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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan dunia perbankan pada saat ini begitu sangatlah 

banyak oleh persaingan yang sangat ketat. Hal ini di sebabkan karena adanya era 

globalisasi yang semakin terbuka luas bagi peluang pelaku bisnis. Maka semakin 

ketatnya persaingan dalam dunia industri perbankan untuk memasuki pangsa 

pasar pada saat ini maka semakin besar pula tugas industri perbankan untuk 

melihat sejauh mana dan keinginan akan kebutuhan nasabah pada era saat ini. 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat demi untuk meningkatkan taraf yang 

dibutuhkan oleh rakyat banyak. 

 Begitu banyaknya pada saat ini peluang terbukannya dan berdirinya bank 

– bank lain yang semakin kompetitif, maka semakin konsumtif nasabah untuk 

memilih produk – produk yang di miliki oleh bank tersebut. Oleh karena itu, 

semakin banyak bank mengeluarkan jenis – jenis produk tabungan semakin tinggi 

pula untuk menarik minat para konsumen. 

 Pemilihan pada produk bank biasanya didasari oleh adanya informasi – 

informasi serta manfaat yang akan di peroleh dari produk bank tersebut. Selain 

itu, bank juga harus bisa lebih dekat dengan konsumennya dengan berbagai 

macam pendekatan misalnya, mengenalkan berbagai produk yang dimiliki, 

promosi, kenyamanan layanan, suku bunga yang bisa menarik daya 
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minat nasabah, hadiah, dan serta membuka unit cabang baru yang mudah di akses 

dan di jangkau oleh masyarakat sekitar. Untuk menghindari adanya 

penyimpangan-penyimpangan tentang informasi maka perlu adanya Transparansi 

informasi yang mengenai produk bank untuk meningkatkan Good Governance 

dalam sektor perbankan. 

 Pada saat ini lebih banyak faktor – faktor yang bisa mempengaruhi 

nasabah dalam memilih sebuah produk tabungan bank, dengan berbagai jenis 

tabungan dan banyak pula pertimbangan – pertimbangan yang di lakukan oleh 

nasabah. Dengan banyaknya jenis – jenis produk bank yang bermunculan 

misalnya, : Tabungan Rencana Mandiri, Tabungan Mega Rencana, Taplus BNI 

dan lain – lain. 

 Dengan adanya persaingan yang begitu kompetitif antar bank, khususnya 

Tabungan Simpedes. Konsep kualitas layanan serta kenyamanan juga menjadi 

faktor yang sangat dominan terhadap suatu keberhasilan dalam perusahaan. 

Tabungan Simpedes merupakan produk tabungan yang memberikan beragam 

kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-

banking dan system real time online yang akan memungkinkan nasabah untuk 

bertansaksi kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat 

mempermudah nasabah untuk bertansaksi karena bagi mereka yang tidak ada 

waktu atau jarak tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk datang ke Bank 

BRI. 

 Di samping itu, persaingan antar bank yang semakin kuat dalam menarik 

nasabah sebanyak-banyaknya. Sehingga bank harus dapat memberikan inovasi 
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terhadap produk serta layanan jasa yang di miliki oleh bank tersebut. Produk bank 

tersebut haruslah dapat memberikan kemudahan, serta dapat memenuhi kebutuhan 

nasabahanya. Begitu pula dengan reputasi, kenyamanan dan daya tarik  dengan 

adanya layanan jasa, nasabah akan tertarik apabila bank tersebut memiliki layanan 

jasa atau service yang memuaskan Misalnya, menciptakan produk tabungan yang 

memberikan kemampuan bersain antar Bank. Ada tiga definisi tentang tabungan : 

 Abdul Ghofur Anshori (2007:87) menyatakan bahwa tabungan adalah 

simpanan yang media penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat 

lainnya. 

 Secara definitive tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik 

dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.  

 Dengan banyaknya pilihan produk tabungan yang ditawarkan oleh PT. 

Bank Rakyat Indonesia di Mojokerto yang akan menguntungkan bagi masyarakat 

luat untuk memilih tahu menggunakan banyaknya pilihan ini sebaik mungkin. 

Seperti halnya PT. Bank Rakyat Indonesia di Mojokerto menawarkan berbagai 

jenis produk tabungan antara lain : Tabungan Simpedes, Tabungan Britama dan 

Tabungan Britama Junio. Dimana ketiganya mempunyai keuntungan dan 

persyaratan yang berbeda – beda. Misalnya PT. Bank Rakyat Indonesia di 

Mojokerto menawarkan produk tabungan simpedes. Tabungan yang dikeluarkan 

untuk kalangan menengah ke bawah atau pun mahasiswa serta tidak menyulitkan 

masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. 
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 Selain itu, PT. Bank Rakyat Indonesia di Mojokerto juga harus mampu 

mempertahankan reputasi atau pun citra perusahaan yang baik agar nasabah dapat 

mampu bertahan dalam jangka lama. Selain itu sistem pada Bank BRI di 

Mojokerto juga kurang optimal pada layanan mesin ATM yang sering mengalami 

kerusakan sehingga membuat nasabah kurang merasa nyaman dan mengalami 

ketidakpuasan pada layanan Bank BRI di Mojokerto. (komplain.info/keuangan/ 

Bank/2016/08/08/pelayanan-bank-bri-sangat-tidak-memuaskan diakses 08 Agus-

tus 2016). 

 Ketidakpuasan nasabah dan adanya kurang nyaman yang dirasakan oleh 

nasabah ini berdampak pada reputasi suatu perusahaan. Oleh karena itu, 

membangun reputasi perusahaan yang baik tidaklah mudah perlu ditekuni dan 

dipertahankan agar dapat terbentuklah hubungan jangka panjang antara nasabah 

dengan Bank.  

 Kenyamanan layanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

keputusan nasabah. Kenyamanan layanan merupakan sejauh mana pelanggan 

merasa mudah ketika memilih dan menggunakan jasa ataupun produk yang 

ditawarkan oleh suatu Bank. Nasabah yang sudah merasa nyaman ketika memilih 

ataupun menggunakan jasa atau produk Bank akan memiliki keputusan tersendiri 

untuk memilih ataupun menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh 

Bank. 

 Terdapat banyak faktor yang menyebabkan nasabah memilih produk 

Tabungan Simpedes BRI. Salah satunya adalah daya tarik nasabah yang 
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ditawarkan oleh produk Tabungan Simpedes BRI karena nasabah dapat selalu 

bertansaksi dimanapun ia berada dengan banyaknya fasilitas ATM yang tersebar. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul 

“Pengaruh Reputasi, Kenyamanan, Dan Daya Tarik Terhadap Keputusan Nasabah 

Memilih Produk Tabungan Simpedes BRI Di Mojokerto”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah. Dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah reputasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah 

untuk memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto? 

2. Apakah kenyamanan berpengaruh signifikan positif terhadaap keputusan 

nasabah untuk memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto ? 

3. Apakah daya tarik berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah 

untuk memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto? 

4. Apakah reputasi, kenyamanan, dan daya tarik secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah memilih produk 

Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujun dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh reputasi terhadap keputusan 

nasabah memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto. 
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2. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kenyamanan terhadap keputusan 

nasabah memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto. 

3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh daya tarik terhadap keputusan 

nasabah memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto. 

4. Untuk menganalisis signifikansi  reputasi, kenyamanan, dan daya tarik secara 

bersama-sama terhadap keputusan nasabah memilih produk Tabungan 

Simpedes BRI di Mojokerto. 

1.4 Manfaaat Penelitian 

 Dicapainya tujuan tersebut maka penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat, sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharpakan mampu menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori 

dan mengkajikan masalah kejadian yang terjadi sebenarnya. 

b. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen bank untuk memberikan 

layanan yang lebih baik dan dibutuhkan oleh masyarakat. 

c. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi ilmiah serta dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

 



7 
 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan 

tujuan penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang akan menjadi 

acuan penelitian, landasan teori yang di gunakan untuk mendukung 

penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian untuk diuji. 

BAB III  :   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data, instrument 

penelitian, data, dan metode pengumpulan data, uji validitas, dan 

reliabilitas instrument penelitian, serta teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

    Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data 

yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk deskriptif, 

analisis statistik, dan pembahasan. 

BAB V :  PENUTUP 

Pembahasan ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 

yang berisi mengenai rumusan masalah dan pembuktian hipotesis 

dan juga adanya temuan-temuan lain yang diperoleh dari peneliti. 

Selain itu juga dijelaskan mengenai metodologi penelitian bagi pihak 

yang terkait pada penelitian kali ini maupun penelitian selanjutnya. 


