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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Masalah 

Tuntutan persaingan bisnis perbankan adalah bank harus meningkatkan 

kualitas produk, dan memperhatikan dalam segi promosi, harga dan persepsi 

nasabah. Bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta tampak lebih agresif 

dan proaktif menawarkan berbagai produk perbankan ke nasabah. Beberapa 

produk perbankan tersebut seperti tabungan, deposito, giro, kredit komsersial dan 

berbagai bentuk transaksi perbankan lainnya. 

Perkembangan dalam dunia perbankan ditandai dengan banyaknya 

bank-bank syariah yang ada bermunculan. Banyaknya bank syariah yang ada, 

menuntut bank konvensial untuk lebih peka terhadap kebutuhan maupun perilaku 

nasabah sehingga nasabah tidak akan berpindah ke bank syariah maupun bank 

lainnya.  Perilaku bank kepada nasabah dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi  

nasabah terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dalam menginterprestasikan 

suatu informasi, antar nasabah tidaklah sama meskipun informasi yang diterima 

berasal dari sumber yang sama (Kotler dan Amstrong, 2008:174). Hal ini yang 

menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi bank untuk dapat menarik nasabah 

untuk menggunakan produknya. 

Dalam upaya menarik nasabah untuk menggunakan produknya bank 

melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu adalah penetapan tingkat suku 

bunga bank. Tingkat suku bunga yang ditetapkan bank akan berdampak terhadap 
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perilaku nasabah bank. Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah 

merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan penyimpanan uangnya di 

bank. Dalam bank konvensional tingkat bunga yang ditetapkan diharapakan dapat 

menarik nasabah untuk menggunakan produknya. Namun tingkat suku bunga 

yang fluktuatif menjadikan masalah tersendiri bagi bank konvensional. Ketidak 

stabilan suku bunga akan mempengaruhi nasabah untuk menggunakan produk 

bank karena nasabah sebagai pelaku dalam dunia perbankan akan lebih tertarik 

pada bank yang mampu memberikan balas jasa maupun nilai tambah yang lebih 

besar. 

Dengan tingkat suku bunga simpanan yang tinggi maka akan 

mendorong nasabah untuk menyimpan dananya di bank dengan harapan tingkat 

pengembalian yang akan diperoleh juga semakin besar tetapi sebaliknya ketika 

tingkat suku bunga rendah maka keputusan nasabah untuk menggunakan 

produknya juga menjadi berkurang. Suku bunga yang tinggi akan mendorong 

investor untuk menanamkan dananya dibank daripada menginvestasikannya pada 

sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat resiko lebih besar (Tajul 

Khalwaty, 2000:144). Bagi bank, semakin tinggi nasabah menggunakan 

produknya bearti kepercayaan nasabah tinggi  terhadap dan semakin tinggi 

kepercayaan nasabah kepada nasabah maka semakin besar dana masyarakat yang 

bisa dihimpun sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan bank untuk 

membiayai operasionalnya yang sebagian besar berupa pemberian kredit kepada 

masyarakat. 
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Selain tingkat suku bunga yang ditetapakan bank, ada faktor lain yang 

harus diperhatikan oleh bank untuk dapat menarik nasabah untuk menggunakan 

produknya yaitu promosi baik melalui program seperti pemberian hadiah-hadiah 

yang menggiurkan calon nasabah, kegiatan temu pelanggan, kemudahan 

melakukan transaksi dan berbagai acara di media elektronik. Program promosi 

tersebut tidak hanya bertujuan untuk menarik minat calon nasabah juga untuk 

mempertahankan nasabah yang ada. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, industri perbankan juga banyak 

melakukan perubahan di berbagai bidang, misalnya meningkatkan jumlah 

anjungan tunai mandiri, penggunaan teknologi untuk kemudahan-kemudahan 

transaksi bagi nasabah mereka. Selain itu, produk yang ditawarkan industri 

perbankan kepada nasabah semakin beragam, dengan tentu saja kualitas produk 

yang semakin baik dibandingkan dengan sebelum pesatnya perkembangan 

teknologi. Persaingan yang ketat pada industri perbankan disatu sisi sangat 

menguntungkan nasabah. Nasabah memiliki banyak pilihan. Artinya, berbagai 

alternatif produk yang ditawarkan industri perbankan menyebabkan nasabah dapat 

memilih produk perbankan yang lebih baik. Adapun produk utama yang 

ditawarkan perbankan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu produk simpanan, 

dan produk pinjaman atau kredit. Produk simpanan antara lain tabungan, deposito 

dan giro. Produk terdiri dari 2 yaitu barang dan jasa. Jasa adalah setiap kegiatan 

atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak lain dan pada dasarnya tidak 

berwujud serta tidak memiliki kepemilikan sesuatu. Produk adalah sesuatu yang 

ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikomsumsi 
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sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dalam hal ini 

adalah produk bank Jatim.  

Bank Jatim sebagai salah satu perusahaan jasa dalam bidang keuangan 

yang perlu mengutamakan kualitas produk, promosi, harga dan persepsi yang 

diberikan kepada nasabah dimana kualitas produk merupakan nilai kepuasan yang 

komplek yang ditawarkan bank Jatim kepada nasabah sesuai dengan manfaat 

masing-masing produk sehingga diharapkan dapat mendorong keputusan nasabah 

untuk menabung. Sedangkan promosi juga merupakan faktor penentu nasabah 

menggunakan produk sebuah bank. Persepsi positif seorang nasabah untuk suatu 

produk di bank misalnya tabungan Simpeda merupakan suatu hal yang di nilai 

bank karena apabila nasabah memiliki persepsi yang baik akan meningkatkan 

daya tarik nasabah lain untuk ikut dalam menggunakan tabungan Simpeda. 

Untuk itu kualitas produk, promosi, harga dan persepsi memegang 

peranan penting dalam mempengaruhi nasabah untuk melakukan transaksi. 

Sehingga diharapkan para nasabah setia pada bank Jatim, namun hal ini sangat 

sulit mengingat adanya perubahan dalam diri nasabah mengenai aspek psikologis, 

lingkungan sosial dan budaya yang berdampak pada proses keputusan menabung. 

Nilai bagi nasabah merupakan  komunikasi dua arah antara nasabah dengan bank 

dimana hubungan tercipta setelah nasabah tahu dan memberikan penilaian positif 

terhadap produk yang ditawarkan. Kondisi seperti ini menciptakan ikatan 

emosional antara nasabah dengan bank. Hubungan emosional ini yang disebut 

dengan hubungan nasabah agar tercipta suatu keputusan untuk menabung di bank 

Jatim. Selain itu, dalam memutuskan untuk transaksi, nasabah akan 
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mempertimbangkan kualitas produk yang dimiliki bank. Keputusan nasabah untuk 

menabung merupakan efek akhir dari suatu pembelian yang diartikan sebagai 

suatu sikap dan nilai untuk berperilaku di masa depan Scoot Robinette dalam 

Hurriyati (2005:125), menyatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap keputusan 

nasabah untuk menabung, semakin tinggi nilai yang dirasakan semakin tinggi pula 

keputusan nasabah untuk menabung. 

Berikut ini merupakan beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan loyalitas tertinggi pada tahun 2014. 

Bank Jatim menduduki peringkat pertama dari beberapa bank dalam jumlah DPK 

yaitu sebesar 30,27 Trilyun namun berdasarkan indeks loyalitas nasabah tahun 

2014, dimana merupakan survey dari Markplus Insight menunjukkan bahwa bank 

Jatim menempati peringkat kedua. Selengkapnya pada tabel 1.1 menunjukkan data 

perolehan DPK tahun 2014 dan pada tabel 1.2 loyalitas nasabah tahun 2014 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

DATA PEROLEHAN DPK TABUNGAN TAHUN 2014 

BANK JATIM, BANK DKI, BANK JATENG, BANK SUMUT DAN BANK 

SULSEL 

n 2013 

Nama Bank Jumlah DPK Tahun 2014 

Bank Jatim Rp.30,27 trilun 

Bank DKI Rp.29,27 triliun 

Bank Jateng Rp.28,77 triliun 

Bank Sumut Rp.21,67 triliun 

Bank Sulsel Rp.6,57 triliun 

Sumber :www.bankjatim.com,www.bankdki.com, www.bankjateng.com, 

www.banksumut.com, www.banksulsel.com (Diolah) 
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http://www.banksulsel.com/
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Tabel 1.2 

DATA INDEKS LOYALITAS NASABAH TABUNGAN TAHUN 2014 

BANK JATIM, BANK DKI, BANK JATENG, BANK SUMUT DAN BANK 

SULSEL 

Table 11.2 Data Indeksh Tabungan Tahun 2013 

No Nama Bank 

1 Bank Jateng 

2 Bank Jatim 

3 Bank Sulsel 

4 Bank Sumut 

5 Bank DKI 

Sumber : Markplus Insight (Diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2, menunjukkan bahwa jumlah DPK 

bank Jatim yang tinggi tidak sesuai dengan loyalitas nasabahya. Selain itu hasil 

survey Marketing Research Indonesia (MRI) terhadap kualitas layanan di 

kelompok BPD, bank Jatim menempati urutan ke tujuh dari sebelas BPD di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank Jatim dibawah standar 

kinerja BPD di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk 

melakukan penelitian pada PT. Bank Jatim Cabang Surabaya dengan judul  

“Pengaruh kualitas produk, promosi, harga dan persepsi terhadap keputusan 

nasabah menggunakan tabungan simpeda di Bank Jatim cabang Surabaya”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah menggunakan tabungan simpeda di Bank Jatim cabang Surabaya ? 

2. Apakah promosi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah 

menggunakan tabungan simpeda di Bank Jatim cabang Surabaya ? 

3. Apakah harga berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah 

menggunakan tabungan simpeda di Bank Jatim cabang Surabaya ? 
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4. Apakah persepsi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah 

menggunakan tabungan simpeda di Bank Jatim cabang Surabaya ? 

5. Apakah kualitas produk, promosi, harga dan persepsi secara bersama-sama 

berpengaruh siginifikan positif terhadap keputusan nasabah menggunakan 

tabungan simpeda di Bank Jatim cabang Surabaya ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut  diatas  maka  terdapat  

beberapa  hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :   

1. Untuk menguji pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap keputusan 

nasabah menggunakan tabungan simpeda bank Jatim di Cabang Surabaya  

2. Untuk menguji pengaruh yang signifikan promosi terhadap keputusan 

nasabah menggunakan tabungan simpeda bank Jatim di Cabang Surabaya  

3. Untuk menguji pengaruh yang signifikan harga terhadap keputusan nasabah 

menggunakan tabungan simpeda bank Jatim di Cabang Surabaya  

4. Untuk menguji pengaruh yang siginifikan persepsi terhadap keputusan 

nasabah menggunakan tabungan simpeda bank Jatim di Cabang Surabaya  

5. Untuk menguji pengaruh kualitas produk, promosi, harga dan persepsi secara 

bersama sama terhadap keputusan nasabah menggunakan tabungan simpeda 

bank Jatim di Cabang Surabaya 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain adalah sebagai berikut : 
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a. Bagi Penulis 

1. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah 

terhadap kenyataan.  

2. Melatih penulis untuk berpikir secara kritis, sisitematis, dan analistik dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi.  

3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang dunia perbankan, 

khususnya dalam bidang pemasarannya.  

b.  Bagi Perguruan Tinggi  

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penulisan karya tulis tingkat perguruan 

tinggi.  

2.  Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan peneliti 

selanjutnya, sehingga diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya.  

c. Bagi Bank 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang hubungan antara manfaat, 

kemudahan dan resiko dengan minat nasabah, serta variabel-variabel yang 

mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produknya. 

2. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan di dalam menentukan kebijakan 

yang diambil khususnya di dalam melakukan pengembangan dan perbaikan 

dari produk yang diminati oleh nasabah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudahcara penulisan skripsi, penulis membagi 

penggunaan bab-bab secara teratur dan sistematis agar mudah dibaca dan 



9 
 

 
 

dipahami oleh pembaca. Dengan cara penulisan tersebut maka akan dapat 

memungkinkan pembahasan dilakukan secara sistematis, bertahap dan terperinci 

pada tiap bab dan sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya 

dengan penelitian saat ini. Serta membahas tentang landasan teori, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai metode yang akan digunakan untuk penelitian ini 

meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi, 

sampel, dan teknik pengambilan data serta teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 

 

 


