaruhi 

penelitian ini dilihat dari unsur jarak dari 

apartemen yang jauh dari kebisingan dan 

kedekatan dengan daerah hijau. 

Berdasarkan hasil dari pernyataan 

terbuka dalam kuisioner diperoleh secara 

keseluruhan responden menjawab bahwa 

lokasi Bank Mandiri di Surabaya sangat 
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strategis dan akses ke lokasi mudah di 

jangkau sehingga memberikan kemudahan 

kepada nasabah untuk membuka tabungan 

Bank Mandiri di Surabaya. 

 

Pengaruh Orang Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 

Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah Orang Bank 

Mandiri di Surabaya.Dari hasil uji t antara 

orang terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung. 

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa 

secara parsial orang berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di Surabaya. 

Berbeda dengan hasil dari 

penelitian yang di lakukanDetha Alfrian 

Fajri Zainul Arifin  Wilopo pada tahun 

2013 yang berjudul “ Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan 

Menabung (Survei Pada Nasabah Bank 

Muamalat Cabang Malang)”. 

Menunjukkan bahwa aspek orang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap proses 

keputusan menabung. Bahkan hampir 

seluruh bank memperlihatkan keramahan 

yang hampir pasti dijumpai diseluruh bank, 

hal ini menandakan tidak ada perbedaan 

dalam konteks pelayanan dan sikap 

karyawan bagi pelanggan.Sehingga sangat 

wajar tidak ada keterkaitan antara etiket 

karyawan perbankan dengan keputusan 

menabung. 

Berdasarkan hasil dari pernyataan 

terbuka dalam kuisioner diperoleh secara 

keseluruhan responden menjawab bahwa 

staff pelayanan nasabah tabungan sangat 

cekatan, menunjukkan kompetensi yang 

baik, dan menunjukkan sikap perilaku 

layanan yang baik sehingga memberikan 

nasabah kemudahan untuk membuka 

tabungan Bank Mandiri di Surabaya. 

 

Pengaruh Proses Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung 
Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah Proses 

berpengaruh secara positif terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya. Dari hasil uji t antara 

proses terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung.  

Dalam penelitian dinyatakan bahwa 

secara parsial proses berpengaruh  positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di Surabaya. 

Sama dengan hasil dari penelitian 

yang di lakukanDetha Alfrian Fajri Zainul 

Arifin  Wilopo pada tahun 2013 yang 

berjudul “ Pengaruh Bauran Pemasaran 

Jasa Terhadap Keputusan Menabung 

(Survei Pada Nasabah Bank Muamalat 

Cabang Malang)”. Menunjukkan bahwa 

variabel proses berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan menabung. Hal ini 

disebabkan oleh proses pada Bank 

dipersepsi mudah dan cepat oleh nasabah. 

Berdasarkan hasil dari pernyataan 

terbuka dalam kuisioner diperoleh secara 

keseluruhan responden menjawab bahwa 

proses layanan pembukaan tabungan Bank 

Mandiri di Surabaya yang cepat, tepat dan 

bebas dari kesalahan sehingga Bank 

Mandiri di Surabaya memberikan proses 

layanan pembukaan tabungan yang 

memudahkan nasabah. 

 

Pengaruh Bukti Fisik Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung 

Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah Bukti Fisik 

berpengaruh secara positif terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung pada Bank 

Mandiri di Surabaya. Dari hasil uji t antara 

Bukti Fisik terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung. 

Dalam penelitian dinyatakan bahwa 

secara parsial Bukti Fisik berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. 

Sama dengan hasil dari penelitian 

yang di lakukan Detha Alfrian Fajri Zainul 

Arifin  Wilopo pada tahun 2013 yang 

berjudul “ Pengaruh Bauran Pemasaran 

Jasa Terhadap Keputusan Menabung 

(Survei Pada Nasabah Bank Muamalat 
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Cabang Malang)”. Menunjukkan bahwa 

variabel bukti fisik tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap proses 

keputusan menabung. Akibat teknologi 

informasi begitu bebas dan ditunjang pula 

dengan meningkatnya kelas menengah 

Indonesia yang semakin pesat, menjadikan 

nasabah dalam menentukan pilihan- 

pilihan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan.Semakin ketatnya persaingan 

antar bank menjadikan perbedaan diantara 

bank- bank yang bersaing tersebut semakin 

sedikit. Hal ini berefek tidak lagi 

berpengaruhnya aspek bukti fisik terhadap 

keputusan menabung oleh nasabah. 

Sehingga dapat diartikan bahwa nasabah 

menganggap bahwa bukti fisik yang ada 

pada Bank sama saja dengan Bank yang 

lainnya. 

Pada Setiap Bank pasti mempunyai 

kantor yang banking hall baik, bersih dan 

nyaman. Selain itu juga, bank-bank pada 

umumnya mempunyai meja layanan yang 

baik untuk memudahkan pelanggan. 

Sarana-sarana tersebutlah yang dapat 

memberikan keyakinan pelanggan untuk 

memilih menabung pada setiap bank. 

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata 

bukti fisik bukan menjadi hal yang utama 

dalam proses Proses Keputusan Nasabah 

Menabung. Karena sebagian nasabah telah 

memiliki preferensi bahwa bukti fisik yang 

diberikan oleh bank lain lebih baik dari 

pada Bank Mandiri.  

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Variabel Produk berpengaruh  positif tidak 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya. Atribut produk yang meliputi 

kualitas, kemasan menarik, seperti nilai 

suku bunga tinggi tidak selalu berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank Mandiri di Surabaya. Hal ini 

disebabkan jumlah produk tabungan Bank 

Mandiri sudah memiliki reputasi atau citra 

yang baik bagi nasabah. Sehingga produk 

tabungan menurun,tidak terlalu 

mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung. Selain itu, produk tabungan 

Bank Mandiri di Surabaya sudah banyak 

dikenal oleh nasabah, dan nasabah pun 

sudah mengetahui tingkat manfaat yang 

telah didapatkan dengan menggunakan 

produk tabungan Bank Mandiri di 

Surabaya. 

Dan variabel harga, promosi, lokasi, 

orang,  berpengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank Mandiri di Surabaya.  

Sedangkan variabel Bukti fisik 

berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank Mandiri di Surabaya. Jika bukti 

fisik meningkat ,maka akan berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah menabung. 

Hal ini disebabkan sebagian nasabah 

memiliki preferensi yang lebih baik 

terhadap bukti fisik yang disampaikan 

bank lain, karena nasabah memiliki 

tabungan di bank lain. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, penelitian kali ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Keterbatasan 

penelitian ini antara lain : 

Peneliti merasa sulit mencari 

responden yang telah bertransaksi dengan 

Bank Mandiri di Surabaya minimal tiga 

kali dalam tiga bulan terakhir. Namun hal 

ini bisa diantisipasi peneliti dengan 

melakukan pencarian responden dilokasi 

lain 

Terdapat responden yang kurang 

serius dalam ketersediaannya mengisi 

kuesioner. Namun hal ini bisa diantisipasi 

peneliti dengan melakukan pendampingan 

serta menghidupkan suasana menggunakan 

obrolan ringan. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran yang sekiranya dapat 

bermanfaat bagai pihak yang terkait. 

Saran untuk Bank Mandiri di 

Surabaya, penelitian ini diharapkan bisa 
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menjadi bahan pertimbangan bagi Bank 

Mandiri untuk lebih meningkatkan lagi 

pelayanan yang lebih maksimal sehingga 

nasabah akan terus menyimpan dananya 

pada Bank Mandiri. Berdasarkan hasil dari 

kuisioner masih ada beberapa responden 

yang tidak setuju terhadap bukti fisik yang 

diberikan oleh Bank Mandiri. Disebabkan 

sebagian nasabah memiliki preferensi yang 

lebih baik terhadap bukti fisik yang 

disampaikan bank lain, diakibatkan 

nasabah memiliki tabungan di bank lain, 

oleh karena itu Bank Mandiri di Surabaya 

diharapkan dapat memperbaiki beberapa 

hal yang berhubungan dengan banking 

hall, dan marketing kit, sehingga nasabah 

akan menempatkan dananya pada 

tabungan Bank Mandiri di Surabaya. 

Bagi Peneliti Selanjutnya, memperluas 

wilayah penelitian sehingga bisa 

memperoleh gambaran penelitian yang 

lebih luas, untuk mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal maka di sarankan bagi 

peneliti selanjutnya untuk mengambil 

jumlah responden yang lebih banyak. 
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