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ABSTRAK 

 

Listyani Maghfiroh, 2018. Pengaruh Triangle Marketing Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung Pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Skripsi. 

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H 

 

Kata Kunci: Triangle Marketing (Internal Marketing, Eksternal Marketing, 

Interactive Marketing), Keputusan Nasabah Menabung. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemasaran bagi dunia 

perbankan khususnya perbankan syariah guna menarik perhatian serta minat calon 

nasabah untuk bergabung, baik menjadi nasabah penabung ataupun nasabah 

pembiayaan. Secara teoritis pemasaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung. Salah satu dari jenis pemasaran adalah dengan menggunakan strategi 

pemasaran Triangle Marketing yang meliputi Internal Marketing (IM), Eksternal 

Marketing (EM), dan Interactive Marketing (ITM). Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui apakah Triangle Marketing berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung di Bank Muamalat Cabang Madiun.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Apakah Internal 

Marketing berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Muamalat 

Cabang Madiun, Apakah Eksternal Marketing berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun, Apakah Interactive 

Marketing terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Muamalat Cabang 

Madiun, Apakah Triangle Marketing berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.   

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian asosiatif deskripstif. Pengambilan sampel dengan teknik random 

sampling. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nasabah 

penabung Bank Muamalat Cabang Madiun yang berjumlah 5.292  orang. Dan 

didapatkan sampel sebanyak 98 orang responden yang diperoleh dengan 

perhitungan rumus Slovin. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

alat analisis regresi linier sederhana dan uji t, dengan menggunakan bantuan 

software SPSS for windows Versi 16.0.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Internal Marketing berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank 

Muamalat Cabang Madiun, Eksternal Marketing berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang 

Madiun, Interactive Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun, Triangle 

Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam 

pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institutional), yakni 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya 

bank dibedakan menjadi dua yakni bank konvensional yang mendasarkan 

pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian 

lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri Bank Umum Syariah 

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebuat sebagai Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.
1
 

Perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam UU No. 10 

Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan. UU No. 10 Tahun 1998 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

                                                           
1
Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1. 
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dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2
  

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat, 

dan salah satu alasananya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di 

kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung 

unsur-unsur riba yang dilarang agama islam.
3
 Perbedaan pokok antara 

perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan 

riba (bunga) bagi perbankan syariah. Riba dilarang sedangkan jual-beli (bai’) 

dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada 

uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Sejak dekade tahun 1970-an 

umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank 

syariah. tujuan pendirian bank-bank syariah ini pada umumnya adalah untuk 

mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, 

syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-

bisnis lain yang terkait.
4
 

Berangkat dari beberapa kelemahan sistem perbankan konvensional 

tersebut, maka perbankan syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam 

mengembangkan produknya sendiri, sesuai dengan teori perbankan syariah. 

Oleh karena itu pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong 

perkembangan bank syariah di berbagai negara khususnya di negara 

Indonesia. Dengan demikian maka hal tersebut menjelaskan bahwa 

                                                           
2
Ibid., 32. 

3
Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek 

(Jakarta: AlvaBet, 2000), 27. 
4
Ibid., 28. 
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perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan menjadi tolak 

ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Berdasarkan UU No.7 tahun 

1992 tentang Perbankan, yang direvisi dengan UU No.10 tahun 1998 

menyatakan bahwa Bank Syari’ah dan Lembaga Keuangan Non Bank secara 

kuantitatif tumbuh dengan pesat.
5
 

Yakni Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi 

pioneer bagi bank-bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem 

ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang 

terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan 

mengakibatkan banyak bank yang dilikuidasi karena kegagalan sistem 

bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap 

eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan 

global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga 

keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. 

Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, 

kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat 

berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.
6
  

Hal tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah menggunakan 

momentum tersebut untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-

benar tahan dan kebal terhadap krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. 

Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. 

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan 

                                                           
5
https://www.bi.go.id/, (diakses tanggal 21 Maret 2018, Jam 11.36). 

6
Ibid. 

https://www.bi.go.id/
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antara lain adalah dengan cara pemberian izin kepada bank umum 

konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau 

konversi sebuah bank. Konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis 

ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang –Undang 

perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 

tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang 

dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.
7
 

Dalam penelitian ini peneliti memilih Bank Muamalat Cabang Madiun 

karena Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama yang masih tetap 

eksis dengan berbagai produk dan pembaharuan yang mengikuti jaman 

sekarang ini akan tetapi titak dipungkiri masih banyak penduduk Indonesia 

yang masih memilih Bank Konvensional sebagai pilihannya untuk menabung 

atau bertransaksi. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta 

jiwa. Dari jumlah tersebut 207 juta orang muslim yang tinggal di Indonesia 

yang memilih bertransaksi di Bank Syariah hanya 4,87%
8
. Masih sangat 

rendah respon masyarakat untuk menabung di Bank Syariah karena pada 

umumnya masyarakat beranggapan bahwa Bank Syariah tidak selengkap, 

semodern dan sebagus Bank Konvensional dalam pelayanan dan produknya. 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) memulai perjalanan 

bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 

atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian BMI digagas oleh Majelis Ulama 

                                                           
7
Ibid., 

8
 Muhammad Idris,”Ini Alasan Nasabah Syariah Perbankan Syariah RI Masih Minim” 

dalam https://finance.detik.com , (dikases pada tanggal 12 Juli 2018 jam 08.18). 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia
https://finance.detik.com/
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Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah 

Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 

1412 H, BMI terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan 

syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah 

Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu 

produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan 

tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang 

diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum 

Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip 

pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile 

banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut 

menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah 

penting di industri perbankan syariah.
9
 

Berbicara mengenai produk-produk dalam perbankan, tentu saja 

perbankan juga tidak terlepas dari aktivitas pemasaran. Sebuah perusahaan 

dikatakan berhasil menjalankan fungsinya apabila mampu menjual produknya 

pada konsumen dan memperoleh profit semaksimal mungkin. Dengan 

demikian proses pemasaran pada perbankan ternyata juga menjadi sorotan 

yang penting dalam meningkatkan kualitas perbankan khususnya perbankan 

syariah. Pemasaran dalam Bank Syariah merupakan suatu kekuatan tersendiri, 

                                                           
9
http://www.bankmuamalat.co.id/, (diakses tanggal 21 Maret 2018, Jam 12.13). 

http://www.bankmuamalat.co.id/
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dimana jika pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah baik maka bisa 

dipastikan kualitas dari Bank Syariah tersebut menjadi baik pula. 

Meskipun demikian, tentu saja dalam melaksanakan aktivitas 

pemasaran atas produk-produknya Bank Syariah selalu berpedoman sesuai 

dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 275
10

, yang 

menjelaskan terkait pelarangan akan adanya riba. Ayat tersebut berbunyi : 

                     

                             

                             

                         

 

 

Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

 

Berdasarkan ayat di atas maka sudah jelas bahwa dalam Islam itu 

dihalalkan adalah kegiatan jual beli dan diharamkan segala bentuk kegiatan 

yang mengandung riba. Termasuk dalam hal pemasaran ini dilarang 

menggunakan cara yang dilarang oleh islam, harus menggunakan cara yang 

                                                           
10

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Edisi yang 

Disempurnakan, Juz 1-3, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420. 
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baik tidak boleh berbuat curang dan sejalan dengan ajaran yang telah diajarkan 

dalam agama islam. 

Ditengah hiruk pikuk sektor ekonomi, eksistensi lembaga perbankan 

juga di pengaruhi oleh aspek pemasaran. Untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya Bank Syariah harus sangat baik secara kualitas, untuk 

meningkatkan kualitas perbankan salah satunya adalah melalui pemasaran. 

Tujuan dari pemasaran tersebut adalah untuk mengenalkan produk dan 

mengenalkan produk-produk yang sudah ada
11

. Dengan sistem pemasaran 

yang baik maka tentunya para masyarakat akan berminat dan memutuskan 

untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah tersebut dengan berbagai 

alasannya. Berbagai macam strategi pemasaran perbankan layak untuk 

dilakukan untuk menarik nasabah. Keputusan masyarakat untuk menjadi 

nasabah itulah yang menjadi titik acuan utama mengapa dilakukan pemasaran. 

Hasil penelitian Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi 

Bisnis Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono menjelaskan masalah yang 

dihadapi oleh Bank Muamalat saat ini yaitu terganggunya profit dan 

permodalan.
12

 Saat ini BMI membutuhkan investor baru yang mampu 

mengucurkan modal agar bisa berjalan dengan semestinya dan tidak 

mempengaruhi bank syariah lainnya. Dengan begitu disini pemasaran sangat 

dibutuhkan untuk menarik nasabah atau investor agar tertarik menanam modal 

atau bertransaksi di BMI. 

                                                           
11

Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 60. 
12

 Sylke Febrina Laucereno, “Bank Muamalat Terancam Bangkrut Ini Kata Pengamat” 

dalam https://finance.detik.com (diakses pada 25 Juli 2018 jam 19.07) 

https://finance.detik.com/
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Menurut teori yang dikemukakan oleh Detha Alfrian Fajri bahwa 

pemasaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung.
13

 Artinya 

bahwa nasabah menabung dipengaruhi oleh pemasaran yang dilakukan oleh 

lembaga bank tersebut. Semakin bagus pemasaran suatu lemabaga bank 

maupaun non bank maka semakin baik pula minat nasabah untuk menabung 

atau bertransaksi pada lembaga tersebut 

Agar perbankan syariah dapat melakukan kinerja secara konsisten dan 

terus-menerus maka diperlukan elemen-elemen pemasaran untuk menghadapi 

tantangan. Seperti pada umumnya melalui marketing mix yang lebih dikenal. 

Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kegiatan pemasaran yang 

dilakukan secara terpadu. Setiap kegiatan di setiap elemen dijalankan secara 

bersama karena tidak dapat berjalan sendiri. 

Bukan hanya sebatas pada bauran pemasaran, untuk menjalankan 

kelangsungan hidup bagi perbankan syariah perlu dicermati pula tentang 

Triangle Marketing yang meliputi Internal Marketing (IM), Eksternal 

Marketing (EM), Interactive Marketing (ITM). Triangle Marketing 

merupakan bagian dari beberapa unsur dari perusahaan dan pelanggan. Ketiga 

unsur tersebut meliputi sisi manajemen dari perusahaan, pekerja atau pegawai, 

dan pelanggan.
14

 

                                                           
13

 Detha Alfrian Fajri “Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menabung 

(Survei Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Malang)”Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 6 

No. 2 Desember 2013 
14

M.Irfan Aminnudin, “Pengaruh Marketing Mix dan Triangle Marketing terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah Simpanan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu 

Tulungagung,” Skripsi (Tulungagung: IAIN  Tulungagung, 2015), 6. 
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Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang dan alasan-alasan 

yang dijelaskan oleh peneliti di atas, serta karena peneliti ingin mengetahui 

terkait seberapa besar pengaruh dari Triangle Marketing yakni Internal 

Marketing, Eksternal Marketing serta Interactive Marketing mempengaruhi 

dan menarik minat para calon nasabah, khususnya nasabah penabung sehingga 

mereka tertarik ataupun bersedia untuk menabung di Bank Muamalat Cabang 

Madiun, maka di sini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut terkait masalah strategi pemasaran Triangle Marketing yang ada pada 

Bank Muamalat Cabang Madiun tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengambil judul “Pengaruh Triangle Marketing Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung Pada Bank Muamalat Cabang Madiun.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Internal Marketing (IM) berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun ? 

2. Apakah Eksternal Marketing (EM) berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun ? 

3. Apakah Interactive Marketing (ITM) berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun ? 

4. Apakah Triangle Marketing berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Internal Marketing (IM) terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun  

2. Untuk mengetahui pengaruh Eksternal Marketing (EM) terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun  

3. Untuk mengetahui pengaruh Interactive Marketing (ITM) terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun  

4. Untuk mengetahui pengaruh Triangle Marketing terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 

dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Kegunaan Teoritis : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemasaran Bank 

Syariah. 

Kegunaan Praktis : 

1. Bagi Peneliti Lanjutan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lanjutan 

sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis. 
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bankir dan calon 

bankir untuk membekali diri dalam melaksanakan kegiatan bank 

khususnya meningkatkan pemasaran. 

3. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbendaharaan perpustakaan dalam 

kajian ilmu pemasaran. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, peneliti dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan 

pembahasan skripsi ini dirancang untuk diuraikan dengan sistematika dalam 5 

bab sebagai berikut: 

Bab satu yaitu pendahuluan merupakan sebagai dasar pembahasan 

dalam skripsi. Di dalam isi pendahuluan, memberikan gambaran secara 

menyeluruh dengan ringkas sebagai pengantar untuk memasuki dan mengikuti 

uraian pokok dalam penulisan skripsi yang memuat pembahasan antara lain: 

Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Sistematika Pembahsan. 
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Bab kedua, yaitu kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

akan dibahas meliputi subbab-subbab tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, yaitu metode penelitian meliputi subbab-subbab tentang 

rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, 

sampel, dan teknik sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan dan analisis data. 

Bab keempat, berisi paparan data dan analisis data yang meliputi 

subbab-subbab tentang hasil-hasil yang diperoleh berupa deskripsi data yang 

menguraikan karakteristik masing-masing variabel dan hasil pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

Bab kelima merupakan bab yang terakhir, yaitu penutup meliputi 

subbab-subbab tentang kesimpulan, saran, dan termasuk keterbatasan temuan-

temuan penelitian dan rekomendasi. 



 

1 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

  

A. Landasan Teori 

1. Pemasaran  

a. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran secara etimologi adalah proses, cara, perbuatan 

memasarkan suatu barang dagangannya. Sedangkan menurut 

terminology pemasaran adalah kebutuhan, keinginan dan permintaan 

(need, wants anddemans), produk, nilai, kepuasan dan mutu (product, 

value, satisfactionandquality), pertukaran, transaksi dan hubungan 

(exchange, transactionand realationship) dan pasar (market).
15

 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pedagang dalam usahanya mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya. Berhasil tidaknya pemasaran dalam 

mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka dibidang 

pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lainnya. Seperti yang 

dirumuskan para ahli pemasaran sebagai berikut, pemasaran adalah 

suatu  sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 
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Sampurno, Manajemen Pemasaran Farmasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2011), 6. 
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Menurut Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah 

keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga 

mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang 

akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang 

potensial. Jangkauan pemasaran sangat luas, berbagai tahap kegiatan 

harus dilalui oleh barang dan jasa sebelum sampai ke tangan 

konsumen, sehingga ruang lingkup kegiatan yang luas itu akan 

disederhanakan.
16

 

Pemasaran merupakan kegiatan yang penting untuk 

menjalankan segala jenis usaha. Suatu usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan menawarkan produk atau jasa kepada konsumen bertujuan 

untuk mendapatkan profit. Perusahaan memproduksi produk atau jasa 

yang dibutuhkan konsumen dan memperkenalkan produk atau jasa 

yang telah diproduksi tersebut kepada para konsumen. Hasil penjualan 

atas produk atau jasa yang telah diproduksi nantinya akan 

menghasilkan laba bagi perusahaan.
17

 

Jadi, definisi pemasaran adalah semua keinginan manusia yang 

diarahkan untuk memuaskan kebutuhkan dan keinginan melalui proses 

pertukaran. Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari 

pembeli, menemukan dan memenuhi kebutuhan mereka, merancang 

produksi yang tepat, menentukan harga yang tepat, menyimpan dan 

                                                           
16

Husain Umar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997) , 68. 
17

Sunarto, Manajemen Pemasaran 2, Seri Prinsip-Prinsip Pemasaran, 

(Yogyakarta:Adityamedia, 2006),  5. 
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mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut, menegosiasikan 

dan sebagainya, semua kegiatan ini merupakan nilai dari pemasaran. 

Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari 

suatu inisiator kepada stakeholdersnya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (business) 

dalam Islam. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, seluruh 

proses baik proses penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai 

(value), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan 

prinsip-prinsip muamalah Islam. Sepanjang hal tersebut dapat 

dijamin,dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak 

terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka 

bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan.
18

 

Islam juga mengajarkan umatnya untuk berdagang dan 

melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai kesejahteraan 

ekonomi. Dalam Al-quran surat An-nisa’ 29 dinyatakan : 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن ِِتَاَرًة َعْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
( ٢٩)تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

samasuka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh 
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Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2006)  26. 
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dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).
19

 

 

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa Islam sangat mendorong 

umatnya untuk menjadi seorang pedagang. Berdagang adalah suatu hal 

penting dalam Islam, begitu pentingnya berdagang dalam islam hingga 

Allah SWT menunjuk Muhammad sebagai seorang pedagang yang 

sangat sukses sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Berbicara tentang 

dunia perdagangan, pasti tidak akan bisa lepas dari pemasaran. Karena 

ketika sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya, departemen 

pemasaran memainkan perannya dalam mengirimkan produk dan jasa 

yang disesuaikan dengan ekspektasi konsumen.
20

 

Bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang 

berorientasi profit, kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu 

kebutuhan utama dan sudah merupakan suatu keharusan untuk 

dijalankan. Tanpa kegiatan pemasaran jangan diharapkan kebutuhan 

dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi. Oleh karena itu, bagi 

dunia usaha apalagi seperti usaha perbankan perlu mengemas kegiatan 

pemasarannya secara terpadu dan terus menerus melakukan riset pasar. 

Philip Kotler mendefinisikan pengertian pemasaran adalah Suatu 

proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara 

                                                           
19

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Edisi yang 

Disempurnakan, Juz 1-3, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),  120. 
20

Darmawati, “Hukum Dagang dalam Islam”, Skripsi (Samarinda: STAIN Samarinda, 

2013), 149. 
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menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak 

lain. 

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pemasaran 

merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

nasabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan 

dan keinginan konsumen, maka setiap perusahaan perlu melakukan 

riset pemasaran, karena dengan melakukan riset pemasaran inilah 

dapat diketahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya.
 

21
 

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 24 (1) Bank Umum 

Syariah dilarang  :  

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip 

Syariah;  

b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar 

modal; 

c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c. 

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah.  

(2) UUS  dilarang:  

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip 

Syariah;  

                                                           
21

 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), 61. 
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b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar 

modal; 

c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan  

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah.
22

 

b. Konsep Pemasaran 

1) Produk  

Produk sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan, 

diciptakan tentu dengan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu 

yang dapat bersaing di pasar. Penjualan yang berhasil pada suatu 

pasar yang kompetitif didasarkan atas produk barang dan jasa yang 

dihasilkan, apakah sudah mampu memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen atau tidak. Sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, menurut Kotler 

“Digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan 

atau kebutuhan”. 

Jika dilihat dalam perspektif syariah, suatu produk yang akan 

dipasarkan atau ditukarkan haruslah produk yang halal dan 

memiliki mutu atau kualitas yang terbaik, bukan sebaliknya demi 

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk laku 

menurunkan kualitas suatu produk. Dan kualitas mutu produk yang 

                                                           
22

 https://www.bi.go.id/id/, (diakses pada tanggal 12 Juli 2018, jam 09.25). 
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akan dipasarkan itu juga harus mendapat persetujuan bersama 

antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli produk 

tersebut. Dalam suatu hadits disebutkan: “Hakim bin Nazam 

berkata: Nabi bersabda, “Penjual dan pembeli memiliki hak pilih 

sama sebelum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau 

menerangkan (keadaan barang), mereka akan mendapat berkah 

dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi 

(cacat barang), akan dihapuslah keberkahan jual beli mereka.” 

(HR. Al-Bukhari).
23

 

2) Harga  

Harga suatu barang atau jasa menjadi penentu bagi 

permintaan pasar. Harga juga dapat mempengaruhi program 

pemasaran perusahaan atau organisasi.
24

 Penentuan harga 

merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. 

Harga menjadi sangat pentimg untuk diperhatikan, mengingat 

harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa 

perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal 

terhadap produk yang ditawarkan nantinya. 

Harga sebuah produk mempengaruhi jumlah produk yang 

akan dijual dan lebih lanjut akan menentukan penerimaan 

                                                           
23

Ita Nurcholifah, “Strategi Marketing Mix Dalam Prespektif Hukum Islam, “ jurnal 1, 

(Maret, 2014), 78. 
24

Richard Raharja Harsalim, “Analisis Pengaruh Product Quality, Price Dan Promotion 

Terhadap Purchase Intention Mobil Toyota Alphard Di Surabaya” Jurnal  1, (2015), 3. 
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perusahaan pada penjualan tertentu. Sehingga harga harus 

ditentukan pada waktu yamg tepat dan dalam jumlah yang tepat. 

Harga merupakan satu elemen Marketing Mix yang memiliki 

peranan penting bagi suatu perusahaan, karena harga menempati 

posisi khusus dalam Marketing Mix, serta berhubungan erat dengan 

elemen lainnya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam melaksanakan kebijaksanaan harga adalah menempatkan 

harga dasar produk, menentukan potongan harga, pembiayaan 

ongkos kirim, dan lain-lain yang berhubungan dengan harga. 

Agar suatu produk dapat bersaing dipasaran maka pengusaha 

dapat melakukan strategi penetapan harga dalam hubungannya 

dengan pasar, yaitu apakah mengikuti harga dibawah pasaran atau 

diatas pasaran. 

Harga dalam perspektif syariah bukan berlandaskan pada 

faktor keuntungan semata tapi juga didasarkan pada aspek daya 

beli masyarakat dan kemaslahatan umat, sehingga konsep 

keuntungan yang berlipat-lipat dari penetapan harga yang mahal 

tidak dibenarkan.
 25

 

3) Saluran Pemasaran  

Menurut Ali Hasan Saluran pemasaran merupakan basis 

lokasi kantor operasional dan administrasi perusahaan yang 

memiliki nilai strategis yang memperlancar dan mempermudah 

                                                           
25

Ibid., 78. 
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penyampaian produk dari produsen kepada konsumen melalui 

transaksi perdagangan. 

Saluran pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai 

tempat/lokasi perusahaan. Letak suatu perusahaan / usaha harus 

mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti misalnya disekitar 

pusat-pusat perbelanjaan atau pasar dan lainnya. Seorang pebisnis 

harus mampu memilih lokasi yang representatif dan dapat dilihat 

oleh masyarakat. 

4) Promosi  

Promosi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk 

memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada 

masyarakat sebagai pasar sasaran produk tersebut. Suatu produk 

betapapun bermanfaat, tetapi jika tidak dikenal oleh konsumen 

maka produk tersebut tidak akan diketahui manfaatnya dan tentu 

saja konsumen tidak berminat untuk membelinya. Untuk itu 

perusahaan harus melakukan suatu promosi agar produknya dapat 

dikenal masyarakat luas. 

Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal 

bank. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling 

ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah 

satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis 

produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang 

baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah 
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akan produk, promosi juga ikut memengaruhi nasabah untuk 

membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank 

dimata para nasabahnya.
26

 

Bauran promosi adalah suatu kegiatan dalam bidang 

pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penjualan 

dengan jalan mempengaruhi konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Perusahaan harus dapat menciptakan 

komunikasi dengan konsumen secara efektif dengan cara 

membayar biro iklan dan program penjualan efektif dan menarik 

untuk merancang citra perusahaan serta mendidik wiraniaga 

dengan baik. 

Promosi dalam perspektif syariah merupakan suatu upaya 

penyampaian informasi yang benar terhadap produk barang atau 

jasa kepada calon konsumen atau pelanggan. Berkaiatan dengan 

hal itu maka ajaran Islam sangat menekankan agar menghindari 

unsur penipuan atau memberikan informasi yang tidak benar bagi 

para calon konsumen atau pelanggan.
27

 

c. Strategi Pemasaran Bank Syariah 

Strategi pemasaran Bank Syariah merupakan suatu langkah-

langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk/jasa 

perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Peningkatan 

penjualan tersebut diorientasi pada: (1) produk funding (pengumpulan 
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dana); (2) orientasi pada pelanggan; (3) peningkatan mutu layanan; 

dan (4) meningkatkan fee based income. Dengan demikian strategi 

pasar merupakan hal penting dalam pemasaran bank syari’ah. Yang 

dimaksud strategi pasar adalah penetapan secara jelas pasar Bank 

Syariah sehingga menjadi kunci utama untuk menerapkan elemen-

elemen strategi lainnya. Strategi pasar dapat dilakukan dengan 

memperhatikan aspek-aspek berikut : 

1. Pelanggan atau fokus segmen bank syari’ah  

2. Prioritas layanan dan penentuan harga barang/jasa  

3. Preferensi teritorial/wilayah pasar  

4. Saluran distribusi  

5. Image dan kondisi perusahaan (Bank Syariah)  

Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh seorang pemasar 

Bank Syariah yaitu dengan melakukan:  

a. Meyakinkan pelanggan akan produk yang tidak nyata melalui 

presentasi produk yang menarik  

b. Proses penjualan efektif tergantung pada ketajaman dan kejelian 

dalam melakukan pendekatan penjualan.  

Dua hal di atas sangat ditentukan oleh kualitas keterampilan 

pemasaran untuk melakukan total quality service skill. Keterampilan 

pelayanan dengan kualitas total dapat diwujudkan jika memperhatikan 

aspek-aspek berikut:  
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a. Memberikan penghargaan kepada nasabah (personal approach), 

hal-hal yang perlu dilakukan:  

1) Hargai nasabah  

2) Alasannya apa  

3) Tanyakan tentang yang kita hargai  

4) Inspirasikan 

b. Menggali informasi, dapat dilakukan dengan:  

1) Penjajagan dengan open probes dan close probes  

2) Kreatif dan terarah dalam bertanya  

3) Menjadi pendengar yang baik  

4) Konfirmasi kembali  

c. Pembukaan, dilakukan dengan:  

1) Memberikan pernyataan tentang kebutuhan nasabah secara 

umum  

2) Menjelaskan keuntungan produk/pelayanan secara umum  

d. Memberikan informasi, dilakukan dengan:  

1) Menyamakan persepsi  

2) Sistematis  

3) Jelas dan relevan  

4) Pemanfaatan media yang mengenai lima indera  

5) Perhatian level nasabah  

6) Konfirmasi kembali (memahamkan nasabah)  

e. Probing, dapat dilakukan dengan :  
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1) Open probes artinya merangsang nasabah untuk berbicara  

2) Closed probes artinya mengarahkan nasabah yang pendiam.
28

 

Selain itu seorang marketing harus mengetahui keinginan dan 

pentingnya nasabah. Dimana yang dimaksud dengan nasabah adalah 

(1) setiap orang yang datang ke bank untuk bertransaksi; (2) setiap 

orang yang menelpon ke bank yang mendapatkan informasi dan (3) 

setiap orang (teman sejawat) yang ada di dikantor (satu bagian, bagian 

lain, atau cabang lain). Pepatah pemasaran mengatakan nasabah adalah 

raja, maka ia wajib dilayani dengan tulus dan ikhlas.  

Nasabah memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syari’ah, 

sehingga nantinya ia menjadi pelanggan bank syari’ah. Keinginan-

keinginan yang harapannya dapat diperoleh dari bank adalah:  

a. Tersenyum kepadanya  

b. Disapa dengan ramah  

c. Disebut namanya saat komunikasi  

d. Didengar dengan baik saat menyampaikan kebutuhan dan 

kesulitannya 

e. Ingin benar-benar dipahami  

f. Penjelasan/jalan keluar sesuai keinginannya  

g. Tidak membagi perhatiannya dengan hal-hal lain  

h. Cepat, tanggap dan akurat  
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Sedangkan teknik yang dapat membantu kita dalam pengenalan 

pasar antara lain:  

a. Teknik Pengelompokan Pasar, berdasarkan:  

1) Lokasi tempat tinggal, seperti: desa, pinggiran, kota, dll,  

2) Jenis Kelompok Konsumen,  

3) Demografis,  

4) Psikologis, 

5) Jumlah yang dibeli. 

Pengelompokan pasar dibutuhkan karena berbeda kelompok 

pembeli/ konsumen berbeda pula kebutuhannya, berbeda 

sensitivitas terhadap harga, dan tingkat pelayanan yang 

diharapkan.
29

 

b. Teknik Daur Kehidupan Produk (Product Life Cycle)  

Produk suatu industri, merupakan hal yang bergerak 

mengikuti kemauan pasar Sehingga produk sesuatu akan berjalan 

mengikuti siklus kehidupan. Siklus produk atau sesuatu adalah 

berawal dari lahir, tumbuh, berkembang, tua dan mati. Demikian 

juga produk Bank Syariah, pada waktu tertentu akan mencapai pada 

tahapan tertentu. Meskipun kita tidak mengetahui, kapan waktu 

tepatnya itu terjadi.  

Teknik siklus kehidupan produk dibutuhkan dalam 

pengenalan pasar untuk menyediakan produk yang sesuai dan dapat 
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memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sesuai dengan siklus 

hidup produknya, sehingga dapat ditentukan strategi atau langkah- 

langkah yang tepat.  

Setelah kita mengetahui sasaran yang hendak dituju kita 

harus mengukur dan mengetahui kemampuan dan kelemahan yang 

dimiliki Bank Syariah dalam menangkap Peluang dan 

meminimalisir ancaman melalui Analisa SWOT untuk menentukan 

strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan.  

Dari strategi umum tadi dapat kita jadikan pedoman untuk 

langkah selanjutnya dengan mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan yang kita miliki serta peluang dan ancaman yang kita 

hadapi dengan menggunakan analisis SWOT.
30

 

2. Triangle Marketing 

Triangle pemasaran jasa atau the service Marketing Triangle, 

merupakan bagian dari beberapa unsur dari perusahaan dan pelanggan. 

Ketiga unsur tersebut meliputi sisi manajemen dari perusahaan, pekerja 

atau pegawai, dan pelanggan. Sisi perusahaan yang meliputi juga staf 

pegawainya merupakan bagian dari pemasaran dari dalam perusahaan atau 

Internal Marketing. Di sisi Eksternal Marketing, melibatkan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan antara manajemen dengan karyawan di dalam 

mewujudkan janji yang telah ditetapkan antar perusahaan dengan 

pelanggan. Sebaliknya dari sisi pelanggan, yang merupakan bagian dari 
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pemakai jasa adalah terjadinya suatu proses eksternal dari pemasaran. 

Artinya pemasaran keluar yang dilakukan oleh perusahaan karena 

menyangkut pihak eksternal yaitu pelanggan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dengan demikian sisi Eksternal Marketing memiliki kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen yang pada prinsipnya 

adalah dalam rangka penempatan janji tentang jasa yang akan ditawarkan 

kepada pelanggan. Di samping sisi Internal dan Eksternal Marketing, juga 

terdapat proses Interactive antara pelanggan dengan karyawan perusahaan. 

Sehingga proses interaktif tersebut merupakan bagian kegiatan marketing 

yang dilakukan oleh perusahaan melalui karyawannya kepada pelanggan.
31

 

a. Internal Marketing  

Internal Marketing adalah garis yang menghubungkan antara 

employee dengan bank.
32

 Karyawan memberikan pelayanan yang 

sesuai dan menumbuhkan suatu kesan yang baik terhadap pelanggan. 

Konsep Internal Marketing adalah memperlakukan karyawan layaknya 

pelanggan, oleh karena itu mereka perlu disediakan pelatihan yang 

baik, dukungan, motivasi dan penghargaan yang memadai, sehingga 

mereka mau dan mampu melayani pelanggan secara baik sesuai 

harapan perusahaan.
33

 

Selain itu Internal Marketing juga merupakan komunikasi 

pemasaran yang terbentang dari perusahaan kepada karyawan. Jenis 
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komunikasi pemasaran ini merupakan komunikasi untuk membuat 

karyawan semakin baik lagi dari segi kemampuan, bakat, peralatan, 

maupun motivasi. Disini perusahaan berusaha memberikan komunikasi 

Internal kepada karyawan melalui pelatihan dan lainnya, dimana hal 

ini bertujuan agar karyawan mampu menjadi lebih efektif dan mampu 

mempertahankan kinerja yang baik sehingga dapat menjaga pelanggan 

yang ada. Karena mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada 

mendapatkan pelanggan. Jenis dari Internal Marketing ini adalah: 

1) Vertical communications 

Vertical communications atau komunikasi vertikal adalah 

komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau 

komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke 

pimpinan secara timbal balik. Ke bawah adalah komunikasi yang 

mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke 

suatu tingkat yang lebih bawah. Kegunaan dari pada komunikasi ini 

memberikan penetapan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, 

menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan, 

menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian dan 

mengemukakan umpan balik terhadap kinerja. Sedangkan ke atas 

adalah komunikasi yang mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi 

dalam kelompok atau organisasi digunakan untuk memberikan 

umpan balik kepada atasan, menginformasikan mereka mengenai 
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kemajuan ke arah tujuan dan meneruskan masalah-masalah yang 

ada.  

2) Horizontal communications  

Komunikasi horisontal adalah komunikasi secara mendatar, 

misalnya komunikasi antara karyawan dengan karyawan dan 

komunikasi ini sering kali berlangsung tidak formal yang berlainan 

dengan komunikasi vertikal yang terjadi secara formal. 

b. Eksternal Marketing  

Eksternal Marketing adalah garis yang menghubungkan antara 

nasabah dengan bank. Hubungan langsung antara nasabah dan bank 

pada umumnya melalui petugas front office atau customer service. 

Disini petugas front office akan berusaha memberikan penjelasan 

tentang produk dan jasa bank secara terinci. Berhasil tidaknya nasabah 

membeli produk dan jasa bank, akan sangat dipengaruhi dari hasil 

pelayanan petugas yang berada di jajaran front office.
34

 

Eksternal Marketing Merupakan komunikasi pemasaran yang 

terbentang dari perusahaan kepada pelanggan. Jenis komunikasi 

pemasaran ini bertujuan untuk memberi tahu kepada pelanggan 

mengenai hal-hal apa saja yang dijanjikan oleh perusahaan untuk 

diberikan kepada para pelanggannya serta bagaimana cara perusahaan 

dalam menyampaikan jasa tersebut.
35
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1) Advertising 

Advertising atau periklanan merupakan upaya perusahaan 

untuk mempromosikan jasa mereka melalui berbagai macam media 

(elektronik, cetak, dll) agar pelanggan mengerti tentang jasa yang 

mereka tawarkan. 

2) Sales Promotion 

Sales promotion atau promosi penjualan merupakan upaya 

aktivitas promosi yang terdiri dari insentif jangka pendek yang 

dilakukan untuk mendorong pembelian dengan segera dan 

meningkatkan penjualan perusahaan. Sales Promotion (promosi 

penjualan) memiliki beberapa tujuan, antara lain menarik 

konsumen baru untuk melakukan uji coba terhadap suatu produk 

dan memberikan penghargaan pada pelanggan yang loyal. 

3)  Public Relations 

Public relations adalah kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk membangun 

dan memelihara citra yang baik dan positif terhadap perusahaan. 

Dimana dalam hal ini digunakan komunikasi yang persuasif untuk 

mempengaruhi persepsi masyarakat. Selain untuk membangun citra 

yang positif di masyarakat, public relations juga berfungsi untuk 

membangun komunikasi yang baik antara pelanggan dan 

perusahaan. 
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4) Direct Marketing 

Direct marketing merupakan sistem pemasaran yang 

bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu atau beberapa media 

iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di 

sembarang lokasi. Dalam direct marketing, komunikasi promosi 

ditujukan langsung kepada konsumen individual, dengan tujuan 

agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, 

baik melalui telepon, pos atau dengan datang langsung ke tempat 

konsumen.
36

 

c. Interactive Marketing  

Interactive Marketing adalah garis yang menghubungkan antara 

employee dengan customer.
37

 Disini employee atau karyawan, harus 

memahami produk dan jasa banknya, agar dapat ikut serta membantu 

program pemasaran, dan menjelaskan dengan menarik dan benar bila 

ada pihak luar atau nasabah yang ingin mengetahui produk dan jasa 

bank di tempat karyawan tadi bekerja.
38

 

Interactive Marketing juga merupakan komunikasi pemasaran 

yang terbentang dari karyawan kepada pelanggan. Jenis komunikasi 

pemasaran ini merupakan komunikasi yang bertujuan untuk 

membuktikan dan menepati janji-janji yang telah diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggan melalui komunikasi pemasaran 
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eksternal. Dimana pada komunikasi pemasaran interaktif ini, 

karyawanlah yang bertugas untuk menyampaikan pesan dan 

memberikan jasa yang terbaik kepada pelanggan. Beberapa jenis dari 

Interactive Marketing ini antara lain adalah: 

1) Personal selling 

Personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap 

muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan 

suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman 

pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan 

mencoba dan membelinya. 

2) Customer service center 

Customer service center adalah layanan via telepon yang 

diberikan oleh perusahaan dimana karyawan melayani pelanggan 

dalam hal memberikan informasi mengenai produk ataupun 

menerima berbagai macam pertanyaan serta komplain dari 

pelanggan secara langsung. 

3) Service encounters 

Service encounters adalah interaksi langsung antara penjual 

dan pembeli di dalam suatu suasana service atau pelayanan jasa. 

Dimana terjadi kontak secara langsung antara karyawan dan 

pembeli dan melibatkan segala elemen dari service seperti 

karyawan, fasilitas fisik (gedung, peralatan), suasana, serta sistem 

kerja. Service encounters dapat membangun suatu image pada 
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pelanggan mengenai perusahaan dan dapat menilai secara langsung 

kinerja karyawan. 

4) Servicescapes 

Servicescapes adalah lingkungan di mana layanan ini 

berkumpul dan di mana penjual dan pelanggan berinteraksi, 

dikombinasikan dengan komoditas nyata dan kinerja atau 

memfasilitasi komunikasi layanan.
39

 

Ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat berdiri sendiri, dan saling terkait antara satu dan lainnya, agar 

terjadi layanan prima untuk mencapai tujuan dalam mempertahankan 

dan menarik para anggota. 

3. Perilaku konsumen 

 Kotler membedakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Faktor-faktor tersebut meliputi 

faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi.  

a. Faktor budaya  

Kelas budaya, sub budaya, dan sosial sangat mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen. Budaya (culture) adalah determinan 

dasar keinginan dasar perilaku seseorang. Melalui keluarga dan 

institusi utama lainnya, seorang anak yang tumbuh di Amerika Serikat 

terpapar oleh nilai-nilai berikut : pencapaian dan keberhasilan, 

aktivitas, efisiensi dan kepraktisan, proses, kenyamanan materi, 
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individualisme, kebebasan, kenyamanan eksternal, humanitarianisme, 

dan jiwa muda. Seorang anak yang tumbuh di Negara lain mungkin 

mempunyai pandangan yang berbeda tentang diri sendiri, hubungan 

dengan orang lain, dan ritual. Pemasar harus benar-benar 

memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap Negara untuk memahami 

cara terbaik memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang 

untuk produk baru.
40

 

b. Faktor sosial  

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, 

keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku 

pembelian. Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah 

semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) 

atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok 

referensi utama yang paling berpengaruh. Peran dan status orang 

berpartisipasi dalam banyak kelompok keluarga, klub, organisasi. 

Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan membantu 

mendefinisikan norma perilaku.  

c. Faktor pribadi  

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Faktor pribadi meiputi usia dan tahap dalam siklus hidup 
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pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep 

diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak dari karakteristik ini 

yang mempunyai dampak yang sangat langsung terhadap perilaku 

konsumen, penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara 

seksama.  

d. Faktor psikologi  

Faktor psikologi juga berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. Faktor psikologi adalah suatu hal yang dapat 

mempengaruhi tindakan dari dalam diri seseorang masing-masing. 

Faktor psikologi meliputi motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan 

sikap.
41

 

4. Keputusan 

Keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

secara sadar dan atas keinginan pribadi masing-masing. Dan keputusan 

merupakan pemilihan di antara alternatif-alternatif yang mengandung tiga 

pengertian,yaitu:  

(1) Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan;  

(2) Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik; 

dan  

(3) Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan ini makin mendekatkan 

pada tujuan tersebut. 
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Lebih lanjut, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses 

pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab 

pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, 

dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Sejalan dengan perilaku 

konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen (consumer 

decisionmaking) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan, dan 

memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pengambilan keputusan adalah suatu 

kelanjutan dari cara pemecahan masalah yang memiliki fungsi antara lain 

sebagai berikut:  

(1) Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan 

terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara 

institusional maupun secara organisasional; 

(2) Sesuatu yang bersifat futuristic, artinya bersangkut paut dengan hari 

depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya 

berlangsung cukup lama. 

Sedangkan tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu:  

(1) Tujuan yang bersifat tunggal;  

(2) Tujuan yang bersifat ganda. 

Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu 

diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan 
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keputusan tersebut. Unsur-unsur dari pengambilan keputusan tersebut 

adalah sebagai berikut:  

(1) Tujuan dari pengambilan keputusan, adalah mengetahui lebih dahulu 

apa tujuan dari pengambilan keputusan itu;  

(2) Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan 

masalah, adalah mengadakan identifikasi alternatif-alternatif yang 

akan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut;  

(3) Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui 

sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, yaitu suatu keadaan yang 

dapat dibayangkan sebelumnya, namun manusia tidak sanggup atau 

tidak berdaya untukmengatasinya; 

(4) Sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu 

pengambilan keputusan, adalah adanya sarana atau alat untuk 

mengevaluasi atau mengukur hasil dari pengambilan keputusan itu.
42

 

5. Nasabah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan nasabah adalah 

pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.
43

 

Sementara itu Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan 
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dalam UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu : 

a. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan 

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank 

dengan nasabah yang bersangkutan.  

b. Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 

yang bersangkutan.  

6. Menabung  

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena 

dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk 

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk 

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.
44

 Menabung adalah kegiatan 

mengamankan dana agar dana tidak mengalami pengurangan jumlah 

pokok. Didalam menabung, pemilik dana, tidak akan mengalami kerugian. 

Namun, jika dana yang dimiliki ditabungkan di bank maka akan 

bertambah, minimal akan mendapatkan bonus (jika di syariah dilakukan 

dengan akad wadi’ah). Jadi dalam menabung risiko relatif kecil, atau 

bahkan dapat dikatakan tidak berisiko, karena pokok akan kembali kepada 

pemilik.
45
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dapat disajikan sebagai dasar 

pertimbangan bagi peneliti. Begitu pula halnya dengan penelitian ini, terdapat 

berbagai penelitian terdahulu dengan topik mengenai Triangle Marketing. 

Beberapa penelitian yang sejenis antara lain : 

Pertama, skripsi dari  Muchamad Irfan Aminnudin (2015) dengan judul 

“Pengaruh Marketing Mix Dan Triangle Marketing Terhadap Keputusan 

Menjadi Nasabah Simpanan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu 

Tulungagung”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik random sampling dengan 105 responden. Metode analisis 

yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dan menggunakan uji 

validitas, realibilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis mengunakan 

Koefisien Determinasi (R2), uji-T dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel Marketing Mix berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah. Sedangkan variabel Triangle Marketing yang berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabah dapat dikarenakan belum 

optimalnya penggunaan strategi Triangle Marketing untuk meningkatkan 

kualitas Bank Muamalat dan untuk meningkatkan jumlah nasbah.
46

Persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Triangle 

Marketing, sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian yang berbeda 

dan terdapat variabel lain yang menjadi fokus penelitian. 
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Kedua, skripsi dari Danang Tri Cahyono 2014, dengan judul 

“Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Anggota Dalam Mengambil 

Pembiayaan Murabahah di BMT IKPM Gontor Ponorogo”. Teknik 

pengambilan sample dalam penelitian ini adalah random sampling dengan 

responden sebanyak 50 responden. Metode analisis menggunakan metode 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang 

mempunyai pengaruh yang paling signifikan atau dominan adalah 

harga.
47

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang 

pengaruh pemasaran terhadap keputusan nasabah menabung yang 

membedakan adalah variable atau fokus penelitiannya berbeda yaitu 

menggunakan Marketing Mix. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irwinda N.T. Andi Lolo pada 

tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Marketing Mix terhadap Keputusan 

Konsumen yang Menabung pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang 

Makasar Kartini”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bauran 

pemasaran jasa berupa produk, promosi, lokasi, proses, dan bukti fisik 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen yang menabung pada PT.Bank 

Mandiri Cabang Kartini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai uji F hitung yang 

lebih besar dari F tabel.
48

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

saya lakukan adalah penelitian ini hanya menggunakan variabel yaitu 
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marketing mix dan yang akan saya teliti adalah variabel Triangle Marketing, 

yang sama adalah sama- sama meneliti pengaruh terhadap keputusan nasabah 

menabung. 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ita Rosdiana pada tahun 2011 

dengan judul “Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Tabungan Muamalat 

Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Muamalat IndonesiaCabang Bumi 

Serpong Damai (BSD) Tangerang” berdasarkan hasil penelitian bahwa 

variabel produk menempati rating pertama atu sangat berpengaruh dalam 

tingkat kepuasan nasabah Bank Muamalat Cabang Bumi Putra Serpong Damai 

(BSD) Tangerang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah penelitian ini menggunakan bauran pemasaran sedangkan saya 

menggunakan variabel Triangle Marketing. Persamaan dari penelitian ini 

adalah sama sama meneliti tentang pengaruh kepuasan nasabah.
49

 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mu’ah dengan judul “Pengaruh 

Promosi Dan Komunikasi Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan” hasil pengujian 

hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Promosi (X1) memiliki 

nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel, maka keputusannya adalah 

menerima Ha dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung nasabah KJKS Ben 

Iman Lamongan. Dan Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel komunikasi (X2) memiliki nilai thitung lebih besar dari t tabel, 
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maka keputusannya adalah menerima Ha dan Ho ditolak. Hal ini berarti 

variabel komunikasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

untuk menabung nasabah KJKS Ben Iman Lamongan. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pertaman adalah penelitian 

ini sama-sama meneliti tentang pengaruh promosi dan komunikasi terhadap 

keputusan nasabah menabung. Yang mana komunikasi termasuk dalam 

indikator dari variabel Internal Marketing, dan promosi termasuk dalam 

indikator dari variabel Eksternal Marketing. Kedua penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama meneliti tentang keputusan 

nasabah menabung. Sedangkan perbedaannya adalah variable yang diteliti 

berbeda dan objek yang diteliti juga berbeda.
50

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelakan secara 

teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.
51

Berdasarkan 

landasan teori dan telaah pustaka maka kerangka berfikir dari penelitian ini 

adalah 
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Tabel 1.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
52

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh Internal Marketing (IM) terhadap keputusan  

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

Ha :  Terdapat pengaruh Internal Marketing (IM) terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh Eksternal Marketing (EM) terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

Ha :  Terdapat pengaruh Eksternal Marketing (EM) terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 
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Ho :  Tidak terdapat pengaruh Interactive Marketing (ITM) terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

Ha :  Terdapat pengaruh Interactive Marketing (ITM) terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh Triangle Marketing (ITM) terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

Ha :  Terdapat pengaruh Triangle Marketing (ITM) terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. 

 



 

1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel dengan variabel lain. 

Pada penelitian ini, untuk mengumpulkan data menggunakan kuisioner yang 

diberikan kepada responden. Dari jawaban yang diberikan oleh responden 

tersebut, kita bisa mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak dan apakah 

antara variabel satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dengan 

menggunakan rumus statistik. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif 

asosiatif yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.
53

 Maka 

untuk mendeskripsikan digunakan beberapa rumus statistik, sehingga 

penelitian ini dikenal dengan penelitian kuantitatif. Sedangkan metode 

penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian survey untuk 

mendapatkan data dan dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) 

dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara tidak terstruktur 

untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.
54

 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel 

yaitu satu variabel dependen (variabel terikat) yang mempunyai 3 sub variabel 

dengan satu variabel independen (variabel bebas). Variabel penelitian pada 
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dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.
55

 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang saling berhubungan 

satu sama lain, kedua variabel tersebut adalah variabel Independen (Variabel 

Bebas) dan variabel Dependen (Variabel Terikat). Variabel Independen dalam 

penelitia ini meliputi Triangle Marketing, sedangkan Variabel Dependen pada 

penelitian ini adalah Keputusan Nasabah menabung. Masing-masing variabel 

didefiniskan secara operasional sebagai berikut: 

1. Triangle Marketing 

Triangle pemasaran jasa atau the service marketing triangle, 

merupakan bagian dari beberapa unsur dari perusahaan dan pelanggan. 

Ketiga unsur tersebut meliputi sisi manajemen dari perusahaan, pekerja 

atau pegawai, dan pelanggan. Sisi perusahaan yang meliputi juga staf 

pegawainya merupakan bagian dari pemasaran dari dalam perusahaan atau 

Internal Marketing. Di sisi Eksternal Marketing, melibatkan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan antara manajemen dengan karyawan di dalam 

mewujudkan janji yang telah ditetapkan antar perusahaan dengan 

pelanggan. Sebaliknya dari sisi pelanggan, yang merupakan bagian dari 

pemakai jasa adalah terjadinya suatu proses eksternal dari pemasaran. 
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Artinya pemasaran keluar yang dilakukan oleh perusahaan karena 

menyangkut pihak eksternal yaitu pelanggan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dengan demikian sisi Eksternal Marketing memiliki kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen yang pada prinsipnya 

adalah dalam rangka penempatan janji tentang jasa yang akan ditawarkan 

kepada pelanggan. Di samping sisi internal dan Eksternal Marketing, juga 

terdapat proses interaktif antara pelanggan dengan karyawan perusahaan. 

Sehingga proses Interactiv tersebut merupakan bagian kegiatan marketing 

yang dilakukan oleh perusahaan melalui karyawannya kepada pelanggan.
56

 

2. Keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara 

sadar dan atas keinginan pribadi masing-masing. 

3. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan 

perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal 

yang tidak diinginkan.
57

 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik 

disini ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada 

suatu penelitian dan keadaannya senantiasa berubah-ubah. Dalam 
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penelitian, istilah karakteristik biasa juga disebut sebagai variabel atau 

peubah.
58

 Pada penelitian ini, populasi yang akan diambil atau diteliti yaitu 

para nasabah dari Bank Muamalat Cabang Madiun yang datang ke Bank 

untuk melakukan transaksi. Nasabah Bank Muamalat Cabang Madiun 

adalah 5.292 nasabah.
59

 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya 

pada penelitian dengan jumlah populasi besar.
60

Untuk menentukan 

sampel, perlu diperhatikan kualitas populasi. Jika populasi lebih dari 100 

maka, diambil 10-15% sebagai sampel, sedangkan jumlah populasi kurang 

dari 100, maka itu harus dijadikan sampel semua. Dan yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah sebagian dari seluruh nasabah penabung pada 

Bank Muamalat Cabang Madiun. 

3. Teknik pengambilan sampel  

Dalam penelitian ini,yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengambil sampel adalah simple random sampling yaitu pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilalukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu. Alasan peneliti menggunakan simple 

random sampling adalah karena nasabah dari Bank Muamalat Cabang 

Madiun mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota 
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sampel. Rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah 

sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin.  

n =  
N

Nd2 +  1
 

n =  
5292

5292(0,1)2 +  1
 

n =  
5292

53,92
 

n = 98,14 98 Orang 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel (98 nasabah penabung)  

N = Jumlah populasi (5292 nasabah penabung)  

d =Presentse kelonggaran ketidaktelitian karena sampel masih dapat 

ditoleransi (1%, 5%, 10%) (10%). 

 

D. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yitu data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya 

secara khusus. Dikatakan data primer, karena dalam penelitian ini data yang 

dibutuhkan yakni berupa tanggapan responden terhadap Pengaruh Triangle 

Marketing Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Bank Muamalat 

Cabang Madiun. Sehingga peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri 

berdasarkan kebutuhan peneliti.
61

 Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

                                                           
61

  Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis Output 

Komputer (Yogyakarta: Caps, 2011), 21. 



51 
 

   
 

dari nasabah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang selanjutnya 

disebut responden. Dan juga Bank Muamalat cabang Madiun untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran deskriptif populasi dan 

lokasi penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Instrumen dalam peneleitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman 

wawancara, pedoman observasi, dan kuisioner. Ada dua hal yang 

mempengaruhi kualitas darta hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen 

penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, 

kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas 

instrumen.
62

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Pernyataan pada kuesioner berpedoman pada indikator-indikator 

variabel, pengerjaanya dengan memilih salah satu alternative jawaban yang 

disesuaikan. Setiap butir pertanyaan disertai lima jawaban dengan 

menggunakan skor nilai. Skala  pengukuran menggunakan skala likert.  

Dengan skala likert maka, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak 

menyusun butir-butir instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan 

pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Jawaban 

dari setiap butir instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 
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dari sangat positif sampai sangat negatif. Dalam penelitian ini digunakan 

pilihan respon skala lima dengan jawaban pernyataan yang bersifat positif 

skor jawaban adalah  : 

1. SS (Sangat Setuju) :   skor 5 

2. S (Setuju) :  skor 4 

3. KS (Kurang Setuju) :  skor 3 

4. TS (Tidak Setuju) : skor 2  

5. STS (Sangat Tidak Setuju)  : skor 1 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut: 

1. Teknik Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
63

 Dalam penelitian ini, angket yang berupa 

pernyataan digunakan untuk memperoleh data mengenai pengaruh Triangle 

Marketing terhadap keputusan nasabah menabung pada bank muamalat 

cabang madiun. Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada nasabah 

agar mereka mengisi sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya. Nasabah 

diberi arahan atau dijelaskan cara mengisi angket tersebut. Setiap 

responden diharuskan untuk mengisi angket yang telah diberikan.
 64
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2. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan suatu 

kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda 

dan sebagainya.
65

 Dokumentasi dapat juga diartikan sebagai catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.
66

 

 Agar instrumen benar-benar memenuhi persyaratan validitas dan 

reliabilitas, maka perlu dilakukan uji instrumen penelitian sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengethaui apakah suatu 

instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas 

menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya.
67

 Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Ada berbagai metode yang digunakan dalma uji 

validitas seperti, korelasi product moment (seperti metode analisis 

korelasi) dan analisis faktor. Contoh yang diberikan menggunakan 
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analisis faktor sedangkan metode korelasi dapat mengikuti langkah 

analisis korelasi.
68

 

Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung 

denganr-tabel, Dengan membandingkan nilai r-hitung dari hasil output 

(Corrected Item- Total Correlation) dengan r-tabel, jika r-hitung lebih 

besar dari r-tabel maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi 

jika hitung lebih kecil dari pada r-tabel maka butir pertanyaan tersebut 

tidak valid. 

 

Ketarangan: 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah observasi/responden 

X = skor pertanyaan 

Y = skor total 

Nilai korelasi yang didapat dari rumus tersebut kemudian 

dibandingkandengan nilai di tabel koefisen korelasi r. Butir disebut 

valid jika nilai korelasilebih besar dari nilai di tabel atau (r-hitung >r-

tabel) pada taraf signifiikansi 5%. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

alat pengukur dapat diandalkan. Uji reabilitas dilakukan untuk 
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mengetahui konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu yang 

diperoleh dengan cara menghitung koefisien alpha dengan 

menggunakan metode alpha cronbach’s. Jika hasilnya α > 0,06 maka 

dinyatakan bahwa instrument tersebut reabilitasnya tinggi. Artinya 

butir pertanyaan/variabel tersebut adalah reliabel/dapat dipercaya. Hal 

ini artinya data yang dipergunakan telah layak digunakan pada analisis 

berikutnya. Rumus croanbach alpha adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

r11 = reliabilitas 

k = banyaknya butir pertanyaan 

ab2 = jumlah varian butir 

αt2  = varian total.
69

 

c. Uji T 

Uji t, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

atau pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen 

(faktor-faktor) secara parsial terhadap variabel dependen (jiwa 

entrepreneurship). 

Cara menentukan besarnya t hitung (th) dengan rumus: 

Th = 
𝑏−𝛽

𝑆𝑏
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Keterangan: 

th : t hitung 

b : Koefisien Regresi 

β : Nilai Slope dari garis regresi 

Sb : Standar error the regression coefficient 

d. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 1 dan 2 adalah menggunakan rumus regresi linier 

sederhana dengan bantuan SPSS 16. Adapun untuk mendapat model 

Regresi Linier Sederhana, yaitu:
70

 

ixbby 10
ˆ   

1) Langkah pertama mencari 0b  dan 
1b  

1b : 
22

..

xnx

yxnxy



  

0b : xby 1  

2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

Anova (Analysis of Varience) untuk menguji signifikansi 

pengaruh Variabel x terhadap variabel y. 

3) Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh variabel x terhadap variabel y) 

SST

SSR
R 2
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Ada beberapa metode atau teknik dalam pengolahan dan analisis data, 

antara lain: 

1. Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang 

mempelajari cara-cara pengupulan, penyusunan, dan penyajian ringkasan 

data penelitian. Dalam SPSS, metode pengolahan data untuk statistik 

deskriptif dapat dilakukan dengan menu Analyze-Deskriptif yang terdiri 

atas: 

a) Frequencies 

Menginformasikan mean, median, kuarti, presenti, standar deviasi. 

Menu ini dapat digunakan untuk menampilkan dan mendeskriptifkan 

yag terdiri atas satu variabel. 

b) Descriptive 

Menginformasikan nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi, 

dan menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

c) Explore  

Menguji lebih teliti sekelompok data untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. 

d) Crosstabs 

Menyajikan deskripsi data dalam bentuk deskripsi silang.  
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1. Ratio 

Menghitung ratio sesuia dengan keinginan peneliti.
71

 

a. Uji multikolinearitas 

Merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi entar variabel bebas 

(variabel independen). Model uji regresi yang baik selayaknya 

tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas adalah: 

1) Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual veriabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi veriabel terkait. 

2) Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel 

bebas ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90) maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

3) Multikolinearitas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 

maka tingkat kolinearitas dapat ditoleransi. 

4) Nilai eigenvalue sejumah satu atau lebih veriabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinearitas. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk 

semua pengamatan. Jika varians dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedatisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 
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tejadi heterokedastisitas karena data cross section memiliki dan 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Salah satu 

cara untuk melihat adanya problem heterokedastisitas adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan resisualnya (SRESID). Cara menganalisnya: 

1) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang 

teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, 

jika terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedatisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 10 pada sumbu Y maka 

mengindikasikan tidak terjadi hetero kedatisitas. 

c. Uji normalitas  

Dilakukan untuk melihat apakah dalam regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi 

normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Data outlier 

(tidak normal) harus dibuang karena menimbulkan bias dalam 

interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Sebagai contoh 

distribusi tinggi penduduk indonesia sebagai berikut: 165cm, 

168cm, 166cm, 163cm, 164cm, 166cm, 168cm, 112cm. Nilai 

112cm merupakan outlier sehingga harus dikeluarkan dalam 

analisis data.
72
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1 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) memulai perjalanan 

bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 

atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian BMI digagas oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah 

Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 

1412 H, BMI terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan 

syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah 

Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu 

produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan 

tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang 

diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum 

Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip 

pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile 

banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut 

menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah 

penting di industri perbankan syariah.
73
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Pada 27 Oktober 1994, BMI mendapatkan izin sebagai Bank Devisa 

dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan 

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan 

pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. 

Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi BMI di peta industri 

perbankan Indonesia.
74

 

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin 

melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di 

seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka 

kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di 

Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. 

Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) 

kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan 

layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM 

Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia 

melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). 

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, BMI melakukan 

rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap 

image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus 

mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara 
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nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama 

beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah 

Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, 

(DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan 

layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). 

Sejak tahun 2015, BMI bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang 

semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis 

yang terarah BMI akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best 

Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional 

Presence”.
75

 

1. Visi dan Misi Bank Muamalat 

a. Visi 

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di 

Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional” 

b. Misi  

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia 

yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, 

untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.
76
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2. Anak Perusahaan 

a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Muamalat  

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, 

merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. pada tanggal 12 September 1997 dan disahkan 

berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor Kep-485/KM.17/1997 

tanggal 10 Oktober 1997. Program pensiun yang dilaksanakan adalah 

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). DPLK Muamalat menawarkan 

kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun 

pekerja mandiri dan pengelolaan dana nasabahnya dilakukan secara 

profesional sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening 

pribadi nasabah. Sehingga, apapun profesi nasabah, bisa mendapat 

jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak jika 

telah menjadi peserta DPLK Muamalat. Beragam pilihan umur pensiun, 

pengelolaan danasecara syariah, beragam paket investasi dengan hasil 

pengembangan yang kompetitif, fleksibel, jaringan luas dan akses 24 

jam menjadi faktor keuntungan bagi nasabah untuk mempersiapkan 

lebih dini masa pensiunnya di DPLK Muamalat. Keuntungan bagi 

perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta DPLK 

diantaranya adalah tidak dibebankan pajak (Pph 25), sebagai sarana 

untuk mempersiapkan pesangon/dana pensiun karyawannya (sesuai UU 

Nomor 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan) serta dapat melaporkan 
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ke Kementerian Keuangan sebagai badan yang telah menyelenggarakan 

dana pensiun.
77

  

b. Pt. Al - Ijarah Indonesia Finance (Alif) 

PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) didirikan pada bulan 

November 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 

27 Agustus 2007. Perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. 

Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp105 miliar, yang 

ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka 

Indonesiadan Timur Tengah, yaitu BMI , Bank Boubyan Kuwait, Alpha 

Lease and Finance Holding BSC, Kerajaan Bahrain. ALIF pada 

mulanya didirikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi 

komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menawarkan 

pembiayaan minimal sebesar Rp2 miliar per transaksi dan jasa 

konsultasi keuangan. Krisis ekonomi global yang dimulai tahun 2010 

lalu telah mendorong ALIF untuk mengubah fokus bisnis pada 

pembiayaan ritel. Hal ini disamping untuk meningkatkan sumber 

pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan sektor 

konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan di masa 

mendatang. Saat ini ALIF yang memiliki Total Aset sebesar Rp786 

miliar dan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari 

pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan 
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usaha seperti mesin dan alat berat maupun pembiayaan konsumtif (ritel) 

seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk pembiayaan tersebut 

didasarkan pada prinsip keuangan syariah dengan menggunakan skema 

pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), dan 

Murabahah (Jual dan Beli).
78

 

3. Produk dan Jasa 

a. Giro 

1) Giro Perorangan 

2) Giro Institusi 

b. Tabungan 

1) Tabungan Muamalat 

2) Tabungan Muamalat Dollar 

3) Tabungan Haji Arafah 

4) Tabungan Haji Arafah Plus 

5) Tabungan Muamalat Umroh 

6) TabunganKu 

7) Tabungan iB Muamalat Wisata 

8) Tabungan iB Muamalat Prima 

c. Deposito 

1) Deposito Mudharabah 

2) Deposito Fulinves 

3) KPR Muamalat Ib 
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4) AutoMuamalat 

5) Dana Talangan Porsi Haji 

d. Pembiayaan 

1) Pembiayaan Muamalat Umroh 

2) Pembiayaan Anggota Koperasi 

3) Pembiayaan LKM Syariah 

4) Pembiayaan Rekening Koran Syariah 

5) Pembiayaan Investasi 

6) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis 

7) Remittance BMI – MayBank 

8) Remittance BMI – BMMB 

9) Remittance BMI – NCB 

10) Tabungan Nusantara 

11) Bank Garansi 

12) Ekspor 

13) Impor 

14) Ekspor Impor Non LC Financing 

15) SKBDN 

16) Letter Of Credit 

17) Standby LC 

18) Investment Service 

19) Transfer 

20) SMS Banking 
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21) SalaMuamalat 

22) MuamalatMobile 

23) Internet Banking 

24) Cash Management System 

25) PC Banking 

26) Gerai Muamalat - Loket Pembayaran real time online (Hasil 

bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI 

Jakarta)
79

 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan 

atau pernyataan pada kuesioner yang harus dihilangkan atau diganti karena 

dianggap tidak relevan. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur 

ketetapan suatu item dalam kuesioner, apakah item tersebut sudah tepat 

dalam mengukur.
80

 

Tabel 2.1 

Hasil uji validitas variabel Triangle Marketing 
 

No 
Pernyataan 

“r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 0,446 0,198 Valid 

2 0,382 0,198 Valid 

3 0,363 0,198 Valid 

4 0,475 0,198 Valid 
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5 0,506 0,198 Valid 

6 0,702 0,198 Valid 

7 0,606 0,198 Valid 

8 0,560 0,198 Valid 

9 0,378 0,198 Valid 

10 0,357 0,198 Valid 

 

Tabel 2.2 

Hasil uji validitas variabel keputusan nasabah menabung 

 
No 

Pernyataan 
“r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 0,608 0,198 Valid 

2 0,691 0,198 Valid 

3 0,542 0,198 Valid 

4 0,482 0,198 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang menunjukkan sejauh mana 

pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila 

dilakukan pengulangan pengukuran terhadap subyek yang sama. Uji ini 

hanya dapat dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan yang valid saja. 

Dikatakan reliabel jika nilai 𝛼 ≥ 0.60.
81

 

Tabel 2.3 

Hasil Uji Realibilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Batas Reliabel Keterangan 

Marketing Mix 0,709 0,60 Reliabel 

Keputusan Nasabah 

Menabung 
0,708 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan spss 
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C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini 

dilakukan dengan rumus Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS. Untuk lebih jelasnya, hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.4 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00015 VAR00016 

N 98 98 

Normal Parameters
a
 Mean 44.40 17.71 

Std. Deviation 2.924 1.429 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .130 .145 

Positive .095 .140 

Negative -.130 -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.282 1.438 

Asymp. Sig. (2-tailed) .075 .032 

a. Test distribution is Normal.   

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

pada masing-masing variabel >0,05, yang berarti masing-masing variabel 

berdistribusi normal. 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Regresi Linear Sederhana 

Regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui hubungan 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan 

tersebut yaitu : 
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a. Hubungan antara Internal Marketing (X1) terhadap keputusan nasabah 

menabung (Y). 

b. Hubungan antara Eksternal Marketing (X2) terhadap keputusan 

nasabah menabung (Y). 

c. Hubungan antara Interactive Marketing (X3) terhadap keputusan 

nasabah menabung (Y) 

d. Hubungan antara Triangle Marketing (X) Terhadap keputusan nasabah 

menabung (Y) 

Dari pengujian ini didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2.5 
Hasil Regresi Linear Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: 

Ha1: Internal Marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. Nilai probabilitas Thitung variabel Internal 

Marketing sebesar 0,091 menunjukkan hipotesis alternative (Ha1) yang 

diajukan ditolak, artinya variabel Insternal Marketing secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 14.390 1.950  7.379 .000   

VAR0001
9 

.244 .143 .172 1.709 .091 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: VAR00016  
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Selain menggunakan regresi liniear sederhana perlu dijuji 

menngunakan Uji – t.tujuan dari Uji – t ini untuk membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan antara Internal Marketing terhadap keputusan 

nasabah menabung secara parsial. Ketentuan ttabel : α = 0,05 (satu sisi) ; n – 

1 = 98 – 1 = 97, maka ttabel = 1,661 

Ketentuan penerimaan hipotesis yaitu: 

Ha ditolak bila sig. > 0,05 atau thitung < ttabel 

 Ha diterima bila sig. ≤ 0,05 atau thitung > ttabel 

Hasil Uji – t dari Internal Marketing diperoleh nilai thitung sebesar 

1.709 sedangkan ttabel sebesar 1,661 dan nilai sig. sebesar 0,091 > 0,05,  

artinya thitung > ttabel dan menunjukkan bahwa antara  variabel Internal 

Markting terhadap keputusan nasabah menabung berpengaruh namun 

tidak secara signifikan. 

Tabel 2.6 

Hasil Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 
13.888 1.285 

 
10.805 .000 

  

VAR000

20 
.220 .073 .292 2.994 .003 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: VAR00016  
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Analisis: 

Ha1: Eksternal Marketing berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. Nilai probabilitas Thitung variabel kualitas 

produk sebesar 0,003 menunjukkan hipotesis alternative (Ha1) yang 

diajukan diterima, artinya variabel Eksternal Marketing secara parsial  

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. 

Selain menggunakan regresi liniear sederhana perlu dijuji 

menngunakan Uji – t.tujuan dari Uji – t ini untuk membuktikan tidak 

adanya pengaruh yang signifikan antara Eksternal Marketing terhadap 

keputusan nasabah menabung secara parsial. Ketentuan ttabel : α = 0,05 

(satu sisi) ; n – 1 = 98 – 1 = 97, maka ttabel = 1,661 

Ketentuan penerimaan hipotesis yaitu: 

 Ha ditolak bila sig. > 0,05 atau thitung < ttabel 

 Ha diterima bila sig. ≤ 0,05 atau thitung > ttabel 

Hasil Uji – t dari Eksternal Marketing diperoleh nilai thitung sebesar 

2.994 sedangkan ttabel sebesar 1,661 dan nilai sig. sebesar 0,03 < 0,05,  

artinya thitung > ttabel dan menunjukkan bahwa antara  variabel Eksternal 

Marketing terhadap keputusan nasabah menabung mempunyai pengaruh 

signifikan. 
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Tabel 2.7 

Hasil Regresi Linear Sederhana 

A

n

a

l 

 

 

i 

 

 

Analisis: 

Ha1: Interactive Marketing berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. Nilai probabilitas Thitung variabel Interactive 

Marketing sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis alternative (Ha1) yang 

diajukan diterima, artinya variabel Interactive Marketing secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. 

Selain menggunakan regresi liniear sederhana perlu dijuji 

menngunakan Uji – t.tujuan dari Uji – t ini untuk membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan antara Interactive Marketing terhadap keputusan 

nasabah menabung secara parsial. Ketentuan ttabel : α = 0,05 (satu sisi) ; n – 

1 = 98 – 1 = 97, maka ttabel = 1,661 

Ketentuan penerimaan hipotesis yaitu: 

 Ha ditolak bila sig. > 0,05 atau thitung < ttabel 

 Ha diterima bila sig. ≤ 0,05 atau thitung > ttabel 

Hasil Uji – t dari Interactive Marketing diperoleh nilai thitung sebesar 

5.767 sedangkan ttabel sebesar 1,661 dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05,  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9.729 1.390  6.998 .000   

VAR0002

1 
.597 .104 .507 5.767 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: VAR00016  
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artinya thitung > ttabel dan menunjukkan bahwa antara  variabel Interactive 

Marketing terhadap keputusan nasabah menabung mempunyai pengaruh 

secara signifikan. 

Tabel 2.8 

Hasil Regresi Linear Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: 

Ha1: Triangle Marketing berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. Nilai probabilitas Thitung variabel Triangle 

Marketing sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis alternative (Ha1) yang 

diajukan diterima, artinya variabel Triangle Marketing secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung. 

Selain menggunakan regresi liniear sederhana perlu dijuji 

menngunakan Uji – t.tujuan dari Uji – t ini untuk membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan antara Triangle Marketing terhadap keputusan 

nasabah menabung secara parsial. Ketentuan ttabel : α = 0,05 (satu sisi) ; n – 

1 = 98 – 1 = 97, maka ttabel = 1,661 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.751 1.971  3.933 .000   

VAR00015 .224 .044 .459 5.066 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: VAR00016  
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Ketentuan penerimaan hipotesis yaitu: 

  Ha ditolak bila sig. > 0,05 atau thitung < ttabel 

  Ha diterima bila sig. ≤ 0,05 atau thitung > ttabel 

Hasil Uji – t dari Triangle Marketing diperoleh nilai thitung sebesar 

5.066 sedangkan ttabel sebesar 1,661 dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05,  

artinya thitung > ttabel dan menunjukkan bahwa antara  variabel Triangle 

Marketing terhadap keputusan nasabah menabung mempunyai pengaruh 

secara signifikan. 

 

E. Pembahasan 

Pada bab ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

Triangle Marketing  yang terdiri dari  Internal Marketing, Eksternal 

Marketing, dan Interactive Marketing terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan kuesioner sebagai alat bantu penggalian data yang disebar 

kepada 98 responden yakni nasabah penabung di Bank Muamalat Cabang 

Madiun. Kemudian peneliti mengolah hasil dari jawaban responden tersebut 

menggunakanbantuan software SPSS for windows Versi 16.0 

a. Pengaruh Eksternal Marketing Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Hasil yang diperoleh dari hasil Uji – t dari Eksternal Marketing 

diperoleh nilai thitung sebesar 2.994 diperoleh dari perhitungan spss 

sedangkan ttabel sebesar 1,661 diperoleh dari besarnya ttabel n 98 dan nilai sig. 

sebesar 0,03 yang diperoleh dari perhitungan spss < 0,05, dimana 0,05 



76 
 

   
 

adalah tingkat signifikasi artinya thitung > ttabel dan nilai signifikan kurang dari 

0,05 maka  menunjukkan bahwa antara variabel Eksternal Marketing 

terhadap keputusan nasabah menabung mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan. 

Berdasarkan hasil pada pembahasan di atas dijelaskan bahwa 

Eksternal Marketing berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Hal ini 

menyatakan bahwa apabila Eksternal Marketing meningkat maka keputusan 

nasabah menabung juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila 

Eksternal Marketing turun maka keputusan nasabah menabung juga akan 

turun. Dengan tanggapan positif pada Eksternal Marketing ternyata 

mendukung pengaruhnya terhadap keputusan nasabah dalam menabung. 

Sejalan dengan teorinya, bahwa yang termasuk dalam indikator 

Eksternal Marketing salah satunya adalah advertising atau yang sering kita 

sebut dengan periklanan atau promosi merupakan salah satu upaya suatu 

perusahaan guna menawarkan produk-produk yang dimiliknya kepada para 

konsumen. Selain itu advertising atau periklanan juga dapat diartikan 

sebagai upaya suatu perusahaan untuk mempromosikan jasa mereka melalui 

berbagai macam media elektronik, cetak, dll) agar pelanggan mengerti 

tentang jasa yang mereka.  

b. Pengaruh Internal Marketing Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Hasil yang diperoleh yaitu hasil Uji – t dari Internal Marketing 

diperoleh nilai thitung sebesar 1.709 diperoleh dari perhitungan spss 
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sedangkan ttabel sebesar 1,661 diperoleh dari ttabel n 98 dan nilai sig. sebesar 

0,091 yang diperoleh dari perhitungan spss  > 0,05, dimana 0,05 adalah 

tingkat signifikasi artinya thitung > ttabel dan nilai signifikan lebih dari 0,05 

yang artinya apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka diartikan tidak 

signifikan dan menunjukkan bahwa antara  variabel Internal Markting 

terhadap keputusan nasabah menabung berpengaruh namun tidak secara 

signifikan. 

Berdasarkan hasil pada pembahasan di atas dijelaskan bahwa 

Internal Marketing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Hal ini 

menyatakan bahwa apabila Internal Marketing meningkat maka keputusan 

nasabah menabung juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila 

Internal Marketing turun maka keputusan nasabah menabung juga akan 

turun. Tetapi dengan tanggapan positif pada Internal Marketing ternyata 

tidak mendukung pengaruhnya terhadap keputusan nasabah dalam 

menabung. 

Tidak adanya pengaruh secara signifikan Internal Marketing 

terhadap keputusan nasabah menabung ini dapat disimpulkan bahwa, dari 

temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan ternyata banyak sebagian 

besar responden tidak terlalu memperhatikan atau mempermasalahkan 

adanya komunikasi yang terjalin antara pimpinan, karyawan, dan juga staff 

di Bank Muamalat Cabang Madiun. Dimana komunikasi disini merupakan 

indikator yang ada di dalam Internal Marketing. Salah satu yang menjadi 
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penyebab dari hal tersebut antara lain adalah karena nasabah beranggapan, 

bahwa mereka datang ke bank hanya untuk melakukan transaksi sesuai 

tujuan awal mereka datang ke bank saja, dan hal tersebut biasanya hanya 

berlangsung tidak lama. Sehingga nasabah tidak terlalu memperhatikan apa 

yang terjadi di sekitar mereka misalkan saja memperhatikan komunikasi 

yang terjalin antara pihak karyawan dengan pimpinan, pihak karyawan 

dengan pihak penyelia, karyawan dengan karyawan lain dan sebagainya. 

Yang menjadi titik fokus nasabah datang ke bank adalah tujuan utama 

mereka datang untuk kepentingan apa. 

Selain itu peneliti juga menemukan bahwa karyawan di Bank 

Muamalat Cabang Madiun dengan karyawan yang lain kurang berinteraksi 

sehingga menimbulkan kesan yang kurang baik bagi nasabah Bank 

Muamalat Cabang Madiun. 

c. Pengaruh Interactive Marketing Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Hasil yang diperoleh dari hasil Uji – t dari Interactive Marketing 

diperoleh nilai thitung sebesar 5.767 diperoleh dari perhitungan spss 

sedangkan ttabel sebesar 1,661 diperoleh dari ttabel n 98 dan nilai sig. sebesar 

0,000 yang diperoleh dari perhitungan spss < 0,05, diamana 0,05 adalah 

tingkat signfikasi artinya thitung > ttabel dan menunjukkan bahwa antara  

variabel Interactive Marketing terhadap keputusan nasabah menabung 

mempunyai pengaruh secara signifikan.. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas 

menunjukkan hasil bahwa Interactive Marketing juga berpengaruh positif 
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dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Mumalat 

Cabang Madiun. Maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Interactive 

Marketing pada Bank Mumalat Cabang Madiun  baik. Dan dapat dijelaskan 

bahwa apabila Interactive Marketing meningkat maka keputusan nasabah 

menabung juga akan meningkat. Begiupun sebaliknya, apabila Interactive 

Marketing turun maka keputusan nasabah juga akan turun.  

Sejalan dengan teorinya, bahwa yang yang dimaksud dengan 

Interactive Marketing adalah garis yang menghubungkan antara employee 

dan customer (nasabah). Disini employee atau karyawan, harus memahami 

produk dan jasa banknya, agar dapat ikut serta membantu program 

pemasaran, dan menjelaskan dengan menarik dan benar bila ada pihak luar 

atau nasabah yang ingin mengetahui produk dan jasa bank di tempat 

karyawan tersebut bekerja. Sedangkan yang termasuk dalam indikator 

Interactive Marketing antara lain adalah Personal Selling, Customer Service 

Center, dan Service Encounters. Dimana yang dimaksud dengan Personal 

selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan 

calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon 

pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Sedangkan 

Customer service center adalah layanan via telepon yang diberikan oleh 

perusahaan dimana karyawan melayani pelanggan dalam hal memberikan 

informasi mengenai produk ataupun menerima berbagai macam pertanyaan 

serta komplain dari pelanggan secara langsung. Selanjutnya yang dimaksud 
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dengan Service encounters adalah interaksi langsung antara penjual dan 

pembeli di dalam suatu suasana service atau pelayanan jasa. Dimana terjadi 

kontak secara langsung antara karyawan dan pembeli dan melibatkan segala 

elemen dari service seperti karyawan, fasilitas fisik (gedung, peralatan), 

suasana, serta sistem kerja. Service encounters dapat membangun suatu 

image pada pelanggan mengenai perusahaan karena pelanggan dapat 

menilai secara langsung kinerja karyawan.Dengan adanya hal tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pelayanan yang baik 

serta fasilitas yang nyaman secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi 

minat nasabah sehingga nasabah mengambil keputusan untuk menabung di 

suatu bank, seperti halnya di Bank Muamalat Cabang Madiun. 

Sesuai dengan tanggapan setuju responden atas pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan terkait dengan Interactive Marketing rata-rata 

nasabah memberikan tanggapan setuju. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa dengan adanya pelayanan yang yang baik yang diberikan oleh 

karyawan pihak Bank Muamalat Cabang Madiun seperti halnya dengan 

selalu menerapkan buadaya 3S (Senyum, Sapa, Salam) setiap melayanai 

nasabah, menjadikan nasabah merasa nyaman bertransaksi di Bank 

Muamalat Cabang Madiun. Karena dengan demikian, nasabah akan merasa 

dihargai serta dihormati oleh pihak Bank Muamalat Cabang Madiun.  

Selain dengan pelayanan yang baik, adanya fasilitas yang nyaman 

dan memadai juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah 

untuk menabung. Misalnya saja dengan adanya kursi tunggu yang cukup 
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sehingga tidak mengakibatkan adanya nasabah yang menunggu antrian 

sampai berdiri, ruangan yang bersih dan rapi juga akan menimbulkan 

kenyamanan tersendiri untuk nasabah. 

d. Pengaruh Triangel Marketing Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Hasil yang diperoleh dari hasil Uji – t dari Triangle Marketing 

diperoleh nilai thitung sebesar 5.066 diperoleh dari perhitungan spss 

sedangkan ttabel sebesar 1,661 yang diperoleh dari ttabel n 98 dan nilai sig. 

sebesar 0,000 yang diperoleh dari perhitungan spss < 0,05, dimana 0,05 

adalah tingkat signifikasi artinya thitung > ttabel dan menunjukkan bahwa 

antara  variabel Triangle Marketing terhadap keputusan nasabah menabung 

mempunyai pengaruh secara signifikan. 

Berdasarkan deskripsi variabel keputusan nasabah menabung yang 

merupakan hasil tanggapan nasabah mengenai keputusannya dalam 

menabung di Bank Muamalat Cabang Madiun menunjukkan bahwa 

keputusan menabung nasabah di Bank Muamalat Cabang Madiun tersebut 

dipengaruhi oleh Triangle Marketing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keputusan nasabah menabung di Bank Muamalat Cabang Madiun sudah 

cukup baik, hal ini terlihat dari kebanyakan nasabah lebih dominan memberi 

tanggapan setuju pada kuisioner yang diberikan responden. Dan dari hal 

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Internal Marketing, 

Eksternal Marketing, dan Interactive Marketing secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat 

Cabang Madiun. 
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Dari ketiga unsur Triangle Marketing diatas menunjukkan bahwa 

dari ketiga unsur tersebut tidak semuanya berpengaruh, ada yang tidak 

berpengaruh secara signifikan yaitu Internal Marketing yang merupakan  

hubungan antara karyawan dengan karyawan atau perusahaan dengan 

karyawan. 

Sejalan dengan teorinya bahwa Internal Marketing, Eksternal 

Marketing, dan Interactive Marketing merupakan bagian dari Triangle 

Marketing. Dimana yang dimaksud dengan Triangle Marketing adalah 

merupakan bagian dari beberapa unsur dari perusahaan dan pelanggan. 

Ketiga unsur tersebut meliputi sisi manajemen dari perusahaan, pekerja atau 

pegawai, dan pelanggan. 

Selain marketing ada aspek lain yang mempengaruhi keputusan 

nasabah menabung yaitu antara lain fasilitas, lokasi, produk, jasa dan ada 

faktor dari psikologis, budaya dan keluarga. Semua faktor tersebut 

mempengaruhi seseorang untuk memutuskan iya atau tidaknya bertransaksi 

pada bank tersebut. 

 



 

1 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian yang dilakukan terhadap 98 nasabah Bank Muamalat 

Cabang Madiun ini memberikan hasil mengenai pengaruh Triangle Marketing 

yaitu Eksternal Marketing, Internal Marketing dan Interactive Marketing 

terhadap keputusan nasabah menabung, yang mana dari data analisis dan 

pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan penelitian sebagai berikut. 

1. Eksternal Marketing berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung di Bank Muamalat Cabang Madiun, Pengaruhnya 

sebesar 8,5%. Dimana yang termasuk dalam Eksternal Marketing salah 

satunya adalah adanya periklanan atau promosi. Ini artinya, semakin 

periklanan atau promosi ditingkatkan maka akan semakin meningkat pula 

keputusan nasabah untuk bergabung. Dengan adanya promosi tersebut, 

maka secara tidak langsung akan memberikan informasi kepada nasabah 

terkait produk-produk dan jasa yang dimiliki oleh Bank Muamalat Cabang 

Madiun sehingga nasabah menjadi mengerti serta berminat dan pada 

akhirnya nasabah mengambil keputusan untuk menabung. 

2.  Internal Marketing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun 

pengaruhnya sebesar 3%, ini artinya sangat rendah pengaruh Internal 

Marketing terhadap keputusan nasabah menabung dan perlu adanya 

peningkatan dalam Internal Marketing dari Bank Muamalat Cabang 
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Madiun. Yang mana yang termasuk dalam Internal Marketing tersebut 

antara lain adalah komunikasi. Perlu adanya peningkatan dalam 

berkomunikasi, baik komunikasi yang terjalin antara karyawan dengan 

pimpinan, ataupun sebaliknya, karyawan dengan karyawan, karyawan 

dengan staff, begitu juga karyawan dengan nasabah. Sehingga, akan dapat 

menimbulkan kesan positif di hadapan para nasabah. Dan pada akhirnya 

nasabah akan tertarik serta merasa nyaman untuk melakukan transaksi di 

Bank Muamalat Cabang Madiun. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik komunikasi yang terjalin, maka semakin meningkatkan ketertarikan 

nasabah sehingga pada akhirnya nasabah mengambil keputusan untuk 

menabung.  

3.  Interactive Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun 

pengaruhnya sebesar 25,7%. Dimana yang termasuk dalam Interactive 

Marketing antara lain adalah fasilitas dan pelayanan. Artinya dengan 

pelayanan yang baik misalnya saja dengan selalu menerapkan budaya 3S 

(Senyum, Sapa, Salam) dalam setiap melayani nasabah maka akan 

menjadikan nasabah merasa sangat dihormati dan sangat dihargai. Selain 

dengan pelayanan yang baik, adanya fasilitas yang nyaman dan memadai 

juga akan menciptakan ketertarikan nasabah untuk melakukan transaksi di 

bank tersebut sehingga nasabah mengambil keputusan untuk menabung. 

4. Triangle Marketing (Internal Marketing, Eksternal Marketing dan 

Interactive Marketing) pengearuhnya sebesar 21,1%, berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat 

Cabang Madiun. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini, peneliti memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat 

untuk diperhatikan. 

1. Bagi Bank Muamalat Cabang Madiun 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Bank Muamalat Cabang 

Madiun lebih meningkatkan strategi pemasaran atas produk-produknya 

khususnya strategi pemasaran Triangle Marketing. Baik dari Internal 

Marketing, Eksternal Marketing, serta Interactive Marketing, sehingga 

Bank Muamalat Cabang Madiun dapat membuktikan kepada nasabah  

bahwa Bank Muamalat Cabang Madiun benar-benar baik dari sisi 

manajemen dan juga karyawannya. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk 

menarik minat nasabah sehingga nasabah tersebut mengambil keputusan 

dan yakin untuk menabung di Bank Muamalat Cabang Madiun 

2. Bagi Akademik  

Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan 

dokumentasi sebagai bahan acuan dalam penelitian yang akan datang 

selain jurnal dan buku yang sudah ada serta dapat dijadikan sebagai 

tambahan perbendaharaan perpustakaan khususnya dalam kajian ilmu 

pemasaran. 

3. Bagi Penelitian Mendatang 

Bagi penelitian yang akan datang, apabila akan melakukan 

penelitian yang akan datang dapat memperkaya variabel lain yang 

mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung agar penelitian 

semakin lebih beragam. 
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