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ABSTRAK 

 

Rohmatin, Umu. 2019. “Pengaruh Marketing Mix dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Menggunakan Tabungan 

Faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo.” Skripsi. Jurusan Perbankan 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  

 

Kata Kunci : Product, price, place, promotion  dan Brand image  

 

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi persaingan 

lembaga keuangan syariah yang dari waktu ke waktu semakin ketat, sehingga 

setiap perusahaan harus menciptakan strategi pemasaran yang baru agar dapat 

mempertahankan dan meraih pangsa pasar yang luas. Rumusan masalah dari 

skripsi ini adalah: 1) Apakah marketing mix berpengaruh terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo  2) Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo 3) Apakah marketing mix dan brand image berpengaruh terhadap 

keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menggunakan tabungan faedah di 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif dengan 

penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang 

disebarkan kepada mahasiswa Perbankan Syariah yang mempunyai tabungan 

faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Sampel yang diambil sebanyak 80 

responden, data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu 

IBM SPSS 21 dan analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis ini meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis korelasi, pengujian 

hipotesis meliputi uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi . 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1)Berdasarkan uji t 

Marketing mix berpengaruh  positif dan signifikan terhadap keputusan Mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo Menggunakan Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik marketing mix yang 

dilakukan oleh bank maka semakin meningkatkan keputusan mahasiswa dalam 

menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 2) Berdasarkan uji 

t Brand image tidak  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Menggunakan Tabungan Faedah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo.  Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat brand 

image yang dimiliki bank, maka tidak meningkatkan keputusan mahasiswa 

menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 3) Berdasarkan uji 

F Marketing mix dan brand image secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Menggunakan Tabungan Faedah di 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Peran bank dalam dunia modern memberikan dampak yang besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank berperan penting dalam 

masyarakat baik yang  umum maupun yang memiliki usaha. Kegiatan 

masyarakat umum dalam membantu kegiatan perekonomian sehari- hari 

hampir tidak lepas dari lembaga keuangan. Dalam masyarakat bisnis, bank 

berperan sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan  guna 

mendukung kelancaran suatu usaha.
1
 

Secara filosofis, munculnya bank syariah didasarkan atas pengharaman 

riba yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Secara praktis, karena 

sistem perbankan konvensional memiliki teknik operasional yang kurang 

disetujui oleh seorang muslim dengan alasan sebagai berikut : transaksi 

berbasis bunga melanggar keadilan dan kewajaran bisnis, transaksi berbasis 

bunga justru mencekik bagi para peminjam dana dan sebaliknya lebih 

menguntungkan bagi mereka yang menanamkan modalnya di bank.
2
 

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan 

sangat cepat. Hal tersebut dapat diketahui mulai banyaknya bank konvensional 

yang membuka layanan syariah. Salah satunya adalah Bank BRI Syariah KCP 
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 Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010),  2. 

2
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN,2011), 8. 
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Ponorogo yang sudah berdiri sejak tahun 2013 dengan jumlah nasabah sekitar 

10 ribu orang dimana hampir 50% nya adalah nasabah tabungan faedah. Akan 

tetapi dari sekian banyak nasabah tabungan faedah untuk kalangan mahasiswa 

IAIN Ponorogo hanya 379 yang ikut mempunyai tabungan faedah di BRIS 

Ponorogo.
3
 Oleh karena itu hal ini merupakan peluang bagi bank syariah 

untuk meningkatkan strategi pemasaran guna meningkatkan jumlah nasabah 

khususnya dari kalangan mahasiswa institusi yang berbasisis religiusitas. Ada 

beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pertimbangan konsumen untuk 

memilih bank syariah .Salah satu faktornya adalah pemasaran.  

Pemasaran adalah hal paling penting yang harus dikedepankan guna 

kelanjutan suatu usaha dan merupakan ujung tombak perusahaan. Dalam 

dunia persaingan yang semakin ketat, perusahaan atau bank  dituntut agar 

tetap bertahan hidup dan berkembang.  Jika bank  menaruh perhatian lebih 

banyak dalam mengikuti kebutuhan dan keinginan nasabah, maka perusahaan 

bisa bertahan hidup dan bisa berkembang dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang ingin menjadi nasabah.
4
 

Semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis dalam dunia perbankan, 

maka untuk merancang strategi pemasaran yang tepat adalah dengan 

memahami dan menganalisis perilaku nasabah. Sebab tujuan utama dari 

pemasaran adalah mempengaruhi masyarakat agar  bersedia menggunakan 

jasa dan layanan dari bank. Perilaku nasabah merupakan titik pusat perhatian 

pemasaran yaitu nasabah berperan sebagai pengguna jasa dan layanan 

                                                             
3
 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 Februari 2019” 

4
 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing 

Service, 2015), 189-191. 



 

 

perbankan, maka memahami nasabah akan menuntun bank dalam membuat 

kebijakan yang tepat.
5
 

Guna memahami konsep- konsep perilaku nasabah maka diperlukan 

strategi pemasaran yang sesuai yaitu perpaduan antara produk, harga, promosi, 

dan lokasi yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. 

Marketing mix merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan 

informasi secara luas memperkenalkan suatu produk  jasa kepada nasabah.
6
 

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

yang sesuai dengan keinginannya. Produk dapat berupa barang maupun jasa 

yang keduanya diciptakan untuk ditawarkan kepada konsumen agar dibeli.
7
 

Dalam dunia perbankan produk adalah jasa yang berupa manfaat yang dapat 

dirasakan oleh nasabah. Produk yang bisa diterima oleh nasabah adalah 

produk yang berkualitas unggul dibandingkan produk pesaing.
8
 

Oleh karena itu seorang manajer di bank dalam menciptakan produk 

yang unggul harus bisa memahami tingkat kualitas produk sesuai keinginan 

nasabah. Hal tersebut dikarenakan produk memberikan dampak peraasaan 

puas dan tidak puas yang dialami oleh nasabah. Apabila produk yang 

diciptakan oleh bank menyesuaikan perilaku nasabah, maka strategi tersebut 

                                                             
5
 Herry Sutanto, Khairul,Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2013), 307. 
6
Christian A.D Selang, “Bauran Pemasaran (Marketing Mix)  Pengaruhnya Terhadap 

Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado,” EMBA, 3 (2013), 72.  
7
 Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 52. 

8
M. Nur Rianto Arif, Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: ALfabeta, 

2010) 140-141. 



 

 

bisa mempertahankan loyalitas nasabah lama dan juga bisa menarik  nasabah 

baru sehingga tingkat penjualan produk dan laba perusahaan bisa tercapai.
9
 

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam bauran pemasaran 

setelah diciptakannya suatu produk adalah penentuan harga. Harga merupakan 

satuan moneter atau ukuran lainnya dari barang atau jasa yang dipertukarkan 

agar mendapat hak kepemilikan atas barang ataupun jasa tersebut. Dalam 

pendapat lain harga adalah ukuran besar kecilnya nilai kepuasan seseorang 

terhadap produk yang dibelinya yang dinyatakan dalam satuan alat tukar. 

Harga sangat penting dalam strategi marketing mix yaitu untuk menawarkan 

produk agar laku dipasaran.
10

 

Dalam penentuan harga suatu produk harus ditentukan dengan hati- hati 

sesuai dengan kualitas produk. Salah dalam hal penentuan harga akan 

berakibat fatal yaitu berakibat pada tidak lakunya suatu produk. Harga sangat 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. 

Nasabah memutuskan untuk membeli suatu produk dengan 

mempertimbangkan harga yang telah ditawarkan serta membandingkan 

dengan kualitas produk serta harga pesaing.
11

 

Penentuan lokasi yang tepat bagi perbankan sangat dibutuhkan agar 

nasabah mudah menjangkau lokasi yang ada. Dalam menentukan lokasi bank 

harus mampu mengidentifikasi pasar sasaran yang akan dimasuki. Lokasi 

dalam perbankan dapat diartikan sebagai tempat pelayanan jasa baik dalam 
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 Danang, Perilaku Konsumen, 140. 

10
Rina Rachmawati,“Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap 

peningkatan Penjualan,” Kompetesni Teknik, 2 (2011), 147. 
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 Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis ,53. 



 

 

mendirikan kantor cabang maupun mesin ATM. Lokasi bank yang strategis 

dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi nasabah dalam 

menggunakan jasa perbankan.
12

 Lokasi ATM BRI Syariah KCP Ponorogo 

terletak di tempat yang strategis, salah satunya terletak di lingkungan kampus 

IAIN Ponorogo. Namun demikian, banyak dari kalangan mahasiswa yang 

masih menggunakan ATM bank lain yang berada di lokasi yang sama. 

Unsur selanjutnya dalam bauran pemasaran adalah promosi. Setelah 

produk diciptakan serta harga sudah ditentukan, agar produk diketahui 

konsumen maka hal yang harus dilakukan oleh pemasar adalah 

mempromosikan produk. Promosi merupakan komponen memberitahukan 

kepada masyarakat akan produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan.  

Promosi tidak hanya dilakukan untuk memberitahukan kepada 

masyarakat tentang produk dari perusahaan melainkan bisa mempengaruhi 

perilaku promosi yaitu yang berujung dengan pembelian produk.Promosi 

merupakan salah satu komponen penting dalam penentu keberhasilan dari 

pemasaran.
13

 Strategi promosi yang dilakukan BRI Syariah KCP Ponorogo 

adalah public relation / kerja sama dengan IAIN Ponorogo. Hal tersebut 

tentunya bisa menarik lebih banyak nasabah dari kalangan mahasiswa IAIN 

Ponorogo khususnya mahasiswa FEBI namun faktanya hanya mahasiswa 

Perbankan Syariah yang mempunyai tabungan faedah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo.
14
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Rianto, Dasar- Dasar Pemasaran, 16. 
13

 Danang, Perilaku Konsumen, 163. 
14

 “Mahasiswa FEBI, Wawancara, 20 Februari 2019” 



 

 

Disamping faktor pemasaran, terdapat faktor lain yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam pembelian yaitu brand image (citra merek). 

Melihat persaingan bisnis yang semakin ketat pada zaman sekarang ini, maka 

bank dituntut menciptakan suatu produk yang mempunyai brand image (citra 

merek) yang mana bisa melekat dibenak konsumen. Nasabah cenderung 

melakukan pembelian suatu produk berdasarkan pengalaman atas produk 

tersebut. Citra atau brand image adalah persepsi masyarakat terhadap produk 

atau perusahaan. Citra merek mencakup tiga hal yaitu : kekuatan yakni produk 

yang dihasilkan dari perusahaan harus mempunyai keunggulan dibanding 

produk pesaing, keunikan yaitu produk berbeda dan mempunyai ciri khas 

tersendiri, dan mudah diingat artinya produk tertanam di benak konsumen.
15

 

Keputusan pembelian merupakan hasil akhir setelah pemasar 

melakukan strategi pemasarannya. Keputusan pembelian dapat diartikan 

sebagai seseorang yang mengambil keputusan untuk membeli atau tidak 

membeli atas suatu produk dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait 

produk apa yang akan dibeli serta dimana akan membelinya dan lain- lain. 

Bagi bank, keputusan pembelian berarti keputusan untuk menjadi nasabah. 

Dalam strategi promosi dikatakan berhasil apabila seseorang memutuskan 

untuk menjadi nasabah dalam suatu bank tersebut.
16

 

Keputusan pembelian barang maupun jasa menerangkan bahwa 

perilaku konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik konsumen saja 

namun juga dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran yang terdiri dari product, 
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Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management 4th Edition (United Kingdom: 

Pearson Education, 2013), 77-79. 
16

Ibid, 202. 



 

 

price, place dan promotion.
17

 Keputusan pembelian produk dapat dipengaruhi 

dengan terbentuknya citra merek yang baik. Perusahaan harus mampu 

membangun citra merek yang baik guna meningkatkan jumlah penjualan.
18

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti 

tentang “Pengaruh Marketing Mix dan Brand Image Terhadap Keputusan 

Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Menggunakan Tabungan Faedah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka secara ringkas 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah marketing mix berpengaruh terhadap keputusan  mahasiswa FEBI 

menggunakan tabungan faedah di  BRI Syariah KCP Ponorogo?  

2. Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI 

menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo?  

3. Apakah marketing mix dan brand image berpengaruh terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI menggunakan tabungan faedah di bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo?  

C. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di bank 

syariah, oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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 Kotler & Amstrong, Principles Of Marketing 14th ed (United States: Pearson Prentice 

Hall, 2006), 134. 
18

 Kadek Ayu , “Pengaruh Brand Image Dalam Memediasi Pengaruh Green Marketing 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame,” E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.6 (2017), 8. 



 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh marketing mix terhadap keputusan mahasiswa 

FEBI menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan mahasiswa 

FEBI menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh marketing mix dan brand image terhadap 

keputusan mahasiswa FEBI menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan untuk 

mempertimbangkan kebijakan- kebijakan dalam penentuan strategi 

pemasaran yang tepat guna meningkatkan jumlah nasabah yang dilakukan 

oleh BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Akademis 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik meneliti permasalahan yang sama.  

E. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini bisa tersusun secara sistematis, maka peneliti 

menyusunnya kedalam lima bab yaitu : 

BAB I. Pendahuluan  

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi 

masalah berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 



 

 

BAB II.Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

  Berisi tentang teori tentang deskripsi mengenai variabel dan hubungan 

antar variabel, jabaran tentang  penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan 

hipotesis penelitian.  

BAB III. Metode Penelitian 

Berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan  

Hasil dan pembahsan berisi tentang hasil pengujian instrument (validitas 

dan reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis melalui uji 

regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t dan uji F, dan pembahasan. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan 

secara singkat dan jelas. Sedangkan saran merupakan himbauan kepada 

pembaca dan instansi terkait agar dapat dijadikan sumber pengetahuan yang 

bermanfaat serta dapat dijadikan bahan kajian peneliti selanjutnya. 

 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pemasaran   

Pemasaran adalah seni untuk menjual produk dimana mulai dari 

proses pembuatan produk hingga produk laku terjual. Pemasaran dalam 

dunia perbankan mencakup tentang pemasaran jasa. Hal yang harus 

diperhatikan bank syariah dalam memasarkan produknya harus 

memperhatikan etika dan norma- norma yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Etika dalam pemasaran syariah diantaranya tidak membuat tipu daya atas 

suatu produk, mengatakan kebenaran atas produk yang akan dipasarkan 

sehingga nasabah tidak akan merasa kecewa. Meskipun produk jasa tidak 

dapat dilihat akan tetapi dapat dirasakan oleh nasabah.
19

 

Menurut Kotler pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan 

yang mencakup individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.
20

 

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang bertujuan memuaskan kebutuhan 

dan keinginan langganan serta pihak-pihak yang terkait didalam perusahaan 
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  Rianto AL Arif, Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta,2010),  

6. 
20

 Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13, trj. Bob Sabran  (Jakarta: Erlangga, 

2008), 5. 

10 



 

 

seperti kesejahteraan sosial karyawan, kepentingan masyarakat sekitar, dan 

juga kepentingan pemegang saham.
21

 

Sedangkan secara spesifik pengertian pemasaran bagi lembaga 

keuangan/ jasa keuangan adalah mengidentifikasi pasar yang paling 

menguntungkan sekarang dan masa yang akan datang, menilai kebutuhan 

nasabah di masa kini dan masa datang serta menciptakan sasaran 

pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran 

tersebut.
22

 Secara garis besar, pemasaran adalah proses yang dilalui pemasar 

dalam menciptakan suatu seni untuk menjual produknya hinga laku terjual 

habis dan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Inti dari pemasaran adalah: 

1. Kebutuhan, merupakan syarat hidup dasar manusia. 

2. Keinginan. Kebutuhan-kebutuhan manusia akan mengarah pada 

keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan 

kebutuhan tersebut. 

3. Permintaan, merupakan keinginan akan produk-produk tertentu yang 

didukung oleh kemampuan untuk membayar.
23

 

4. Produk, merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan. Produk bank syariah berupa produk funding 

maupun financing atau produk jasa yang dikembangkan.
24
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 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Center of Academic Publishing 

Service, 2015), 196. 
22 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta :Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen YKPN, 2011), 226. 

 
23

 Kotler, Keller, Manajemen Pemasaran, 12-13. 



 

 

5. Nilai, biaya dan kepuasan 

Nilai adalah perkiraan tentang kemampuan total suatu produk untuk 

memenuhi kebutuhannya. Tawaran akan berhasil jika memberikan nilai 

dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Pembeli memilih antara beberapa 

tawaran yang dianggap memberikan nilai yang paling banyak. Nilai 

dapat dilihat terutama sebagai kombinasi mutu, jasa dan harga. Nilai 

meningkat jika mutu dan layanannya meningkat serta menurun jika 

harganya meningkat. 
25

 

6. Pertukaran, transaksi dan hubungan 

Pertukaran merupakan salah satu cara orang mendapatkan produk yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Pertukaran juga dikatakan 

sebagai perdagangan nilai antara dua pihak atau lebih. Syarat pertukaran 

diantaranya: minimal terdapat dua pihak, memiliki sesuatu untuk 

dipertukarkan, dapat berkomunikasi, bebas menerima atau menolak 

penawaran yang ada, dan menginginkan berurusan dengan orang lain.
26

  

7. Pasar  

Konsep pertukaran menimbulkan pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan 

potensial yang sama-sama mempunyai kebutuhan dan keinginan yang 

mungkin ingin dan mampu terlibat dalam pertukaran untuk memuaskan 

kebutuhan atau keinginan.  
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 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , 255. 
25

 Danang Sunyoto,  Perilaku Konsumen, 192-193. 
26

 Herry Sutanto & Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 40. 



 

 

8. Pemasaran dan pemasar 

Pemasar adalah seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain dan 

mau untuk menawarkan sesuatu yang berharga dalam pertukaran. 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana masing-masing 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk yang 

bernilai bagi pihak lainnya.
27

 

Adapun fungsi dari pemasaran adalah :  

1.  Agar terjadinya proses penjualan dan pembelian, penjualan dalam artian 

bank menawarkan produk kepada nasabah serta nasabah menginginkan 

membeli produk dari bank , sehingga terjadinya fungsi pertukaran.  

2. Agar produk dapat terealisasikan secara tepat, artinya tujuan dari 

pembuatan produk secara jelas diketahui serta produk dapat dimininati 

oleh konsumen.
28

 

Secara umum tujuan pemasaran bank adalah : 

1. Memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk 

membeli produk secara berulang- ulang. 

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

dilakukan oleh pihak bank. Nasabah yang puas akan menjadi ujung 

tombak pemasaran selanjutnya, karena kepuasan inilah akan ceritakan 

kepada nasabah lainnya. 
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3. Memaksimumkan pilihan artinya bank menyerahkan berbagai jenis 

produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan produk. 

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan 

layanan.
29

 

Untuk mendapatkan hasil pemasaran sesuai dengan harapan, maka 

harus mengikuti tahapan atau proses pemasaran sebagai berikut: 

1. Pengenalan pasar, yaitu usaha untuk mengetahui potensi pembeli dan 

mengetahui kebutuhannya. 

2. Strategi pemasaran, merupakan tindak lanjut dari pengenalan pasar, yang 

mneyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memuaskan produk 

agar dapat diterima oleh pasar.  

3. Bauran pemasaran, merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan 

strategi yang telah dipilih.  

4. Evaluasi, dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pemasaran 

dijalankan dan apakah ada perbaikan yang terjadi dalam usaha yang 

dilakukan. 
30

 

2. Marketing Mix  

Salah satu tahapan atau proses pemasaran adalah bauran pemasaran 

atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan perangkat/alat pemasar 

yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 
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dipertimbangkan agar implementasi startegi pemasaran dan penentuan 

posisi yang ditetapkan dapat berjalan sukses.
31

  

Marketing mix merupakan perpaduan antara produk, harga, lokasi 

dan promosi yang sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahan  dan 

merupakan bagian upaya untuk mencapai tujuan pemasaran.
32

 Marketing 

mix merupakan strategi pemasaran yang fokus dalam bidang produk, harga, 

lokasi dan promosi guna menarik minat konsumen untuk melakukan 

transaksi dengan suatu perusahaan tertentu.  

Beberapa unsur dari marketing mix akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Product (Produk) 

Produk secara umum adalah sesuatu yang diciptakan oleh 

perusahaan agar dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi 

kebutuhan. Dalam perbankan, produk berupa jasa yang manfaatnya dapat 

dirasakan oleh nasabah.
33

 Produk merupakan keseluruhan konsep objek 

atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen dimana 

konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk saja, tetapi juga 

membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut.
34

 

Adapun produk yang berupa jasa dapat diartikan sebagai kegiatan 

atau manfaat yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak lain yang tidak 
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dapat berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Karakteristik jasa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tidak berwujud, artinya tidak dapat dirasakan sebelum jasa tersebut 

dibeli. 

2) Tidak terpisahkan, antara pembeli dan penjual jasa saling berkaitan 

satu sama lainnya artinya tidak dapat dititipkan melalui orang lain 

untuk menikmati jasa yang dibeli. 

3) Beraneka ragam, artinya jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai 

bentuk, tempat ataupun waktu, artinya tidak menetap hanya pada 

suatu tempat saja. 

4) Tidak tahan lama, jasa tidak bisa disimpan .
35

 

Dalam menciptakan suatu produk pihak manajemen harus 

memperhatikan perilaku konsumen dimana konsumen menyukai produk 

yang menawarkan kualitas, kinerja atau fitur inovatif terbaik.
36

 Produk 

yang memiliki kualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibanding produk pesaing atau sering disebut produk plus. Bagi dunia 

perbankan produk plus harus  dapat diciptakan setiap waktu, agar dapat 

menarik calon nasabah baru atau mempertahankan nasabah yang lama. 

Produk plus dapat diciptakan melalui pelayanan prima, pegawai yang 

professional, sarana dan prasarana yang dimiliki harus dapat memberikan 

pelayanan yang cepat dan cepat, lokasi dan layout gedung yang rapi, 
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serta nama baik bank yang ditunjukkan melalui citra dan prestasi yang 

telah diraih.
37

 

Seperti halnya produk fisik, jasa memiliki tiga konsep dasar yaitu: 

1) Jasa inti, yang terdiri dari manfaat atau jasa produk 

2) Jasa perseptibel, yang terdiri dari enam atribut dasar : 

a) Sumber daya manusia , pemberi jasa dalam perbankan dilakukan 

oleh banker 

b) Tingkat mutu, tingkat professional petugas bank 

c) Waktu jasa, jumlah waktu profesional yang diperlukan untuk 

melayani jasa.  

d) Waktu tunggu, jumlah waktu dimana nasabah harus menunggu 

sebelum jasa itu dapat diselesaikan secara memuaskan. 

e) Peralatan pendukung, berupa mesin-mesin, fasilitas perbankan 

seperti ATM. 

f) Kemasan dan pemberian label 

3) Jasa tambahan 

Pada jasa tambahan, pemasar bank dapat memberikan manfaat lain 

dan jasa tambahan seperti: 

a) Jaminan, pemasar harus mampu memberikan jaminan kepuasan 

pembeli dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan. 

b) Kepercayaan, pemasar harus bisa menanamkan kepercayaan atas 

jasa yang diberikan. 
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c) Jasa-jasa lanjutan, pembeli akan terus mengharapkan tawaran-

tawaran jasa yang baru.
38

  

b. Price (Harga) 

Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan 

seseorang terhadap produk yang dibelinya yang dinyatakan dalam satuan 

alat tukar.
39

 Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk 

rupiah untuk melakukan transaksi atau membeli suatu barang/jasa. 

Penetapan harga mempunyai pengaruh penting terhadap strategi bersaing 

perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang 

dipilih perusahaan dalam menempatkan posisi relatifnya persaingan. 

Tujuan ditetapkannya harga adalah:  

1) Tujuan yang berorientasi pada laba. Tujuan ini meliputi dua 

pendekatan yaitu maksimalisasi laba dan target laba. Pendekatan 

maksimalisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk 

memilih harga yang menghasilkan keuntungan paling tinggi. 

Sedangkan pendekatan target laba adalah tingkat laba yang diharapkan 

sesuai sasaran laba. 

2) Tujuan yang berorientasi pada citra. Citra perusahaan dapat dibentuk 

melalui penetapan harga baik penetapan harga tinggi maupun rendah 

yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap 

suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

                                                             
38

 Rianto Arif, Dasar-Dasar Pemasaran, 145-146. 
39

 Danang Sunyoto,  Perilaku Konsumen, 170. 



 

 

3) Tujuan stabilisasi harga. Agar perusahaan bisa bertahan dalam situasi 

perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak 

menguntungkan. Apabila perusahaan tidak bisa mendapatkan laba, 

minimal perusahaan tidak mengalami kerugian.
 40

 

Adapun strategi penetapan harga diantaranya: 

1) Memilih sasaran harga yaitu menentukan pasar sasaran dan dan 

penentuan posisi pasar. 

2) Menentukan permintaan. Setiap harga yang ditawarkan perusahaan 

akan membawa kepada tingkat permintaan yang berbeda oleh 

karenanya akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada pasar 

sasarannya. 

3) Memperkirakan harga, perusahaan menetapkan harga yang dapat 

menutupi biaya produksinya. 

4) Menganalisis harga dan penawaran pesaing 

5) Memilih metode penetapan harga 

6) Menetapkan harga akhir.
41

 

c. Place (Lokasi) 

Lokasi dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan 

keputusan atas saluran distribusi. Hal ini berhubungan dengan bagaimana 
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cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang 

strategis.
42

 

Dalam menyalurkan produk ke nasabah, bank perlu memperhatikan 

saluran distribusi yang masuk dalam unsur lokasi dalam bauran 

pemasaran. Lokasi mencakup beberapa hal yaitu system transportasi 

perusahaan, system penyimpanan, pemilihan saluran distribusi. 

Penentuan lokasi harus memperhatikan sarana dan prasarana guna 

mencipatkan kenyamanan dan kepuasan bagi nasabah. 

Lokasi dalam dunia perbankan tidak hanya mencakup tentang 

kantor sebagai pusat operasional saja tetapi juga mencakup penempatan 

mesin ATM dan juga kantor kas. Penentuan lokasi yang tepat dapat 

memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Pemilihan lokasi juga harus 

mempertimbangkan pasar sasaran yang akan dituju.
43

 

Ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi yaitu: 

1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila kondisi 

seperti ini lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya 

memilih tempat yang mudah dijangkau dan strategis. 

2) Pemberi jasa mendatangi konsumen. Dalam hal ini, lokasi tidaklah 

sangat penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian 

jasa harus tetap berkualitas. 
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3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung, yakni melalui 

interaksi dari berbagai sarana yaitu: telepon, e-mail, surat maupun 

media sosial lainnya.
44

 

d. Promotion (Promosi) 

Definisi promosi penjualan menurut American Marketing 

Association (AMA) yang dikutip dalam buku Sutisna adalah sebagai 

berikut: “sales promotion is media and non media marketing pressure 

applied for a predetermined, limited period of time in order to stimulate 

trial, increae consumer demand, or improve product quality.” 

Definisi diatas menunjukkan bahwa promosi penjualan merupakan 

upaya pemasaran yang bersifat media dan non media untuk merangsang 

coba- coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen atau 

untuk memperbaiki kualitas produk.
45

 

Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk 

memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan, 

sehingga pasar dapat mengetahui tentang produk yang diciptakan oleh 

perusahaan tersebut.
 46

  

Tujuan dari promosi yang dilakukan bank adalah: 

1) Memperkenalkan dan menjual jasa-jasa dan produk yang dihasilkan. 

2) Agar bank dapat menghadapi persaingan dalam pasar yang semakin 

kometitif. 
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3) Menjual goodwill image dan idea yang baik bagi bank tersebut.
47

  

Adapun cara mempromosikan suatu produk antara lain: 

1) Periklanan (Advertising) 

Periklanan dipandang sebagai kegiatan penawaran kepada 

suatu kelompok masyarakat baik secara langsung lisan maupun 

dengan penglihatan (berupa berita ) tentang suatu produk. Kegiatan 

periklanan berarti kegiatan menyebarluaskan berita kepada pasar. 
48

 

Periklanan lebih menitikberatkan pada penciptaan citra suatu produk 

yang mampu melekat dibenak konsumen.
49

 Periklanan adalah suatu 

bentuk penyajian yang bukan dengan orang pribadi, dengan 

pembayaran oleh sponsor tertentu.
50

 

Periklanan memiliki beberapa fungsi antara lain : memberikan 

informasi kepada konsumen, membujuk dan mempengaruhi 

konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan, 

menciptakan kesan/ image, memuaskan keinginan dan sebagai alat 

komunikasi antara penjual dan pembeli. 

a. Personal selling 

Personal selling atau penjualan pribadi adalah komunikasi 

persuasif seseorang secara individual kepada seseorang atau calon 

pembeli dengan maksud menimbulkan permintaan / penjualan. 

Dalam operasinya, personal selling lebih fleksibel dibandingkan yang 
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lain. Hal ini disebabkan kerena tenaga penjual dapat langsung 

mengetahui keinginan, motif dan perilaku konsumen.
51

 

Dalam dunia perbankan, personal selling secara umum 

dilakukan oleh seluruh pegawai bank mulai dari cleaning service, 

satpam, sampai dengan pejabat bank. Secara khusus dilakukan oleh 

account officer. Namun personal selling juga dapat dilakukan dengan 

merekrut tenaga-tenaga wiraniaga untuk melakukan penjualan door 

to door. Keuntungan dari penjualan secara personal selling adalah 

bank dapat bertatap muka langsung dengan nasabah sehingga bank 

dapat mengetahui secara langsung produk yang ditawarkan.
52

 

b. Sales promotion 

Ada beberapa metode sales promotion yang ditujukan kepada 

konsumen seperti pemberian contoh barang, kupon, pemberian 

hadiah, kupon berhadiah, undian, rabat dan peragaan.
53

 

c. Direct Marketing 

Direct marketing atau pemasaran langsung adalah penggunaan surat, 

flaksimili, telepon, email, dan alat-alat penghubung nonpersonal 

lainnya untuk berkomunikasi langsung untuk mendapatkan tanggapan 

langsung dari pelanggan atau calon pelanggan.
 54
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d. Publisitas  

Publisitas adalah semacam periklanan yang dilakukan dengan 

sejumlah komunikasi untuk merangsang permintaan. Publisitas tidak 

dibayar oleh sponsor. Publisitas sering kali dinilai lebih efektif 

daripada iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima 

pesan yang disampaikan. Juga, komunikasi publisitas dapat dianggap 

lebih berwibawa karena tidak disajikan oleh organisasi pemasaran. 

e. Public relation 

Public relation atau hubungan masyarakat merupakan usaha 

terencana oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi sikap atau 

golongan. Program hubungan masyarakat antara lain: publikasi, 

acara-acara penting, hubungan dengan investor, pameran dan 

mensponsori beberapa acara.
55

 

3. Brand Image (Citra Merek) 

Merek adalah janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

tampilan, manfaat dan jasa tertentu kepada konsumen. Dan janji yang 

diberikan oleh suatu merek yang baik adalah suatu jaminan bahwa apa 

yang dilihat oleh konsumen itulah yang akan mereka dapatkan.
56

  

Brand Image atau citra merek adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan oleh pemikiran konsumen terhadap produk tertentu. Citra 

merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 
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terhadap merek. 
57

 Tujuan upaya strategik mengelola citra merek adalah 

memastikan bahwa konsumen memiliki asosiasi kuat dan positif dalam 

benaknya mengenai merek perusahaan. Elemen citra merek terdiri atas : 

persepsi karena konsumen mempersepsikan merek, kognisi merek 

dievaluasi secara kognitif dan sikap karena konsumen membentuk sikapnya 

terhadap suatu merek setelah mempersepsikan dan mengevaluasi sebuah 

merek yang bersangkutan.
58

  

Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu kegunaan 

utama iklan adalah untuk membangun citra positif terhadap merek. Manfaat 

lain dari citra merek yang positif, perusahaan bisa mengembangkan lini 

produk dengan memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk terhadap 

merek produk lama. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 

mempertahankan dan meningkatkan citra merek yang sudah positif.  

Persoalan yang terjadi adalah bagaimana mempengaruhi citra positif 

konsumen terhadap merek. Cara untuk mempengaruhi citra positif 

konsumen adalah dengan posisioning produk. Pemasar mencoba 

memposisikan mereknya untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar.
59

 

Menurut Keller yang dikutip dalam bukunya, faktor-faktor pendukung 

terbentuknya brand image ada tiga yaitu: 
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a. Strength of Brand Associations (kekuatan asosiasi merek) 

“The more deeply a person thinks about product information and 

relates it to existing brand knowledge, the stronger the resulting 

brand associations will be. Two factors that strengthen association 

to any piece of information are its personal relevance and the 

consistency with which it is presented over time. In general, direct 

experiences create the strongest brand attribute and benefit 

associations and are particularly influential in consumers’ decisions 

when they accurately interpret them.”
60

 

 

 

Maksud dari kutipan diatas adalah: 

Kekuatan Asosiasi Merek. Semakin mendalam seseorang 

memikirkan informasi produk dan menghubungkannya dengan 

pengetahuan merek yang ada, semakin kuat asosiasi merek yang 

dihasilkan. Dua faktor yang memperkuat keterkaitan dengan setiap 

informasi adalah relevansinya secara pribadi dan konsistensi yang 

disajikannya dari waktu ke waktu. Secara umum, pengalaman 

langsung menciptakan atribut merek dan asosiasi manfaat terkuat 

dan sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen ketika mereka 

menafsirkannya secara akurat.  

 

b. Favorability of Brand Associations (keberuntungan asosiasi merek) 

“Marketers create favorable brand associations by  convincing 

consumers that the brand possesses relevant attributes and benefits 

that satisfy their needs and wants, such that they form positive 

overall brand judgments. Consumers will not hold all brand 

associations to be equally important, nor will they view them all 

favorably or value them all equally across different purchase or 

consumption situations. Brand associations may be  situation- or 

context-dependent and vary according to what consumers want to 

achieve in that purchase or consumption decision. An association 

may thus be valued in one situation but not another. An association 

may thus be valued in one situation but not another. For example, the 

associations that come to mind when consumers think  may be 

“fast,” “reliable,” and “convenient. 
61
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Maksud dari kutipan diatas adalah: 

Pemasar menciptakan asosiasi merek yang menguntungkan 

dengan meyakinkan konsumen bahwa merek tersebut memiliki 

atribut dan manfaat yang relevan yang memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka, sehingga mereka membentuk penilaian merek 

secara keseluruhan yang positif. Konsumen tidak akan menganggap 

semua asosiasi merek sama pentingnya, mereka juga tidak akan 

memandangnya semua dengan baik atau menilai mereka semua 

secara setara dalam situasi pembelian atau konsumsi yang berbeda. 

Asosiasi merek dapat bergantung pada situasi atau konteks dan 

bervariasi sesuai dengan apa yang ingin dicapai konsumen dalam 

keputusan pembelian atau konsumsi tersebut. Dengan demikian, 

sebuah asosiasi dapat dinilai dalam satu situasi tetapi bukan yang 

lain. Misalnya, asosiasi yang muncul dalam pikiran ketika konsumen 

memikirkan  "cepat," "dapat diandalkan," dan "nyaman. 
62

 

 

Termasuk dalam kelompok favorable antara lain: kemudahan 

merek produk yang diucapkan serta kemampuan mereka untuk tetap 

diingat oleh pelanggan, yang membuat produk terkenal dan menjadi 

favourite dimasyarakat maupun kesesuaian antara kesan merek dibenak 

pelanggan dengan citra yang diinginkan oleh perusahaan. 

c.  Uniqueness of Brand Associations (keunikan asosiasi merek) 

“ The essence of brand positioning is that the brand has a 

sustainable competitive advantage or “unique selling proposition” 

that gives consumers a compelling reason why they should buy it.25 

Marketers can make this unique difference explicit through direct 

comparisons with competitors, or they may highlight it implicitly. 

They may base it on performance-related or non-performance-

related attributes or benefits. Although unique associations are 

critical to a brand’s success, unless the brand faces no competition, 

it will most likely share some associations with other brands. One 

function of shared associations is to establish category membership 

and define the scope of competition with other products and 

services.” 
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Maksud dari kutipan diatas adalah: 

Keunikan Asosiasi Merek. Inti dari positioning merek adalah 

bahwa merek memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan 

atau "proposisi penjualan unik" yang memberikan konsumen alasan 

kuat mengapa mereka harus membelinya.25 Pemasar dapat membuat 

perbedaan unik ini secara eksplisit melalui perbandingan langsung 

dengan pesaing, atau mereka mungkin menyoroti secara implisit. 

Mereka mungkin mendasarkannya pada atribut atau manfaat yang 

berhubungan dengan kinerja atau tidak terkait kinerja. Meskipun 

asosiasi unik sangat penting untuk kesuksesan suatu merek, kecuali 

jika merek tidak menghadapi persaingan, kemungkinan besar mereka 

akan berbagi beberapa asosiasi dengan merek lain. Salah satu fungsi 

dari asosiasi bersama adalah untuk menetapkan keanggotaan 

kategori dan mendefinisikan ruang lingkup persaingan dengan 

produk dan layanan lain.
63

 

 

Uniqueness adalah kemampuan untuk membedakan sebuah 

merek diantara merek-merek lainnya. Kesan ini muncul dari atribut 

produk tersebut yang menjadi pembeda dengan produk-produk lainnya. 

Termasuk dalam variasi unik adalah variasi penampilan atau nama dari 

sebuah merek yang mudah diingat dan diucapkan dari fisik produk itu 

sendiri.
 64

 

4. Keputusan Menjadi Nasabah 

a. Keputusan pembelian 

Keputusan merupakan suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternatif . Dengan kata lain orang yang mengambil keputusan 

harus mempunyai satu pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia.
65

 

Keputusan pembelian barang maupun jasa menerangkan bahwa 
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perilaku konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik 

konsumen saja namun juga dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran 

yang terdiri dari product, price, place dan promotion.
66

 Keputusan 

pembelian produk dapat dipengaruhi dengan terbentuknya citra merek 

yang baik. Perusahaan harus mampu membangun citra merek yang baik 

guna meningkatkan jumlah penjualan.
67

 

 Adapun keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah 

dipengaruhi oleh : lokasi, promosi langsung, kebutuhan/ produk, sikap 

dan keyakinan, keluarga, peran dan status, brand image, agama, dan 

pendapatan.
68

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

1) Faktor budaya 

Kelas budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.  Budaya adalah 

determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Pemasar harus 

benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya disetiap daerah untuk 

memahami cara terbaik memasarkan produk lama mereka dan 

mencari peluang untuk produk baru. Setiap budaya terdiri dari 

beberapa subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi 

dan sosialisasi yang lebih spesifik. Subbudaya meliputi agama, 

kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketika subbudaya tumbuh 
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besar dan kaya, perusahaan akan merancang pemasaran khusus 

melayani mereka.
69

 

Cabang budaya suatu masyarakat bisa ditunjukkan oleh kelas 

sosial yang ada. Setiap kelas sosial mempunyai karakteristik 

tersendiri dan oleh karena itu mempunyai cara hidup tersendiri pula. 

Kelas sosial menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang secara 

umum mempunyai perbedaan dalam hal pendapatan, gaya hidup, 

dan kecenderungan konsumsi. Oleh karena itu, kelas sosial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
70

 

2) Faktor sosial  

Selain faktor budaya, faktor kelas sosial seperti kelompok 

referensi, keluarga serta peran sosial dan status mempengaruhi 

perilaku pembelian. Kelompok referensi dalah kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 

perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung disebut kelompok primer artinya mereka berinteraksi 

secara terus menerus dan tidak resmi seperti keluarga, teman, 

tetangga dan rekan kerja.  

Sedangkan kelompok yang tidak memiliki pengaruh langsung 

disebut kelompok sekunder seperti agama, kelompok persatuan 

pedagang yang cenderung resmi. Kelompok referensi 

mempengaruhi anggotanya setidaknya dengan tiga cara yaitu 
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memperkenalkan gaya hidup baru kepada seseorang, mempengaruhi 

sikap dan konsep diri, menciptakan tekanan kenyamanan yang 

dapat mempengaruhi pilihan produk dan merk. Jika pengaruh 

kelompok referensi kuat maka pemasar harus bisa mempengaruhi 

pemimpin opini kelompok.
71

 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat 

yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan 

menentukan dalam pengambilan keputusan membeli. Dalam 

menganalisis perilaku konsumen faktor keluarga dapat berperan 

sebagai berikut: siapa pengambil inisiatif untuk membeli, siapa 

yang memberi pengaruh untuk membeli, siapa pengambil 

keputusan, siapa yang melakukan pembelian serta siapa yang 

menggunakan produk. 
72

 

Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan 

seseorang. Setiap peran menyandang status. Orang memilih produk 

yang mencerminkan dan mengkomunikasikan peran mereka serta 

status actual yang diinginkan dalam masyarakat. Pemasar harus 

menyadari symbol status dari produk dan merk. 

3) Faktor  Pengaruh Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Faktor pribadi meliputi : 

a) Usia dan tahap siklus hidup 
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Selera kita dalam kebutuhan hidup sehari-hari sering 

berhubungan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus 

hidup keluarga dan jumlah, serta jenis kelamin orang dalam 

rumah tangga pada satu waktu tertentu. Pemasar harus 

memperhatikan tahap siklus hidup psikologis, orang akan 

mengamati transformasi tertentu dalam hidupnya seperti muda 

menjadi tua.  

b) Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Seseorang akan 

membeli suatu produk sesuai dengan yang dibutuhkan sesuai 

pekerjaan mereka. Pilihan produk juga dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi, penghasilan yang dapat dibelanjakan, 

tabungan, utang, dan sikap terhadap pengeluaran dan 

tabungan.
73

 

c) Kepribadian dan konsep diri 

Setiap individu memiliki karakteristik tersendiri yang unik. 

Kepribadian didefinisikan sebagai pola perilaku yang konsisten 

dan bertahan lama. Memahami kepribadian konsumen dapat 

membantu pemasar untuk memposisikan produknya. Pemasar 

dapat memposisikan produknya pada segmen yang tepat. 
74

 

d) Nilai dan gaya hidup 
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Gaya hidup adalah cara hidup seseorang daam mengahbiskan 

waktu mereka sesuai dengan apa yang mereka anggap penting 

dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri dan juga 

dunia sekitarnya. Orang-orang dari subbudaya, kelas sosial, dan 

pekerjaan yang sama memungkinkan memiliki gaya hidup yang 

berbeda. 
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c. Langkah-langkah dalam Proses Pengambilan Keputusan 

1) Diketahui adanya problem tertentu 

Secara alternative diketahui adanya sebuah problem merupakan 

sebuah proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang lama. 

Seorang pembeli yang memerlukan waktu dan pertimbangan 

tertentu dalam pengambilan keputusan lebih banyak memberikan 

peluang kepada pemasar untuk menawarkan produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan pembeli. 

2) Mencari solusi alternatif 

Dalam tahapan ini calon pembeli akan mencari informasi-informasi 

terkait permasalahan kebutuhan yang dihadapi. Sementara itu 

pemasar harus menyediakan berbagai informasi yang dapat 

membantu calon pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. 

3) Pengevaluasian alternatif 
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Evaluasi ini dilakukan setelah calon pembeli mendapatkan sejumlah 

informasi-informasi terkait produk yang dibutuhkan dan memilih 

produk yang paling sesuai dan memuaskan. 

4) Keputusan pembelian 

Seorang calon pembeli harus mengambil keputusan pembelian. 

Keputusan tersebut dapat berupa membeli dan tidak membeli. 

Apabila sebuah problem yang dihadapi belum terselesaikan maka 

calon pembeli akan memutuskan untuk membeli dan sebaliknya. 

5) Konsumsi pasca pembelian dan evaluasi 

Apabila pembeli memutuskan untuk membeli sebuah produk maka 

ia akan merasakan puas dan tidak puas akan suatu produk yang 

telah dibelinya. Apabila pembeli puas maka akan memberikan 

dampak positif terhadap perusahaan yaitu terjadinya pembelian 

terus menerus. Adapun jika pembeli tidak puas akan suatu produk 

yang telah dibelinya maka akan berdampak negatif pada perusahaan 

yaitu tidak terjadinya pembelian ulang.
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Adapun proses pembelian jasa Bank Syariah sebagai berikut:
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Gambar 2.1 

Keputusan pembelian jasa Bank Syariah 

1) Kebutuhan akan jasa bank syariah: pengenalan masalah 

2) Mengumpulkan data: mencari informasi terkait kebutuhan melalui 

teman, keluarga, iklan, pameran, lembaga, fatwa MUI 

Kebutuhan akan jasa Perbankan 

Islam      

Mengumpulkan Data 

Kriteria seleksi 

Keputusan , jenis produk, dan 

waktu 

Keputusan Menguat 

Tingkat Kepuasan 



 

 

3) Kriteria seleksi : evaluasi alternatif meliputi emphaty, jaminan 

kualitas produk, respondibility,dll. 

4) Keputusan : keputusan membeli jasa, menentukan waktu membeli. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Ulfa Baiti (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Ib 

Muamalat di Bank Muamalat KCP Salatiga”. Penelitian ini dilakukan di 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai 

pengaruh produk, lokasi, promosi, orang dan bukti fisik terhadap keputusan 

menjadi nasabah. Metode pengumpulaan data dilakukan dengan menyebarkan 

kuisioner kepada nasabah.  

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa : 1) Produk 

berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah. 2) Lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan menjadi nasabah. 3) Promosi berpengaruh terhadap 

keputusan menjadi nasabah. 4) Orang  berpengaruh terhadap keputusan 

menjadi nasabah. 5) Bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan menjadi 

nasabah.
78

  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rohmat Subagiyo dengan 

judul “Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah 

Pembiayaan di BMT Sahara Tulungagung” yang dilakukan pada tahun 

2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa brand image 
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berepengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah 

pembiyaan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Aditiya Bagus dan Yessi dengan 

judul “Pengaruh Citra merek dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan 

Nasabah Memilih Tabungan Bank Syariah Mandiri, 2014.” Hasil dari 

penelitian tersebut adalah citra merek dan promosi secara parsial maupun 

simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih BSM. 

Penelitian yang dilakukan Syafira Arifah dengan judul “Pengaruh 

Promosi Penjualan, Harga Dan Citra Merek Terhadap Pengambilan 

Keputusan Nasabah Memilih Tabungan XTRA CIMB Niaga Di Surabaya, 

2017.” Hasil dari penelitian menyatakan bahwa harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengambilan keputusan, sedangkan promosi penjualan 

dan citra merek berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengambilan 

keputusan. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama peneliti, 

Judul, Tahun 

Penelitian 

Subtansi 

(pembahasan 

masalah dan 

metode 

penelitian) 

Hasil penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

Rizka Ulfa Baiti 

, 

“Pengaruh 

Marketing Mix 

Terhadap 

Keputusan 

Menjadi 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh 

marketing mix 

yang terdiri dari 5 

variabel 

independen yaitu 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

produk, lokasi, 

promosi, dan 

orang 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

marketing mix 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

brand image serta 
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Nasabah 

Tabungan 

IbMuamalat, 

2016.” 

produk, lokasi, 

promosi, orang, 

dan bukti fisik 

terhadap 

keputusan 

menjadi nasabah 

tabungan 

muamalat. 

Metode yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: Regresi 

linier berganda. 

berpengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap 

keputusan 

menjadi nasabah 

tabungan iB 

Muamalat, 

sedangkan bukti 

fisik tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

nasabah 

tabungan . 

marketing mix 

menggunakan teori 

4P (product, price, 

promotion, place)  

Rohmat 

Subagiyo, 

“Pengaruh 

Brand Image 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah Dalam 

Memilih 

Pembiayaan di 

BMT Sahara 

Tulungagung, 

2016.” 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh brand 

image yang 

terdiri dari citra 

produsen, citra 

konsumen dan 

citra produk 

terhadap 

keputusan 

nasabah dalam 

memilih 

pembiayaan. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah kuantitatif 

dengan jenis 

eksplanatory 

research. 

Analisis: Regresi 

linier berganda. 

Brand image 

yang terdiri dari 

citra produsen, 

citra konsumen, 

daan citra 

produk 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

nasabah dalam 

memilih 

pembiayaan di 

BMT Sahara 

Tulungagung. 

Dari faktor, 

yang memiliki 

pengaruh paling 

dominan adalah 

citra produk. 

Persamaan: 

terdapat persamaan 

variabel yaitu 

brand image 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

marketing mix 

Adytia Bagus 

dan Yessi 

Artanti 

“Pengaruh Citra 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh citra 

merek yang 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah citra 

merek dan 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

citra merek/ brand 



 

 

Merek dan 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Memilih 

Tabungan Bank 

Syariah Mandiri, 

2014.” 

terdiri dari 

kekuatan merek 

(strengthness), 

keunikan merek 

(uniquess), dan 

keuntungan 

asosiasi merek 

(favorable) serta 

promosi terhadap 

keputusan 

nasabah memilih 

BSM. Metode 

yang digunakan 

adalah kuantitatif. 

promosi secara 

parsial maupun 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

nasabah dalam 

memilih BSM. 

image 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

marketing mix 

secara keseluruhan, 

karena dalam 

skripsi tersebut 

hanya bagian dari 

marketing mix 

yaitu promosi 

Zamroni, 

Wahibur 

Rohman  

“Pengaruh 

Marketing Mix 

dan Syariah 

Complience 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Memilih Bank 

Umum Syariah 

Di Kudus, 

2016.” 

Penelitian ini 

membahas 

tentang pengaruh, 

produk, harga, 

promosi, lokasi 

dan syariah 

compliance 

terhadap 

keputusan 

menjadi nasabah 

bank umum 

syariah di Kudus. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

kuantitatif. 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah 

marketing mix 

dan syariah 

compliance 

secara parsial 

maupun 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

menjadi nasabah 

bank umum 

syariah di 

Kudus. 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

marketing mix 

dengan teori 4P 

Perbedaan:  

Tidak terdapat 

variabel brand 

image 

Yuli Nor Colim,  

“Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran, 

Etika Bisnis 

Islam, Dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh bauran 

pemasaran yang 

terdiri dari 

produk, harga, 

promosi dan 

lokasi serta etika 

bisnis Islam dan 

kualitas 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah secara 

parsial bauran 

pemasaran dan 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

Persamaan:terdapat 

variabel marketing 

mix / bauran 

pemasaran 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

brand image 



 

 

Menjadi 

Nasabah 

Memilih BMT 

Sahara 

Tulungagung, 

2017.” 

pelayanan 

terhadap 

keputusan 

nasabah memilih 

BMT. Jenis 

penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian 

asosiatif dengan 

penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: Regresi 

linier berganda. 

memilih BMT , 

sedang etika 

bisnis Islam 

tidak 

mempunyai 

pengaruh secara 

parsial terhadap 

keputusan 

nasabah 

memilih BMT. 

Adapun bauran 

pemasaran, 

etika bisnis 

Islam dan 

Kualitas 

Pelayanan  

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

memilih bank 

syariah. 

Syafira Arifah P,  

“Pengaruh 

Promosi 

Penjualan, Harga 

Dan Citra Merek 

Terhadap 

Pengambilan 

Keputusan 

Nasabah 

Memilih 

Tabungan 

XTRA CIMB 

Niaga Di 

Surabaya, 2017.” 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui 

pengaruh citra 

merek, harga dan 

promosi 

penjualan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

menjadi nasabah. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

kuantitatif.  

Hasil dari 

penelitian 

menyatakan 

bahwa harga 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan, 

sedangkan 

promosi 

penjualan dan 

citra merek 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan. 

Persamaan : 

terdapat variabel 

citra merek dan 

bagian marketing 

mix  

Perbedaan :teori 

yang digunakan 

dalam marketing 

mix hanya promosi 

dan harga 

 



 

 

Berdasarkan tabel diatas yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah belum ada yang menggabungkan 

variabel marketing mix dan brand image secara bersama-sama dalam 

mengetahui pengaruh keputusan menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo.  

 

C. Kerangka pemikiran 

 

   

  

 

 

Gambar 2.2  

Kerangka Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa: 

1. Konsep memahami perilaku nasabah dalam pengambilan keputusan 

pembelian digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yaitu 

marketing mix. Artinya, marketing mix mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Apabila strategi pemasaran (marketing mix) 

dilakukan dengan baik maka pengambilan keputusan untuk menjadi 

nasabah semakin banyak pula.
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2. Menurut Kotler, merek mempresentasikan bagian property hukum yang 

sangat berharga yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen agar 

melakukan proses pembelian.
81

 

3. Bauran pemasaran merupakan alat-alat dari pemasaran yang dapat 

direspon secara langsung oleh pelanggan. Karena itu, baik tidaknya citra 

perusahaan tergantung pada sejauh mana tingkat ketepatan implementasi 

bauran pemasaran jasa tersebut. Pada dasarnya, citra perusahaan akan 

ditentukan oleh faktor atau variabel yaitu bauran pemasaran/ marketing 

mix. 
82

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian 

yang kebenarannya masih dibuktikan melalui suatu penelitian. 

1. Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Ulfa Baiti, Zamroni, dan Yuli Nor 

Cholim menunjukkan bahwa marketing mix memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Berdasarkan penelitian 

tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh marketing mix secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menjadi nasabah 

tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Subagiyo, Aditya Bagus, dan 

Syafira menunjukkan bahwa citra merek/ brand image mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. 

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti akan membuat rumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Terdapat pengaruh brand image secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menjadi nasabah 

tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif 

dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah mengetahui nilai masing-masing 

variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat 

hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Penelitian asosiatif 

adalah mengetahui pengaruh interaksi antara dua variabel atau lebih.
83

 

Pengujian kuisioner dilakukan dengan menggunakan bantuan software IBM 

SPSS 21. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel adalah karakteristik dari objek yang bervariasi.Termasuk dalam 

variabel penelitian adalah karakteristik dari orang, objek yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.
 84

 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo yang 

mempunyai tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Alasan pemilihan 

lokasi tersebut karena adanya BRI Syariah yang belum cukup lama berdiri di 

Ponorogo namun sudah memikat banyak nasabah, dan juga ada kerjasama 
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antara bank dengan pihak institusi namun masih minoritas mahasiswa yang 

meggunakan jasa bank tersebut. 

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis, maka variabel yang akan 

diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini menjadi dua macam yaitu: variabel 

dependen ( terikat) dan variable independen (bebas). Dalam penelitian ini yang 

termasuk dalam variable independen (X) adalah marketing mix (X1) dan brand 

image (X2). Sedangkan variabel dependennya (Y) adalah keputusan 

menggunakan tabungan faedah.  

Untuk menyatukan persepsi tentang pengertian variabel- variabel yang 

diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan batasan-batasan 

definisi operasional pada setiap variabel tersebut. Definisi operasional adalah 

unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel. Adapun definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Keputusan Menggunakan Tabungan Faedah (Y) merupakan tindakan dan 

proses yang dilalui nasabah untuk memutuskan menggunakan tabungan 

faedah dalam kegiatan transaksi guna memenuhi kebutuhannya.  

2. Marketing Mix (X1) merupakan strategi pemasaran yang terdiri dari 

produk, harga, lokasi dan promosi yang dilakukan oleh bank untuk 

mempengaruhi pembelian. 

3. Brand Image (X2) merupakan persepsi nasabah tentang citra positif 

terhadap suatu merek. 



 

 

Untuk lebih jelasnya, definisi operasional dari variabel-variabel yang 

akan diteliti dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table indikator berikut ini: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Butir Kuisioner 

Keputusan 

Nasabah 

1.Faktor 

Pengaruh 

pribadi 

Saya memutuskan untuk menggunakan jasa bank syariah 

karena sesuai gaya hidup saya 

Saya memutuskan menggunakan jasa bank syariah karena 

mengikuti kemauan saya sendiri  

Saya memutuskan menggunakan jasa bank syariah karena 

harga produk sesuai dengan pendapatan 

2.Faktor 

Keluarga 

Saya memutuskan untuk menggunakan jasa bank syariah 

karena mengikuti kebiasaan keluarga 

Saya memutuskan untuk menggunakan jasa bank syariah 

karena pekerjaan keluarga di bank syariah 

Saya memutuskan untuk menggunakan jasa bank syariah 

karena komunikasi bank syariah dengan keluarga saya 

terjalin dengan baik 

3.Faktor 

Budaya 

Saya memutuskan menggunakan jasa bank syariah karena 

mengikuti budaya dilingkungan masyarakat 

Saya memutuskan menggunakan jasa bank syariah karena 

menanamkan budaya Islam yang bebas dari riba 



 

 

 

Saya memutuskan menggunakan jasa bank syariah karena 

terletak di pusat keramaian kota
85

 

Marketing 

Mix 

1.Product 

(Produk) 

Produk yang dikeluarkan bank syariah beraneka ragam 

Bank mengeluarkan jenis produk yang berkualitas 

Nama merk produk mudah diingat oleh nasabah 

Bank syariah mendesain kemasan produk yang menarik 

kemudahan layanan produk untuk transaksi 

Kemudahan jaminan persyaratan pembukaan rekening 

untuk masing- masing produk 

2.Price 

(Harga) 

Bebas biaya administrasi per bulan untuk produk 

tabungan yang dikeluarkan oleh bank syariah 

Terdapat potongan biaya transfer lewat ATM dalam batas 

nominal tertentu 

Tingkat bagi hasil yang menguntungkan untuk produk 

investasi 

3. Promotion 

(Promosi) 

Promosi penjualan yang dilakukan bank syariah adalah 

dengan menerjunkan karyawan yang handal dan 

berpenampilan menarik 

Promosi penjualan dilakukan dengan cara penyebaran 

brosur 

Bank syariah melakukan promosi dengan cara ikut serta 

mensponsori sebuah event yang dilakukan di lingkungan 

masyarakat maupun lembaga sekolah 

Promosi produk juga dilakukan melalui iklan 
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Pemasaran langsung dilakukan dengan cara door to door  

4.Place 

(Lokasi) 

Lokasi bank syariah yang strategis dan terlihat dari tepi 

jalan 

Lokasi menuju bank syariah mudah dijangkau oleh 

transportasi 

Bank syariah memiliki cakupan lokasi ATM yang banyak 

dan mudah dijangkau
86

 

Brand 

Image 

1. Strength of 

brand 

association 

(Kekuatan) 

Bebas biaya administrasi bulanan untuk produk tabungan 

Masing-masing produk memiliki fasilitas yang 

beranekaragam 

Penampilan fisik produk yang menarik 

2. Uniqueness 

of brand 

association 

(Keunikan) 

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam 

menentukan nama produk 

Jenis produk yang dikeluarkan oleh bank syariah 

bervariasi 

3.favorabliliy 

of brand 

association 

(mudah 

diingat) 

 

Nama merek produk yang mudah diingat oleh nasabah 

Merek yang mudah diucapkan 

Merek memiliki kesan tersendiri
87
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel 

adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang 

digunakan untuk penelitian.
88

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

FEBI yang mempunyai tabungan faedah yaitu mahasiswa Perbankan Syariah 

angkatan tahun 2015-2016 yang berjumlah 379 mahasiswa.
89

 Teknik 

pengambilan sampel menurut pendapat Slovin adalah sebagai berikut: 

  
 

      
 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.
90

 

   

          
 

      = 79,12 orang 

Jadi, berdasarkan rumus Slovin diatas dapat diketahui jumlah responden 

dengan taraf kesalahan 10% adalah 79,12 dan dibulatkan menajdi 80 

mahasiswa. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari penyebaran kuisioner terhadap 

nasabah yang menggunakan tabungan faedah BRI Syariah KCP Ponorogo 

untuk mengetahui penilaian marketing mix (product, price, place and 

promotion) dan brand image (strenght, uniqueness and favorabality) yang 

mempengaruhi keputusan menjadi nasabah. Data pimer yang dikumpulkan 

meliputi: tanggapan nasabah tentang produk, harga produk, lokasi bank, 

promosi, citra merek dan keputusan menggunakan tabungan faedah. 

2. Data sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bank, bahan-bahan 

dokumentasi serta artikel-artikel yang dibuat oleh pihak ketiga yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah kajian pustaka dan jurnal-jurnal tentang marketing mix, brand 

image dan keputusan pembelian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi 

objek yang diteliti, kemampuan mengutarakan waktu dan tenaga. Sedangkan 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:  

1. Kuisioner/ angket 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 



 

 

responden untuk dijawabnya. Kuisioner dibuat dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan untuk 

menjelaskan identitas responden, dan pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan 

yang meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang tersedia 

dari setiap pertanyaan. Dalam penelitian ini jawaban yang diberikan 

responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada pengukuran skala 

interval, yaitu dengan teknik agree-disagree scale dengan mengembangkan 

pernyataan yang menghasilkan jawaban setuju-tidak setuju dalam berbagai 

rentang nilai 1-5.
91

  

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih secara 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

tertentu.
92

  

Pengumpulan data secara langsung didapatkan dari hasil wawancara 

dengan pihak bank yang menjadi lokasi penelitian. Metode ini bertujuan 

untuk memperoleh data mengenai gambaran umum BRI Syariah KCP 

Ponorogo dan strategi promosi penjualan yang dipakai. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas   

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu varabel. Hasil 

dari r hitung dibandingkan dengan r table dimana df=n-2 dengan sig 5%. 

Suatu kuisioner dikatakan valid apabila r tabel <  r hitung. 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang 

merupakan indikator-indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah stabil atau 

konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel.
93

 

2. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi adalah salah satu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada 

penelitian ini yang digunakan adalah korelasi product moment untuk 

melihat bagaimana hubungan derajat antara dua variabel. Pada analisis 

korelasi dapat dilihat apakah suatu hubungan yang terjadi adalah negatif 

atau positif. Hal ini dapat dilihat dari tanda yang dimiliki.  

Untuk melihat apakah hubungan yang terjadi antara dua variabel signifikan 

atau tidak signifikan dilakukan dengan melihat nilai Rhitung dan Rtabel. 

Jika nilai Rhitung > daripada Rtabel maka hubungan antara kedua variabel 
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X dan Y signifikan. Jika Rhitung < Rtabel maka hubungan antara kedua 

varabel tidak signifikan.
94

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. Hipotesisnya adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya data 

berdistribusi normal.
95

 

b. Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Perhitungan ada 

tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara menentukan formulasi 

regresi linier berganda dengan menggunakan harga mutlak residual 

sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah X1 dan 

X2.   

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H1 : varian residual tidak  homogen ( terjadi kasus heteroskedastisitas) 
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Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak 

terjadi kasus heteroskedastisitas. 

c. Autokorelasi  

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara menggunakan 

kriteria Durbin Watson sebagai berikut: 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi 

2) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
96

 

d. Uji multikolinieritas  

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen 

akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji 

multikolinieritas digunakan untuk menghindari kebiasaan dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria  

1) Nilai beta < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

2) Nilai standar error < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

3) Nilai VIF < 10 (tidak tejadi multikolinieritas)
 97 
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4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh marketing mix dan 

brand image terhadap keputusan menjadi nasabah. Selain itu, analisis 

regresi juga digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Model analisis 

regresi adalah sebagai berikut:
98

 

                  

Dimana:  

Y = Keputusan menggunakan tabungan faedah 

X1 = Marketing mix 

X2 = Brand Image 

B1 = koefisien marketing mix 

B2 = koefisien brand image 

e  = error 

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual 

dapat diukur melalui: 

a. Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y).  

Langkah- langkah pengujiannya: 

1) Menentukan formulasi Ho dan Ha 
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Hipotesis 1 

Ho1 : tidak ada pengaruh antara marketing mix terhadap 

keputusan menggunakan tabungan faedah. 

Ha1 : ada pengaruh antara marketing mix terhadap keputusan 

menggunakan tabungan faedah. 

Hipotesis 2  

Ho1 : tidak ada pengaruh antara brand image terhadap keputusan 

menggunakan tabungan faedah. 

Ha1 : ada pengaruh antara brand image terhadap keputusan 

menggunakan tabungan faedah. 

 

2) Kesimpulan  

Cara 1 

Jika Sig > 0,05 Ho diterima 

Jika Sig < 0,05 Ho ditolak 

Cara 2 

Jika -t table < t hitung < t table maka Ho diterima 

Jika t hitung < -t table dan t hitung > t table maka Ho ditolak 

b. Uji F  

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X1,X2) 

secara bersama-sama terhadap variabel tidak dependen (Y).
99
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Langkah-langkah pengujian: 

1) Menentukan formulasi Ho dan Ha 

Hipotesis 3 

Ho : tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara marketing 

mix dan brand image terhadap keputusan menggunakan tabungan 

faedah. 

Ha : ada pengaruh secara bersama-sama antara marketing mix 

dan brand image terhadap keputusan menggunakan tabungan 

faedah. 

2) Kesimpulan 

Cara 1 

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima 

Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak 

Cara 2 

F hitung < F table maka Ho diterima 

F hitung > F table maka Ho ditolak 

c. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel 

independen (X). Jika R2 semakin besar, maka prosentase perubahan 

semakin tinggi. Jika R2 semakin kecil, maka prosentase perubahan 

variabel semakin rendah.
100
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ponorogo 

1. Sejarah BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT 

Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI 

Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah islam. 

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan 

beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip 

syariah. 

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah 

58 



 

 

Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. 

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan 

outih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. 

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank 

BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku 

Direktu Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Peersero), Tbk., dan Bapak 

Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk. 

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah. PT Bank BRI Syariah 

Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemukan dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.
101

 

BRI Syariah KCP Ponorogo mulai berdiri pada tahun 2013 yang 

beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 2B Bangunsari, Kec.Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kode pos 63413.  Sampai saat ini dalam 

kurun waktu kurang lebih 6 tahun Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

mampu menarik jumlah nasabah lebih dari 10 ribu nasabah baik funding 
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maupun financing dengan mempunyai 2 lokasi ATM yaitu di kantor BRI 

Syariah Ponorogo dan di kampus IAIN Ponorogo.
102

 

2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah  (Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo 

Visi BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. 

Misi BRI Syariah 

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 

finansial nasabah. 
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2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman pikiran. 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Pengujian ini 

dilakukan pada data awal atau data uji coba yang dikumpulkan terlebih 

dahulu dan diberikan kepada 30 responden. Responden ini merupakan 

mahasiswa Perbankan Syariah yang menggunakan tabungan faedah di BRIS 

Ponorogo.   

Kriteria yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu butir 

pertanyaan dengan memandingkan r hitung dan  r table dimana df=n-2 

dengan sig 5%. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila r tabel <  r hitung. 

Oleh karena data yang digunakan dalam uji coba 30 responden maka r tabel 

yang digunakan adalah 0,361 (Nilai R Product Moment). Hasil pengujian 

validitas Y,X1, dan X2 dapat dilihat pada Tabel.4.1, Tabel.4.2, dan 

Tabel.4.3.  

a. Keputusan Menggunakan Tabungan Faedah 



 

 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel Y 

Item Rhitung R tabel Keterangan 

1 0,604 0,361 Valid 

2 0,649 0,361 Valid 

3 0,798 0,361 Valid 

4 0,584 0,361 Valid 

5 0,434 0,361 Valid 

6 0,468 0,361 Valid 

7 0,685 0,361 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai Rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,361, 

sehingga item pertanyaan untuk variabel Y valid. 

b. Marketing Mix 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 

Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,739 0,361 Valid 

2 0,708 0,361 Valid 

3 0,715 0,361 Valid 

4 0,648 0,361 Valid 

5 0,596 0,361 Valid 

6 0,595 0,361 Valid 

7 0,501 0,361 Valid 

8 0,603 0,361 Valid 

9 0,598 0,361 Valid 

10 0,537 0,361 Valid 

11 0,733 0,361 Valid 

12 0,754 0,361 Valid 

13 0,532 0,361 Valid 

14 0,743 0,361 Valid 

15 0,544 0,361 Valid 

16 0,624 0,361 Valid 



 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai Rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,361, 

sehingga item pertanyaan untuk variabel X1 valid. 

c. Brand Image  

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 

Item Item-total 

Correlation 

R tabel Keterangan 

1 0,863 0,361 Valid 

2 0,604 0,361 Valid 

3 0,773 0,361 Valid 

4 0,788 0,361 Valid 

5 0,889 0,361 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai Rhitung yang diperoleh 

masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,361, sehingga item 

pertanyaan untuk variabel X2 valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan 

indikator-indikator dari variabel. Setelah dilakukan uji validitas dan semua 

item sudah valid maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas.  Suatu kuisioner 

dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah stabil 

atau konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel. 

Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4. 

 



 

 

 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas Keterangan 

1 Y 0,710 0,60 Reliabel 

2 X1 0,902 0,60 Reliabel 

3 X2 0,846 0,60 Reliabel 

 

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1,X2 dan Y. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai Cronbach’s alpha lebih 

dari 0,60 sehingga item pertanyaan untuk variabel X1,X2, dan Y sudah 

reliabel. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1,X2 dan Y item 

pertanyaan telah valid dan reliabel sehingga instrumen yang dimiliki dapat 

digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian. 

3. Analisis Korelasi 

Analsis korelasi adalah salah satu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada 

penelitian ini yang digunakan adalah korelasi product moment untuk 

melihat bagaimana hubungan derajat antara dua variabel. Untuk melihat 

apakah hubungan yang terjadi antara dua variabel signifikan atau tidak 

signifikan dilakukan dengan melihat nilai Rhitung dan Rtabel. Jika nilai 

Rhitung > daripada Rtabel maka hubungan antara kedua variabel X dan Y 



 

 

signifikan. Jika Rhitung < Rtabel maka hubungan antara kedua variabel 

tidak signifikan. Penentuan Rtabel dilakukan dengan menggunakan Tabel 

Nilai r Product Moment. Pada penelitian ini banyaknya responden adalah 80 

sehingga Ratbel (alpha=5%)=0,220. Hasil pengujian korelasi antara variabel 

X dan Y ditunjukkan pada tabel 5.  

Tabel 4.5. Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y 

No Korelasi Rhitung Rtabel Keterangan 

1 X1 dan Y 0,523 0,220 Signifikan 

2 X2 dan Y 0,256 0,220 Signifikan 

  

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa korelasi antara X1 dan Y 

signifikan karena nilai Rhitung= 0,523 lebih besar dari 0,220. Korelasi 

antara X2 dan Y signifikan karena nilai Rhitung=0,256 lebih besar dari 

0,220. Jadi, korelasi antara X1 dan Y, X2 dan Y signifikan.  

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo yang terdiri dari mahasiswa Perbankan Syariah 

angkatan 2015-2016 . Kuisioner dibagikan kepada responden sebanyak 80 

mahasiswa dari 379 mahasiswa. Semua kuisioner tidak ada yang rusak. 

Berdasarkan kriteria yang digunakan meliputi nama, jenis kelamin, usia 

dan pekerjaan. Untuk usia dan pekerjaan tidak perlu dianalisis dikarenakan 

subjek penelitian adalah sama. 



 

 

 

 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.6. Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

percent 

Valid          

1,00 

Total           

2,00                     

   

24 

56 

80 

2 

82 

29,3 

68,3 

97,6 

2,4 

100,0 

30,0 

70,0 

100,0 

30,0 

100,0 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden 

laki-laki sebanyak 24 mahasiswa atau 30%. Sedangkan responden 

perempuan sebanyak 56 atau 68,3%. Artinya nasabah tabungan faedah 

di BRI Syariah KCP Ponorogo yang berasal dari kalangan mahasiswa 

didominasi oleh perempuan. 

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

a. Variabel Y (Keputusan Menggunakan Jasa) 

Tabel 4.7.  

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Keputusan 

Menggunakan Tabungan Faedah 

No Pertanyaan 
SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y1 4 5,0 28 35,0 39 48,8 5 6,3 4 5,0 80 100 

2 Y2 9 11,3 32 40,0 26 32,5 12 15,0 1 1,3 80 100 

3 Y3 0 0 7 8,8 29 36,3 35 43,8 9 11 80 100 

4 Y4 0 0 4 5,0 14 17,5 49 61,3 13 16 80 100 



 

 

5 Y5 5 6,3 37 46,3 27 33,8 7 8,8 4 5 80 100 

6 Y6 1 1,3 19 23,8 32 40,0 22 27,5 6 7,5 80 100 

7 Y7 5 6,3 24 30,0 26 32,5 22 27,5 3 3,8 80 100 

 Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban tidak setuju. Dimana hasil terbanyak tidak setuju 

terdapat pada item pertanyaan 4 yaitu Saya memutuskan menggunakan 

jasa bank syariah karena pekerjaan keluarga di bank syariah dengan 

prosentase 61,3 % atau sebanyak 49 responden. Dari data tersebut dapat 

dijelaskan bahwa faktor keluarga tidak mempengaruhi keputusan 

mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

b. Variabel X1 (Marketing Mix) 

Tabel 4.8.  

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Marketing mix 

No Pertanyaan 
SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1,1 8 10,0 45 56,3 20 25,0 6 7,5 1 1,3 80 100 

2 X1,2 12 15,5 45 56,3 13 16,3 9 11,3 1 1,3 80 100 

3 X1,3 7 8,8 34 42,5 34 42,5 5 6,3 0 0 80 100 

4 X1,4 15 18,8 38 47,5 21 26,3 4 5,0 2 2,5 80 100 

5 X1,5 6 7,5 24 30,0 39 48,8 9 11,3 2 2,5 80 100 

6 X1,6 5 6,3 24 30,0 30 37,5 20 25,0 1 1,3 80 100 

7 X1,7 3 3,8 26 32,5 36 45 13 16,3 2 2,5 80 100 

8 X1,8 2 2,5 28 35,0 32 40 18 22,5 0 0 80 100 

9 X1,9 4 5,0 34 42,5 29 36,3 12 15,0 1 1,3 80 100 

10 X1,10 2 2,5 22 27,5 31 38,8 22 27,5 3 3,8 80 100 

11 X1,11 4 5,0 36 45,0 25 31,3 13 16,3 2 2,5 80 100 

12 X1,12 11 13,8 37 46,3 18 22,5 13 16,3 1 1,3 80 100 

13 X1,13 10 12,5 36 45,0 16 20,0 13 16,3 5 6,3 80 100 



 

 

14 X1,14 2 2,5 18 22,5 26 32,5 26 32,5 8 10,0 80 100 

15 X1,15 5 6,3 28 35,0 34 42,5 10 12,5 3 3,8 80 100 

16 X1,16 2 2,5 34 42,5 24 30,0 17 21,3 3 3,8 80 100 

              Berdasarkan tabel diatas sebagian repsonden memberikan jawaban 

setuju . Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item pertanyaan 1 

dan 2 yaitu saya memutuskan menjadi nasabah bank syariah karena 

adanya produk tabungan faedah dan saya memutuskan menjadi nasabah 

bank syariah karena persyaratan pembukaan rekening tabungan faedah 

yang mudah, dengan prosentase 56,3% atau 45 responden. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa marketing mix dari segi produk yang 

diberikan BRI Syariah dapat diterima oleh nasabah dengan baik. 

c. Variabel X2 (Brand Image) 

Tabel 4.9. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Brand Image 

No Pertanyaan 
SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2,1 2 2,5 27 33,8 39 48,8 12 15 1 1,3 80 100 

2 X2,2 2 2,5 38 47,5 34 42,5 4 5,0 1 1,3 80 100 

3 X2,3 5 6,3 35 43,8 37 46,3 3 3,8 0 0 80 100 

4 X2,4 10 12,5 32 40,0 31 38,8 5 6,3 2 2,5 80 100 

5 X2,5 2 2,5 33 41,5 36 45 8 10,0 1 1,3 80 100 

 

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban netral . Dimana hasil terbanyak netral terdapat pada item 

pertanyaan 1 yaitu saya memutuskan menggunakan jasa bank syariah 

karena bentuk buku tabungan faedah menarik, dengan prosentase 48,8 % 



 

 

atau 39 responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa citra 

merek BRI Syariah tidak mempengaruhi nasabah dalam menggunakan 

tabungan faedah. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan 

dengan Uji Kolmogorov Smirnov. Hipotesisnya adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya data 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Normalitas Residual 

  

Kolmogorov Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

Unstandardized residual  0,844  80  0,474 

 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji 

normalitas residual sebesar 0,474, dimana nilai tersebut lebih besar dari 

0,05. Hal ini berarti H0 diterima artinya data berdistribusi normal.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 



 

 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linier berganda dengan menggunakan 

harga mutlak residual sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya adalah X1 dan X2.   

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H1 : varian residual tidak  homogen ( terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak 

terjadi kasus heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Output Pengujian Heteroskedastisitas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,549 1,614  1,580 ,118 

X1 ,008 ,039 ,032 ,210 ,834 

X2 -,042 ,104 -,062 -,408 ,685 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas. dari tabel 

tersebut dapat dibuat keterangan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 0,210 0,834 Tidak ada pengaruh 

X2 
-0,408 

0,685 Tidak ada pengaruh 

 



 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi 

dari semua variabel lebih besar dari 0,05 (alpha 5%). Hal ini berarti  

H0 diterima artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara menggunakan 

kriteria Durbin Watson sebagai berikut: 

4) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi 

5) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi 

6) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Hasil perhitungan nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari model 

regresi ditunjukkan pada Tabel 4.13.  

Tabel 4.13. Output Pengujian Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,537
a
 ,289 ,270 2,95837 1,447 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai Durbin Watson adalah +1,447. 

Hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen 



 

 

akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji 

multikolinieritas digunakan untuk menghindari kebiasaan dalam 

proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria yang digunakan untuk mengetahu ada tidaknya 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

4) Nilai beta < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

5) Nilai standar error < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

6) Nilai VIF < 10 (tidak tejadi multikolinieritas)
 
  

Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel 

Bebas 

Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,560 1,786 Tidak terjadi multikolinieritas 

X2 0,560 1,786 Tidak terjadi multikolinieritas 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa niali VIF pada kedua 

variabel independen kurang dari 10,  hal ini berarti model regresi 

linier ganda tidak terjadi multikolinieritas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh marketing 

mix dan brand image terhadap keputusan menggunakan tabungan faedah. 

Model analisis regresi dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Hasil Estimasi Koefisien Regresi 



 

 

 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 7,992 

X1 0,304 

X2 -0,211 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat model persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y= 7,992 + 0,304 X1 – 0,211 X2 + error 

Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 7,992 menunjukkan bahwa apabila variabel 

independen X1 dan X2 tidak ada maka Keputusan menggunakan jasa adalah 

sebesar 7,992 satuan. 

Konstanta (b1) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,304. Nilai(b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel marketing mix 

(X1) dan variabel keputusan menggunakan jasa (Y). Jika marketing mix 

ditingkatkan maka keputusan menggunakan jasa menjadi meningkat. Nilai 

koefisien (b1) sebesar 0,304 artinya jika marketing mix dinaikkan sebesar 1 

satuan atau dinaikkan satu tingkat maka keputusan menggunakan jasa naik 

sebesar 0,304 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

Konstanta (b2) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar -0,211. Nilai(b1) yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel brand 

image (X2) dan variabel keputusan menggunakan jasa (Y).  

a. Uji t 



 

 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 : X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H1 : X1 berpengaruh sgnifikan terhadap Y 

H0 : X2  tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H2 : X2 berpengaruh sgnifikan terhadap Y 

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang 

signifikan. Hasil pengujian parsial atau uji t dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Hasil Uji t 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficient T Sig. Keterangan 

B Std.Error 

X1   0,304  0,062  4,917  0,000 Ada Pengaruh  

 X2  -0,211  0,166  -1,271  0,207 

 Tidak ada 

pengaruh 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.16 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pengujian Pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya 

ada pengaruh X1 terhadap Y secara signifikan. Dilihat dari nilai 

koefisien regresinya sebesar  0,304 memiliki arti X1 mempunyai 

arah pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang 

dihasilkan tersebut  signifikan. 



 

 

2. Pengujian Pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,207 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. 

Artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y secara signifikan. Dilihat 

dari nilai koefisien regresinya sebesar  -0,211 memiliki arti X2 

mempunyai arah pengaruh negatif terhadap Y sehingga arah 

pengaruh yang dihasilkan tersebut tidak signifikan. 

b. Uji F 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X1,X2) 

secara bersama-sama terhadap variabel tidak dependen (Y). 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0  : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan 

H1  : model regresi yang diperoleh  sesuai/  signifikan 

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 

4.17. 

Tabel 4.17. Hasil Uji F 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 273,487 2 136,743 15,624 ,000
b
 

Residual 673,901 77 8,752   

Total 947,387 79    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 



 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh nilai signifikansi=0,000<0,05 

sehingga H0 ditolak artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel Y.  

 

3. Koefisien Determinasi (R square) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen 

(X). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18. Nilai R dan R square 

R R Square 

0,537 0,289 

 
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.18 diketahui 

bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,537 menunjukkan bahwa 

hubungan antara X1 dan X2 tergolong lemah karena nilai R yang 

dihasilkan kurang dari 1. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,289 

menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 

0,289= 28,9% dan sisanya 71,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain X1 

dan X2 yang tidak masuk dalam model pembahasan. 

 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Menggunakan Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo 



 

 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel marketing 

mix (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa 

menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo dilakukan 

dengan uji t dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat dalam 

tabel 16.  

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel marketing mix bertanda positif, artinya marketing 

mix berbanding lurus atau searah terhadap keputusan menggunakan 

tabungan faedah dan hasil uji t diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 < 

0,05,  artinya marketing mix berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menggunakan tabungan faedah 

di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

baik marketing mix yang dilakukan bank, maka semakin meningkatkan 

keputusan mahasiswa dalam meggunakan tabungan faedah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo. 

2. Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Menggunakan Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel brand 

image (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo 

dilakukan dengan uji t dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat 

dalam tabel 16.  



 

 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel brand image bertanda negatif, artinya variabel 

brand image tidak berbanding lurus atau searah dengan keputusan 

mahasiswa menggunakan tabungan faedah dan hasil uji t diperoleh nilai 

signifikansi 0, 207 > 0,05, artinya brand image tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini 

mengindikasikan bahwa keputusan mahasiswa dalam menggunakan 

tabungan faedah tidak dipengaruhi oleh citra merek. Hal tersebut 

kemungkinan terjadi karena kurangnya strategi promosi yang dilakukan 

bank syariah sehingga kurang menciptakan citra merek yang melekat 

dibenak nasabah khususnya dari kalangan mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh marketing mix dan 

brand image terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

menggunakan Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 80 mahasiswa FEBI yang mempunyai tabungan 

faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dan diuji menggunakan bantuan software SPSS 21 maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Marketing mix berpengaruh  positif dan signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menggunakan tabungan faedah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian X1 

terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh X1 terhadap Y secara 

signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar  0,304 memiliki 

arti X1 mempunyai arah pengaruh positif terhadap Y sehingga arah 

pengaruh yang dihasilkan tersebut  signifikan. 

2. Brand image  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo menggunakan tabungan faedah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Hasil pengujian pengaruh X2 terhadap Y 

menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,207 lebih besar dari 0,05 
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sehingga H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y secara 

signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar  -0,211 memiliki 

arti X2 mempunyai arah pengaruh negatif terhadap Y sehingga arah 

pengaruh yang dihasilkan tersebut tidak signifikan. 

3. Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikansi=0,000<0,05 sehingga H0 

ditolak artinya marketing mix  dan brand image secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

menggunakan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Sebelum memberikan saran, terlebih dahulu diungkapkan keterbatasan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Jumlah responden terbatas pada mahasiswa Perbankan Syariah saja, bukan 

keseluruhan dari mahasiswa FEBI yang mencakup Ekonomi Syariah dan 

Manajemen Zakat dan Wakaf dikarenakan tidak ada data yang jelas 

mengenai jumlah nasabah dari kalangan mahasiswa. 

2. Jawaban responden menggunakan skala interval dengan teknik agree-

disagree dan terdapat jawaban netral paling banyak sehingga menghasilkan 

data yang kurang optimal khususnya pada variabel brand image. 

C. Saran 

1. Bagi Bank BRI Syariah  

Diharapkan bank mampu meningkatkan strategi pemasaran dari segi 

marketing mix agar mampu menciptakan citra merek yang positif untuk 



 

 

mempertahankan nasabah lama dan menarik nasabah baru khususnya dari 

kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Objek penelitian lebih diperluas sehingga bisa mengetahui pengaruh 

variabel independen khususnya variabel brand image terhadap 

keputusan menggunakan jasa bank syariah dari kalangan masyarakat 

umum. 

b. Skala pengukuran jawaban responden dengan teknik agree-disagree 

sebaiknya untuk  pilihan jawaban netral dihilangkan. 
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