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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini. Fokus Penelitian pada 

pengaruh Promosi, Lokasi, dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Menabung 

diantaranya sebagai berikut :

2.1.1  Metode Penelitian Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti 

(2015)

Topik penelitian Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti adalah 

“pengaruh promosi, lokasi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

nasabah ”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi, lokasi, dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pelanggan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh nasabah penyimpan di Mandiri Surabaya, sedangkan 

sampel yang digunakan sebanyak 74 responden dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakanjudgment sampling.Teknik analisis data dan pengujian 

hipotesis menggunakan regresi dengan software SPSS.Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner.
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Berikut ini Gambar 2.1 menjelaskan tentang kerangka dari penelitian ini :

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN MUHAMMAD FAJAR FAHRUDIN DAN EMMA 

YULIANTI (2015)

Sumber : Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti (2015)

Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa  promosi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diketahui hasil dari  uji t antara 

promosi terhadap Keputusan nasabah menabung menunjukkan t hitung sebesar 

1,241 dan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,219 > Taraf Sig. sebesar 0,05 (5%). 

Lokasi berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian nasabah dapat 

diketahui hasil dari uji t menunjukkan t hitung sebesar 0,617 dan nilai probabilitas 

(Sig.) sebesar 0,540 > Taraf Sig. sebesar 0,05 (5%). Namun, kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Bank 

Mandiri Surabaya dengan hasil dari uji t menunjukkan t hitung sebesar 5,004 dan 

nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,000 < Taraf Sig. sebesar 0,05 (5%).

Persamaan penelitian Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti 

(2015) dengan penelitian saat ini adalah pada variabel yang diteliti. Pada 
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penelitian terdahulu variabel yang diteliti adalah Promosi, Lokasi, Kualitas 

Layanan dan Keputusan menabung.

Perbedaan penelitian Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti  

(2015) dengan penelitian saat ini adalah pada obyek penelitian. Pada penelitian 

terdahulu obyek yang diteliti adalah Bank Mandiri Surabaya, sedangkan pada 

penelitian ini adalah di Bank BCA di Surabaya.

2.1.2  Metode Penelitian Junio Andreti, Nabila H Zhafira, Sheila S Akmal, 

Suresh Kumar (2013)

Topik penelitian Junio Andreti, Nabila H Zhafira, Sheila S Akmal, Suresh 

Kumar adalah ” The Analysis of Product, Price, Place, Promotion, and Service 

Quality on Customers’ Buying Decision of Convenience Store: A Survey of Young 

Adult in Bekasi, West Java, Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui 

produk, harga, promosi dan kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Fokus penelitian ini adalah Toko Serba Ada, dan 300 penduduk 

Bekasi yang diambil sebagai sampel,dan data diperoleh melalui kuesioner.
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Gambar 2.2 berikut ini menjelaskan tentang kerangka dari penelitian Junio 

Andreti et al :

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN JUNIO ANDRETI ET AL

Sumber :Junio, A., Nabila, H., Sheila, S., Suresh, K., 2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa variabel dibawah 

0,05 yaitu Harga (0,016), Promosi (0,001), dan Kualitas Layanan (0,001). Analisis 

Reliabilitas menunjukkan bahwa untuk Produk (0,727), Harga (0,824), Lokasi 

(0,877), Promosi (0,819), dan Kualitas Layanan (0,876).Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan datang ke Toko Serba Ada karena 

harga murah, promosi baik, dan juga kualitas layanan yang disediakan.

Persamaan penelitian Junio Andreti et al (2015) dengan penelitian saat ini 

pada variabel yang diteliti yaitu variabel Promosi, variabel Lokasi dan variabel 

Kualitas Layanan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda, 

sedangkan penelirian pada saat ini juga menggunakan regresi linear berganda.
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Perbedaan penelitian Junio Andreti et al (2015) dengan penelitian saat ini 

adalah pada obyek penelitian. Pada penelitian terdahulu obyek yang diteliti Toko 

Serba Ada Bekasi, sedangkan pada penelitian ini di Bank BCA di Surabaya dan 

pada penelitian terdahulumelibatkan nasabah sebanyak 300 responden, sedangkan 

pada penelitian ini melibatkan nasabah sebanyak 70 responden.

2.1.3 Metode Penelitian Yusuffia Nur Azizah Istiqomah (2015)

Topik penelitian Yusuffia Nur Azizah (2015) adalah ”The Influence of 

Marketing Mix (Product, Price, Place, and Promotion) and Service on 

Customer’s Decision of Using BSM Aving Product”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh keputusan masyarakat dalam memutuskan menabung 

pada Bank Syariah Mandiri di kota Kaliurang, untuk mengetahui faktor apa yang 

lebih dominan pengaruhnya untuk memutuskan menabung pada Bank Syariah 

Mandiri di kota Kaliurang. Fokus penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri 

dikota Kaliurang dan 112 nasabah Bank yang diambil sebagai sampel,data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi.
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Gambar berikut ini menjelaskan tentang kerangka dari penelitian ini :

Gambar 2.3

KERANGKA PEMIKIRAN YUSUFFIA NUR AZIZAH

Sumber :Yusuffia Nur Azizah Istiqomah. 2015.

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampling. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan 5 faktor yang diteliti mengenai pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan menabung di Bank Syariah Mandiri di kota Kaliurang 

berdasarkan hasil koefisiensi determinasi uji R² diperoleh 0,350 yang berarti 

bahwa kontribusi produk, harga, lokasi, promosi dan layanan secara simultan 

mempengaruhi keputusan menabung.

Persamaan penelitian Yusuffia Nur Azizah (2015) dengan penelitian saat ini 

adalah pada variabel yang diteliti. Pada penelitian terdahulu variabel yang diteliti 

adalah Promosi dan Lokasi.

Perbedaan penelitian Yusuffia Nur Azizah (2015) dengan penelitian saat ini 

adalah pada obyek penelitian. Pada penelitian terdahulu obyek yang diteliti adalah 
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Bank Syariah Mandiri dikota Kaliurang, sedangkan pada penelitian ini di Bank 

BCA di Surabaya. Subyek penelitian yang ditelitimelibatkan nasabahBank  

sebanyak 100 responden, sedangkan pada penelitian ini melibatkan nasabah Bank 

sebanyak  70 responden.

Berikut perbandinganpenelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Saat Ini Dengan Penelitian Terdahulu

Keterangan

Muhammad 
Fajar 

Fahrudin 
dan Emma 

Yulianti  
(2015)

Junio Andreti 
dkk ( 2013)

Yusuffia Nur 
Azizah 

Istiqomah 
(2015)

Mirda 
Trisdianti

(2017)

Judul

Pengaruh 
Promosi, 

Lokasi dan 
Kualitas 
Layanan 
Terhadap 

Keputusan 
Pembelian 

Nasabah Bank 
Mandiri 
Surabaya

The Analysis of 
Product, Price, 

Place, 
Promotion and 
Service Quality 

on 
Customers’Buyi
ng Decision of 
Convenience 

Store: A survey 
of Young Adult 
in Bekasi, West 
Java, Indonesia

TheInfluen
ceOf 

Maketing 
Mix(Produ
ct, Price, 

Place, 
Promotion 

and 
Service on 
Customer’
s Decision 
of Using 

BSM 
Saving 
Product

Pengaruh 
Promosi, 

Lokasi dan 
Kualitas 
Layanan 
Terhadap 

Keputusan 
Menabung 
Pada Bank 

BCA di 
Surabaya

 Variabel 
Bebas

- Promosi
- Lokasi

- Kualitas 
layanan

- Place
- Product

- price
- Promotion

-Service 
Quality

- Product
- Price
- Place

- Promotion
- Service

- Promosi
- Lokasi
-Kualitas  
Layanan
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Sumber: Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti (2015), Junio Andreti
      dkk (2013), Yusuffia Nur Azizah Istiqomah (2015), Mirda Trisdianti

                  (2017),

2.2 Landasan Teori

Untuk mendukung pembuatan penulisan penelitian ini, maka perlu 

dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan 

ruang lingkup pembahasan dalam pembuatan penulisan penelitian  ini

Keterangan

Muhammad 
Fajar 

Fahrudin 
dan Emma 

Yulianti 
(2015)

Junio Andreti 
dkk (2013)

Yusuffia Nur 
Azizah 

Istiqomah 
(2015)

Mirda 
Trisdianti 

(2017)

Variabel 
Terikat

Keputusan 
Pembelian

Keputusan 
Membeli

Keputusan 
Menabung

Keputusan 
Menabung

Obyek 
Penelitian

Bank Mandiri 
Surabaya

Toko Serba 
Ada, Bekasi

Bank Syariah 
Mandiri, 

Kaliurang

Bank BCA di 
Surabaya

Lokasi Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 
Sampel/Juml

ah
Nasabah, 74 
responden

Nasabah,300 
responden

Nasabah,100 
responden

Nasabah,
70 responden

Alat Analisis
Regresi 
Linear 

berganda

Regresi linear 
berganda Regresi linear 

berganda

Regresi 
linear 

berganda

Hasil

Promosi dan 
Lokasi tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian. 
Kualitas 
Layanan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian.

Harga, promosi, 
kualitas layanan 
berpengaruh 
terbesar 
terhadap 
keputusan 
membeli. 
Lokasi  dan 
produk tidak 
berpengaruh 
positif terhadap 
keputusan 
pembelian.

Produk, harga, 
lokasi, 
promosi, dan 
layanan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
menabung.

Promosi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
menabung, 
Lokasi tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
menabung, 
Kualitas 
Layanan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
menabung
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2.2.1  Promosi

Kotler (2009) dalam Yusuffia Nur Azizah (2015:75) berpendapat Bauran 

Pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuan pemasaran. Mengatur alat pemasaran taktis, produk, harga, 

promosi dan distribusi yang dikombinasikan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkan dari target pasar (Kotler dan Amstrong, 2010) dalam Yusuffia Nur 

Azizah (2015). Oesman (2010) dalam Yusuffia Nur Azizah (2015) berpendapat 

bahwa Bauran Pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau aktivitas yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran.Variabel yang dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi reaksi pembeli atau pelanggan.Konsep Bauran 

Pemasaran terdiri dari 4P yaitu Product, Price, Place, Promotion.

Menurut Kotler dan Keller (2007:204), mendefinisikan Promosi adalah 

berbagai cara untuk menginformasikan,membujuk dan mengingatkan konsumen 

secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand yang 

dijual. Promosi terdiri dari serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai 

sasaran penjualan/pemasaran yang menggunakan biaya efektif, dengan 

memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik kepada perantara maupun 

pemakai langsung, biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu.Promosi 

penjualan menggambarkan insentif-insentif dan hadiah-hadiah yang menarik para 

nasabah tertarik pada produk yang ditawarkan.

 Promosi menghasilkan respon-respon yang lebih cepat dan terukur dalam 

penjualan daripada yang dapat dilakukan oleh iklan. Promosi dalam bauran 

pemasaran merupakan semua bentuk komunikasi yang dipergunakan untuk suatu 

organisasi sebagai pemberitahuan sesuatu dan mempengaruhi tingkah laku 
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pembeli dari pelanggan yang sudah ada dan pelanggan yang  potensial. Promosi 

ini juga sering dikatakan sebagai proses berlanjut karena dapat menimbulkan 

rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. 

Tujuan promosi adalah :

a. memperkenalkan produk seluas mungkin

b. menyusun produk agar tampil yang menarik agar nasabah tertarik

c. menyampaikan isi pesan yang menarik, tanpa harus berbohong. Isi pesan 

tersebut harus membangkitkan kesadaran dan hasrat yang kuat sebagai 

saingan terhadap pesan-pesan promosi yang lainnya.

Secara garis besar promosi dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Above the line

Promosi dengan media(telivisi,radio,koran,internet)dimana para advertiser 

membayar agensi periklanan untuk penempatan iklan tersebut.

2. Below the line 

Promosi ini dalam bentuk yang berbeda. Seringkali konsumen tidak sadar 

dengan adanya promosi jenis ini. Yang termasuk promosi below the line 

adalah: sponsorship, penempatan produk,sales promotion, merchandise, 

directmail,personal selling, danpublic relations.

Definisi bauran promosi menurut Rambat Lupiyoadi (2007:120) sebagai 

berikut:Bauran promosi mencakup aktivitas Periklanan (Advertising),Penjualan 

Seorangan atau (Personal Selling),Promosi Penjualan (Sales Promotion), 

Hubungan Masyarakat (Public Relation),Pemasaran mulut ke mulut(Word of 

Mouth), dan Pemasaran Langsung(Direct Marketing).
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Ada 6 jenis Bauran Promosi menurut Rambat Lupiyoadi (2007 ) :

A. Penjualan Personal (Personal Selling)

Penjualan personal dilakukan door to door. Door to door adalah teknik 

penjualan dimana penjual dari pintu saturumah ke pintu yang lain 

mencoba untuk menjual suatu produk atau jasa kepada masyarakat umum.

B. Iklan (Advertising)

Iklan dirancanguntuk membangkitkan minat masyarakat pada suatu 

produk. Contoh promosi jenis iklan adalah iklan- iklan yang ada di tv yang 

mengisi sela-sela acara.

C. Publikasi (Publication)

Publikasi dalam hal ini adalah penyebaran informasi mengenai suatu 

produk.

D. Promosi Penjualan(Sales Promotion)

Promosi penjualan adalah serangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan 

untuk meningkatkan penjualan produk atu jasa. Contohnya seperti, ketika 

pameran mobil banyak Sales Promotion Girl(SPG)yang ikut memamerkan 

mobil.

E. Komunikasi ditempat penjualan

Penjualan atau sales pada jenis promosi ini tidak agresif. Penjualannya 

menjawabpertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan konsumen. Indikator

empirisnya meliputi :Penayangan iklan melalui media televisi, Pemasangan 

spanduk tabungan guna menarik minat nasabah menabung, Promosi melalui 
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cinderamata atau kenang-kenangan bagi nasabahnya, Promosi melalui undian 

berhadiah.

Menurut Yusuffia Nur Azizah Istiqomah (2015) Promosi dapat diukur melalui 

indikator yaitu :

1. Penayangan iklan menarik.

2. Rekomendasi dari orang lain.

3. Hadiah yang diberikan oleh Bank

4. Mengetahui penjualan produk dari Bank 

2.2.2 Lokasi

Lokasi adalah jejaring dimana produk dan jasa bank disediakan dan dapat 

dimanfaatkan oleh nasabah. Jejaring pemasaran bank tidak hanya berupa kantor 

bank sendiri di mana disediakan produk dan jasa bank sendiri tetapi termasuk juga 

kantor bank lain bahkan mesin ATM bank lain dimana produk dan jasa bank dapat 

dimanfaatkan (Sentot Imam, 2010). 

Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak 

antara lokasi dengan pusat tersebut.” Sebagai suatu unsur bauran pemasaran 

jasa,elemen tersebut (produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, pelayanan 

pelanggan) saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bila salah satu tidak 

tepat pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran jasa secara 

keseluruhan” (Lupiyoadi,2007).Penentuan lokasi menurut Sentot Imam (2010) 

merupakan kebijakan yang harus diambil dengan hati-hati.Kantor bank harus 

dibangun di tempat yang strategis, yang dekat dengan nasabah berada, mudah 

pencapaiannya dan dekat dengan penyedia tenaga kerja.
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Menurut Yusuffia Nur Azizah Istiqomah (2015) Indikatornya empirisnya  

meliputi :

1. Lokasi bank strategis dan mudah dijangkau.

2. Lokasi ATM mudah ditemukan.

3. Lokasi bank dekat dengan Kantor.

4. Lokasi bank aman dan nyaman.

Dari pengertian tersebut menurut Rambat Lupiyoadi (2013:96) dalam 

Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti (2015) lokasi adalah tempat di 

mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi. Jadi lokasi di sini 

adalah tempat di mana suatu jenis usaha atau bidang usaha akan dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud lokasi adalah letak Bank BCA di 

Surabaya.Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat di mana 

diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat pengendalian perbankan. 

Dalam praktiknya ada beberapa macam lokasi kantor bank, yaitu lokasi kantor 

pusat, cabang utama, cabanng pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin-mesin 

Anjungan Tunai Mandiri/ATM (Kasmir 2008: 145) dalam Muhammad Fajar 

Fahrudin dan Emma Yulianti (2015)

2.2.3 Kualitas Layanan

Kualitas layanan dapat diukur baik atau tidaknya berdasarkan sudut 

pandang nasabah bukan berdasarkan penyedia jasa.Meskipun demikian, bukan 

berarti kualitas layanan tidak dapat diukur.Pengertian kualitas dapat pula 

dibedakan menurut pandangan produsen dan konsumen.Definisi kualitas menurut 

produsen adalah kesesuaian terhadap spesifikasi, di mana produsen memberikan 
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toleransi tertentu yang dispesifikasikan untuk dimensi-dimensi kritis dan tiap 

bagian yang dihasilkan.Pada bidang jasa, kualitas dipertahankan dengan 

memenuhi standar pelayanan.Dari sudut pandang konsumen, kualitas berarti nilai 

yaitu seberapa baik suatu produk atau jasa menyajikan tujuan yang dimaksudkan 

dengan tingkat harga yang bersedia dibayar oleh konsumen.Menurut Kotler & 

Keller (2009: 143) definisi pelayanan adalah totalitas fitur dan karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.Kualitas layanan memiliki hubungan 

yang erat dengan kepuasan pelanggan.Kualitas layanan memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan/hubungan yang kuat dengan 

perusahaan.Dalam jangka panjang, memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.Perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasaan pelanggan dengan memaksimumkan pengalaman yang 

menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan.

Kualitas layanan menurut Kotler (1998) dalam Yusuffia Nur Azizah 

(2015) adalah tindakan atau aktivitas yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke 

pihak lain yang pada dasarnya tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Leonard 

Berry di Raymond McLeod Jr.(2008) dan Kotler (2000) dalam Yusuffia Nur 

Azizah (2015) mengungkapkan bahwa ada lima faktor penentu kualitas layanan 

yang disingkat TERRA:

1. Tangible/berwujud, bisa jadi bentuk penampilan fisik, peralatan, dan berbagai 

bahan komunikasi seperti atraktif, terpelihara dengan baik.
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2. Emphaty/empati, kemauan karyawan dan atasan untuk lebih memperhatikan 

perhatian pribadi terhadap pelanggan.

3. Responsiveness/respon cepat, kemauan karyawan dan pengusaha untuk 

membantu dan memberikan layanan dengan cepat dan puas mendengar dan 

menyelesaikan keluhan dari pelanggan.

4. Reliability/akurat, kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan, 

andal, dan konsisten

5. Assurance/jaminan, kemampuan karyawan untuk menghasilkan kepercayaan 

dan kepercayaan akan janji yang telah di presentasikan ke pelanggan.

Indikator yang dikembangkan Junio Andreti et al. (2013) :

1. Layanan yang diberikan sangat baik.

2. Bank memberikan layanan dengan cepat ketika transaksi

3. Karyawan sangat ramah.

4. Karyawan tidak membedakan status sosial nasabah.

2.2.4 Keputusan Menabung

Keputusan adalah 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 (Kotler & Keller 2009: 184). Menurut Basu Swasta dan 

Irawan (2008: 118) dalam Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti (2015) 

keputusan pembelian adalah pemahaman konsumen tentang keinginan dan 

kebutuhan akan suatu produk dengan menilai dari sumber-sumber yang ada 

dengan menetapkan tujuan pembelian serta mengidentifikasi alternatif sehingga 
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pengambilan keputusan untuk membeli yang disertai dengan perilaku setelah 

pembelian. 

Menurut Kotler (2009) dalam proses pembelian, pelanggan akan 

mengalami beberapa tahap yaitu:

1.   Pengenalan masalah, proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali 

suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan ini kemudian dipicu oleh 

rangsangan internal dan eksternal. Sebuah perusahaan perlu 

mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan spesifik. Dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, perusahaan dapat 

mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan strategi 

pemasaran yang memicu minat pelanggan.

2.   Pencarian informasi, Konsumen sangat tertarik untuk terdorong mencari 

informasi lebih lanjut. Situasi pencarian informasi dibagi menjadi dua 

tingkat yaitu:

a) Perhatian untuk menguatkan, pada tingkat ini seseorang hanya peka 

terhadap informasi produk.

b) Pencarian informasi secara aktif melalui berbagai sumber informasi.

3. Evaluasi Alternatif pada tahap ini pelanggan akan memproses informasi 

produk yang bersaing dan melakukan tinjauan ulang.

4. Keputusan Pembelian, pelanggan tahap ini melakukan pembelian dimana 

pelanggan bisa menunda atau menghindari keputusan pembelian karena 

mereka dipengaruhi oleh risiko yang dirasakan.
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5. Perilaku pasca pembelian, setelah membeli produk pelanggan akan menjalani 

tahap berikutnya dari kepuasan pasca pembelian, pembelian pasca pembelian 

dan penggunaan produk pasca pembelian. Pelanggan yang puas akan terus 

membeli, sementara yang tidak puas akan berhenti untuk membeli produk dan 

cenderung menyebarkan kabar buruk tersebut kepada orang lain. Oleh karena 

itu, perusahaan harus berusaha untuk memastikan kepuasan pelanggan pada 

semua tingkatan dalam proses pembelian.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keputusan menabung 

adalah 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. 

Indikator Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti (2015) dan 

dikembangkan  :

1. Pengenalan masalah.

2. Pencarian informasi

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan Pembelian

5. Perilaku setelah pembelian

2.2.5   PengaruhPromosi Terhadap Keputusan Menabung

Promosi merupakan strategi bank dalam menginformasikan segala jenis 

produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. 

Kemudian Promosi berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga 

mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan
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meningkatkan citra bank di mata nasabahnya (Kasmir 2008: 155) dalam 

Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti (2015). Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan proses mengenalkan produk bank 

kepada nasabah dengan tujuan untuk menarik sebanyak-banyaknya nasabah untuk 

menabung di Bank Mandiri cabang Surabaya. Hasil penelitian dari Junio Andreti 

et al (2013) dan Yusuffia Nur Azizah Istiqomah membuktikan bahwa promosi 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung.

2.2.6    Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Menabung

Lokasi bank adalah tempat perbankan untuk menjual produk/jasa 

bank.Lokasi merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli dalam negoisasi 

untuk mendapatkan kesepakatan pembelian. Ada beberapa jenis lokasi bank yaitu 

lokasi kantor pusat, cabang utama, lokasi mesin ATM. Lokasi mempengaruhi 

keputusan pelanggan untuk menggunakan produk/jasa Bank. Lokasi yang 

strategis dan mudah dijangkau dan mesin ATM yang mudah ditemukan 

memungkinkan nasabah memutuskan menabung di Bank.Hasil penelitian dari 

Yusuffia Nur Azizah Istiqomah (2015), membuktikan bahwa lokasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan menabung.

2.2.7   Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Menabung

Kualitas pelayanan berhubungan secara positif terhadap keputusan 

nasabah menabung, hal itu terjadi karena usaha-usaha yang dilakukan pemasar 

dalam memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah sehingga nasabah merasa 

nyaman dan aman menyimpan danaya di bank. Menurut Kotler & Keller (2009: 

184) definisi pelayanan adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa
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yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya. kepuasan pada 

konsumen itu sendiri. Pelayanan merupakan ujung tombak dari segala usaha bank 

dalam meningkatkan jumlah nasabah yang menyimpan dananya, dengan semakin 

baiknya pelayanan maka nasabah akan merasa nyaman dan nantinya akan 

berdampak pada semakin tingginya tingkat simpanan tabungan.  Hasil penelitian 

Muhammad Fajar Fahrudin dan Emma Yulianti (2015), Yusuffia Nur Azizah 

(2015) serta Junio Anderti et al (2013) membuktikan bahwa Kualitas Layanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mengetahui bagaimana alurhubungan antar variabel yangakan 

diteliti berdasarkan landasan teoriatau penelitian terdahulu, berikut ini 

digambarkan pengaruh Promosi, Lokasi dan Kualitas Layanan terhadap 

Keputusan Menabungpada Bank Bank Central Asia di Surabaya dapat disajikan 

pada gambar 2.4 berikut ini :
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Gambar 2.4
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian tersebut maka hipotesis dari 

rumusan masalah yang diteliti yaitu :

H1 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Menabung pada 

Bank BCA di Surabaya.

H2 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Menabung pada Bank 

BCA di Surabaya.

H3 : Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Menabung 

pada Bank BCA di Surabaya.

H4 : Promosi, Lokasi dan Kualitas Layanan berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap KeputusanMenabung pada Bank BCA di Surabaya.
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