
 

 

ABSTRAK  

Yutisa Tri Cahyani. NIM: 210211098. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pengambilan Keputusan Menjadi Nasabah pada Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo”. Skripsi. Program Studi Mu’amalah Jurusan Syariah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Kata kunci: Faktor yang Mempengaruhi Keputusan menjadi Nasabah 

Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan 

keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia. 

secara hirarkisnya, kebutuhan manusia meliputi; keperluan, kesenangan, dan 

kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar 

manusia dapat bertindak ditengah-tengah (moderity) dan sederhana (simpicity). 

Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, 

diantaranya adalah israf dan tabdzir juga norma yang berkaitan dengan anjuran 

untuk melakukan infak. Israf  berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak 

memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam. Tabzir berarti 

membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam. 

 

Adapun dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui. a. 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, b. Untuk 

mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi pengambilan 

keputusan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (field 

research). Peneliti dalam penggalian data lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode deduktif dan induktif. Untuk 

mengelola data, penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil. 

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunkan adalah Perilaku Pembelian 

Konsumen. 
 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo adalah a. Faktor Budaya, b. Faktor Sosial, c. Faktor Pribadi, d. 

Faktor Psikologi. 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

            Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengatur masalah konsumsi 

yaitu bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang 

membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam 

mengenai aktivitas konsumsi di atas terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Jika Manusia dapat melakukan aktivitas konsumsi yang sesuai dengan 

ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah, maka ia akan menjalankan konsumsi yang 

jauh dari sifat hina. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur’an 

dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan 

kesejahteraan hidupnya.
1
 

          Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan 

keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan 

manusia. secara hirarkisnya, kebutuhan manusia meliputi; keperluan, 

kesenangan, dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam 

menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (moderity) dan 

sederhana (simpicity). Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan 

larangan bagi konsumen, diantaranya adalah israf dan tabdzir juga norma yang 

berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak. Israf  berarti mengeluarkan 

                                                 
1
 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 161. 



 

 

pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam. 

Tabzir berarti membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang menurut 

hukum Islam. Perilaku ini sangat dilarang oleh Allah SWT
2
. Firman Allah 

dalam ayat al-Qur’an Q.S Al-Israa’ 27 berikut: 

  

  

   

  

     

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”
3
 

          Perilaku seorang konsumen di dalam Islam harus mencerminkan 

hubungan dirinya dengan Allah SWT. Perilaku seperti ini yang tidak kita 

dapati dalam ilmu perilaku konsumsi konvensional. Perilaku konsumen Islam  

cenderung lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih 

barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat baik di 

dunia maupun di akhirat. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dengan 

cara halal akan digunakan untuk menutupi kebutuhan harian seorang konsumen 

muslim.
4
 

                                                 
2
 Ibid., 167-168. 

3
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terhemahannya (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 428. 
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 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2006), 4. 



 

 

          Kajian perilaku konsumsi yang tidak kita  dapati dalam perspektif ilmu 

ekonomi konvensional adalah kehadiran saluran penyeimbang dari saluran 

kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Al-Quran 

berulangkali mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagaian hartanya 

dalam bentuk zakat, sedekah, infaq.
5
 

             Islam mengajarkan bahwa konsumsi haruslah sesuai dengan kebutuhan 

bukan berdasarkan keinginan. Tujuan konsumsi seorang muslim bukanlah 

untuk mencari daya guna (utility), melainkan mencari manfaat (maslahah). 

Konsep daya guna (utility) atau kepuasan sangat berbeda dengan konsep 

manfaat (maslahah) atau kemanfaatan yang menjadi tujuan dalam konsumsi 

yang Islami. Konsep manfaat (maslahah)  relatif lebih obyektif karena bertolak 

dari pemenuhan kebutuhan (need) yang memang relatif lebih obyektif 

dibandingkan keinginan (want).
6
 Kemudian, yang tidak kita dapati pada kajian 

perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah 

kehadiran saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut 

dengan saluran konsumsi sosial. Al-Quran berulangkali mengajarkan umat 

Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, 

infaq.
7
 Batasan konsumsi dalam syariat Islam bukan hanya aspek halal haram 

saja. Termasuk pula aspek yang mesti diperhatikan adalah yang baik, yang 

cocok, yang bersih dan yang tidak menjijikan. Kemudian yang termasuk 

batasan konsumsi dalam syariah adalah pelaranga berlebih-lebihan (israf). 

Perilaku berlebih-lebihan (israf) diharamkan sekalipun komoditi yang 

                                                 
5
 Ibid., 6. 

6
 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 98. 

7
 Muflih, Perilaku Konsumen, 6. 



 

 

dibelanjakan adalah halal.
8
 Prinsip Konsumsi Islam diantaranya adalah prinsip 

keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, 

dan prinsip moraliatas.
9
 

          Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktifitasnya 

meninggalkan masalah riba. Penghindaran bunga yang dianggap riba 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. 

Belakangan ini para ekonom Muslim telah memberikan perhatian besar, guna 

menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan 

dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan untuk 

membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya 

terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Karena 

alasan itulah bank syariah didirikan.
10

 Berangkat dari kelemahan sistem 

perbankan konvensional, perbankan syariah di harapkan mendapatkan 

kebebasan dalam mengembangkan produknya sendiri, sesuai dengan teori 

perbankan syariah. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan maka secara ideal 

akan memberikan manfaat bagi terpeliharanya aspek keadilan para pihak yang 

bertransaksi, lebih menguntungan dibanding perbankan konvensional dan dapat 

memelihara kestabilan nilai tukar matauang.
11 

          Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada 

tahun 1992 melalui pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT BMI). 

                                                 
8
 Ibid., 15. 

9
 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2007), 79-80. 
10

 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 7. 
11

 Ibid., 9-10. 



 

 

Perkembangan perbankan syariah berjalan semakin cepat dibanding dengan 

bank konvensional sejak tahun 2000-an. Operasi perbankan syariah di 

Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang 

perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 10 tahun 

1998 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

          PT. Bank BRI Syariah berdiri pada tanggal 17 November 2008 yang 

merupakan akuisisi dari 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 surat No. 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh 

pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha 

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

PT. Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dan 

kini PT. Bank BRI Syariah sudah spin off dari bank induknya.
12

 

          PT. Bank BRI Syariah mempersembahkan sebuah bank ritel modern 

terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan 

jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah 

dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk 

yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Saat ini PT. Bank BRI 

Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset. PT. Bank BRI 

Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan 
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 http://brisyariah.co.id/?q= kinerja bank BRISyariah diaskes pada hari Minggu tanggal 18 

Januari 2015 pukul 19.30 WIB. 
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perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah 

kebawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern 

terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
13

 

          Keunggulan kinerja BRI Syariah antara lain ditandai dengan peringkat 

Ficth Ratings, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan bermasalah 

(non performing financing/NPF) yang relatif sangat rendah, dan penyaluran 

KPR Sejahtera/FLPP yang berhasil menjadi pilihan masyarakat. Dua tahun 

berturut-turut BRI Syariah berhasil meraih peringkat AA+ dari Fitch Ratings. 

Peringkat AA+ artinya kemampuan BRI Syariah untuk membayar kewajiban 

sangat baik. BRI Syariah menerapkan strategi bisnis “out of the box”. “Bank-

bank lain berlomba-lomba meningkatkan pendapatan dari fee based income, 

namun BRI Syariah justru menggratiskan. Dengan memberikan layanan serba 

gratis, hal tersebut dapat menumbuhkan loyalitas nasabah. 

          BRI Syariah baru membuka cabang pembantu di wilayah Ponorogo pada 

tanggal 20 Juni 2013.
14

 Jumlah seluruh nasabah tabungan maupun pembiayaan 

sejumlah 3.789 nasabah.
15

 Apabila kita bandingkan dengan Bank Syariah 

Mandiri, jumlah seluruh nasabah dari tahun 2010 sampai 2014 sekitar 4.700.
16

 

Ini menjadi menarik untuk diteliti karena hadirnya Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo masih tergolong baru, tapi jumlah nasabah Bank BRI Syariah KCP 
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 http://brisyariah.co.id/?q=sejarah diaskes pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 

pukul 10.32 WIB. 
14

 Wawancara dengan Customer Service BRI Syariah KCP Ponorogo Devi di Ponorogo 

tanggal 19 Januari 2015. 
15

 Wawancara dengan Manajer BRI Syariah KCP Ponorogo Yayuk di Ponorogo tanggal 19 

Januari 2015. 
16

 Wawancara dengan Sub. Branch Manajer Bank Syariah Mandiri Ponorogo Muh. Ghani 

Wicaksono tanggal 9 April 2015.  



 

 

Ponorogo banyak. Hal ini berarti bahwa animo masyarakat terhadap Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo sangat tinggi. Penulis dalam hal ini akan mengetahi 

faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi nasabah dalam mengambil 

keputusan menjadi nasabah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Sehingga 

peneliti tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi motivasi nasabah 

terhadap Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Dari situlah penulis tertarik untuk 

melakukan pengkajian lebih dalam yang diwujudkan dalam sebuah laporan 

skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI NASABAH PADA BANK 

BRI SYARIAH KCP PONOROGO” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memahami sebuah konsep dalam judul yang penulis ajukan, maka 

istilah yang peru mendapatkan penegasan adalah:  

1. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
17

 

2. Pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses kegiatan pembelian 

yang tampak hanyalah satu tahap dari keseluruhan proses pembelian 

konsumen
18
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 http//kbbi.web.id/faktor diaskes pada hari Senin tanggal 28 April 2015 pukul 06:43 WIB. 
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 http//articontohnya.blogspot.com/2013/02/pengambilan-keputusan-pembelian.html 

diaskes pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 pukul 06:40 WIB. 



 

 

 

C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi 

nasabah pada Bank BRI Syariah CKP Ponorogo? 

2. Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi pengambilan 

keputusan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi 

pengambilan keputusan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi kepentingan ilmiah 

Diharapka penelitian ini dapat memperdalam khazanah ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang pengambilan keputusan pembelian serta dapat 

memberikan sumbangan pikiran semua pihak yang terkait dan 

membutuhkannya.  



 

 

 

2. Bagi kepentingan terapan 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan atau acuan bagi praktisi perbankan dalam masalah yang sama. Dan 

berguna sebagai bahan studi lebih lanjut bagi ilmuan yang ingin 

mendalaminya, 

 

F. Telaah Pustaka 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti yaitu 

N

o 

Nama Judul Tujuan 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

1 Didik 

Nurkhafi 

Universitas 

Pembangu

nan 

Nasional 

“Veteran” 

Jawa 

Timur 

2011 

Faktor-

Faktor Yang 

Mempengar

uhi 

Pengambilan 

Keputusan 

Nasabah 

dalam 

Memilih 

Produk Bank 

Syariah 

di Surabaya 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pengambilan 

keputusan 

nasabah dalam 

memilih 

produk Bank 

Syariah di 

Surabaya. 

Teknik 

analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

analisis 

factor. 

Setelah dilakukan proses 

pengumpulan data, peneliti 

menggunakan SPSS 

(Statistical Package For 

Social Science) 10.0 untuk 

mendapatkan hasil penelitian. 

Adapun hasil yang diperoleh 

dapat dikelompokkan menjadi 

3 faktor yaitu : a. Faktor 

Kemudahan Menjangkau, b. 

Faktor Ruang dan Tempat 

Pelayanan, c. Faktor , sebagai 

faktor-faktor yang 

dipertimbangkan oleh nasabah 

dalam memilih produk BANK 

SYARIAH di Surabaya. 

Hak 

2 Gusti Ayu 

Putu 

Suarni, 

Lulup 

Endah 

Trupalupi1

, Iyus 

Akhmad 

Haris2, 

Universitas 

Analisis 

Faktor yang 

Mempengar

uhi 

Keputusan 

Nasabah 

dalam 

Pengambilan 

Kredit pada 

LPD 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

keputusan 

nasabah dalam 

mengambil 

Data yang 

dikumpulk

an dengan 

metode 

kuesioner, 

dianalisis 

dengan 

analisis 

faktor 

melalui 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi nasabah 

dalam mengambil kredit pada 

Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) Desa Pakraman 

Manggissari, yaitu 

faktor kebudayaan, faktor 

sosial, faktor psikologis, dan 

faktor pribadi. Besarnya 



 

 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja, 

Indonesia, 

2014 

(Lembaga 

Perkreditan 

Desa) Desa 

Pakraman 

Manggissari 

kredit pada 

Lembaga 

Perkreditan 

Desa (LPD) 

Desa 

Pakraman 

Manggissari 

dan faktor 

yang 

paling 

dominan 

mempengaruhi 

keputusan 

nasabah dalam 

mengambil 

kredit pada 

Lembaga 

Perkreditan 

Desa (LPD) 

Desa 

Pakraman 

Manggissari 

Statistical 

Program 

Social 

Scence 

(SPSS) 

16.0 for 

windows. 

variance explained 

masing-masing faktor tesebut 

secara berturut-turut, yaitu 

kebudayaan sebesar 53,646%, 

sosial sebesar 

22,980%, psikologis sebesar 

14,639%, dan pribadi sebesar 

8,735%. Faktor kebudayaan 

menjadi faktor 

paling dominan yang 

memiliki variance explained 

tertinggi yaitu sebesar 

53,646%. 

3 Sakti 

Hutabarat, 

Universitas 

Riau, 

2010. 

Faktor-

Faktor yang 

Mempengar

uhi 

Keputusan 

Masyarakat 

Menjadi 

Nasabah 

Bank 

Syariah 

di Pekanbaru 

Faktor-faktor 

apa saja yang 

mempengaruhi 

keputusan 

masyarakat 

untuk menjadi 

nasabah bank 

syariah. 

faktor fasilitas 

(X1), layanan 

(X2), produk 

(X3), dan 

promosi (X4) 

Uji 

Validitas 

Uji 

Reliabilitas 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda, 

uji F, uji T 

Dari hasil analisis diketahui 

bahwa faktor fasilitas (X1), 

layanan (X2), produk 

(X3), dan promosi (X4) 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

keputusan 

masyarakat untuk menjadi 

nasabah (Y) pada bank 

syariah. Namun secara parsial 

hanya faktor fasilitas (X1), 

layanan (X2), produk (X3) 

memiliki pengaruh terhadap 

keputusan masyarakat untuk 

menjadi nasabah bank syariah 

sementara faktor promosi 

(X4) tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

4 Damayanti 

Maysaroh, 

UIN Sunan 

Kalijaga, 

2014 

Analisis 

Faktor-

Faktor yang 

Mempengar

uhi 

Keputusan 

Nasabah 

dalam 

Memilih 

Bank 

Syariah 

Untuk 

mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh 

social, pribadi, 

budaya, 

psikologi, 

lokasi, produk, 

pelayanan,  

fasilitas, serta 

promosi. 

Mengguna

kan data 

kuantitatif 

dan 

kuesioner 

sebagai 

alat 

pengumpul 

data. 

Perpengaruh signifikan 

Budaya (x1), psikologi (x2), 

lokasi(x3), dan promosi (x4) 

5 Triana 

Agus 

Gozali, 

UIN Sunan 

Faktor-

Faktor yang 

mempengaru

hi 

Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

Analisis 

regresi 

berganda, 

uji F, uji T 

Berpengaruh secara parsial 

dan simultan 



 

 

Kalijaga 

Yogyakart

a 20101 

pengambilan 

keputusan 

beli jasa 

asuransi 

tafakul Dana 

Pendidikan 

(FULNADI) 

(Studi Kasus 

Pada 

Nasabah PT. 

Asuransi 

Tafakul 

Ke;uarga 

Cabang 

Yogyakarta) 

mempengaruhi 

pengambilan 

keputusan beli 

jasa asuransi 

tafakul dana 

pendididkan 

(motivasi, 

kelas social, 

dan 

pelayanan) 

6 Finna Putri 

barna, UIN 

Syarif 

Hidayatull

ah, Jakarta 

2008 

Analisis 

Faktor-

Faktor yang 

Mempengar

uhi 

Preferensi 

Nasabah 

Bank 

Syariah 

Untuk 

mengetahuai 

preferensi 

nasabah untuk 

menggunakan 

produk 

(Faktor SDM, 

Faktor syariah, 

lokasi, sikap 

terhadap 

fatwa, social, 

produk dan 

fasilitas, faktor 

merek) 

Analisis 

faktor dan 

SPSS 

Paling dominan adalah 

pelayanan cepat, ramah, 

tanggap, memuaskan, dan 

tingginya kesabaran 

 

          Penelitian yang akan penulis lakukan ini memiliki perbedaan dengan 

hasil penelitian-penelitian yang telah ada seperti diatas. Perbedaannya adalah 

peneliti akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan nasabah. Penelitian-penelitian terdahulu menganalisis dengan 

metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis SPSS dan 

analisis faktor, sedangkan penelitian yang saya lakukan dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif diskriptif. Tempat penelitian juga berbeda 

sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda, penelitian ini bertempat di 

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 



 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

          Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha 

untuk memperoleh informasi tentang gambaran keadaan pada saat 

penelitian, kemudian dianalisis  dan berusaha menjelaskan berdasarkan 

fakta-fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. 

         Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya 

penelitian yang didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data 

langsung dan peneliti merupakan instrument kunci. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitataif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif  berupa kata-kata 

yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
19

 

          Dalam jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

lapangan, yaitu penelitian yang datanya diambil atau dikumpulkan dari 

lapangan dimana kasus ini diteliti dari sudut pandang nasabah Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi 

nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo sebagai sumber data 

langsung di lapangan. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis, penulis dalam hal ini 

mendiskripsikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan menjadi nasabah pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dengan proses analisa sebagai berikut: pemaparan data, menganalisa 

secara tuntas, dan mengambil kesimpulan dari data dan analisis yang telah 

dipaparkan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo Jl. Soekarno-

Hatta No. 2B Ponorogo. 

4. Subyek Penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian adalah nasabah Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo yang menggunakan jasa Bank. 

5. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah informan yakni 

orang-orang yang merespon / menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, 

baik secara lesan maupun tulisan.
20

 Informan disini adalah nasabah Bank 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 
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a. Editing : yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuian dan 

keselarasan sesuatu dengan yang lainnya, relevansi dan keragaman 

sesuatu atau kelompok data.
21

 

b. Organizing : yaitu menyusun dan mensistematikakan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 

c. Penemuan hasil riset yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain 

sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang 

sejalan dengan rumusan masalah yang ada. 

7. Tehnik Analisa Data 

Metode analisa data dalam dalam penelitian ini menggunakan analisa data 

kualitatif, analisa data adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga mudah difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode: 
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a. Deduktif 

Yaitu pengambilan kesimpulan yang merupakan proses berfikir yang 

diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum, untuk 

selanjutnya dikemukakan realitas yang bersifat khusus.
22

 

b. Induktif 

Yaitu proses berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut, kemudian 

diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa 

generalisasi.
23

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan 

mengelompokkan menjadi lima bab. Masing-masing bab ini terbagi menjadi 

beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang 

sistematik yang berkaitan antara satu dengan yang lain. 

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi : latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II : PERILAKU PEMBELIAN KONSUMEN 

Sebagai landasan teori penulis tempatkan pada bab dua, yang    

mengkaji tentang perkembangan toori-teori yang melandasi dan 

mendukung penelitian. Teori-teori yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah teori-teori karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dan proses keputusan pembelian. 

BAB III :GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI NASABAH PADA 

BANK BRI SYARIAH KCP PONOROGO 

 Adapun bab ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan 

penulis di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi 

nasabah. Faktor-faktor ini berupa fakta di lapangan yang dapat 

jawaban yang berhubungan dengan rumusan masalah. 

BAB IV :ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI NASABAH PADA 

BANK BRI SYARIAH KCP PONOROGO 

 Bab ini merupakan hasil pembahasan fakta di lapangan yang terdiri 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

 

 



 

 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir penelitian lapangan yang berisi 

tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permaslahan dan 

saran-saran bagi penulis. 

 

  



 

 

BAB II 

PERILAKU PEMBELIAN KONSUMEN 

 

A. Karakteristik yang Mempengaruhi Tingkah Laku Konsumen 

          Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, 

sosial, pribadi, dan psikologis. Sebagian besar, pemasar tidak dapat 

mengendalikan faktor-faktor seperti itu, tetapi mereka harus memperhitungkan 

semuanya. Kami mengilustrasikan karakteristik ini dalam kasus konsumen 

khayalan bernama Jennifer Flores. Jenifer adalah lulusan perguruan tinggi, 

sudah menikah, bekerja sebagai manajer merek di sebuah perusahaan produk 

konsumen terkemuka. Dia mencari aktivitas pengisi waktu luang baru yang 

akan memberikan sesuatu yang kontras dengan hari-hari kerjanya.
24

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Konsumen 
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1. Faktor-faktor Budaya 

Faktor-faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada 

tingkah laku konsumen. Pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan 

oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. 
25

 

a. Budaya 

Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan 

tingkah laku yang dipelajari oleh seseorang anggota masyarakat dari 

keluarga dan lembaga penting lainnya. Budaya adalah penyebab yang 

paling mendasar dari keinginan dan tingkah laku seseorang. Sebagian 

besar tingkah laku manusia dapat dipelajari. Tumbuh dalam suatu 

masyarakat, seseorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, 

keinginan dan tingkah laku dari keluarga serta lembaga-lembaga penting 

yang lain. Seorang anak di Amerika Serikat pada umumnya belajar atau 

dihadapkan pada nilai-nilai berikut ini: pencapaian dan sukses, aktivitas 

dan keterlibatan, efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan 

materi, individualisme, kebebasan, kemanusiaan, keremajaan, dan 

kebugaran serta kesehatan. 

b. Subbudaya 

Subbudaya merupakan sekelompok orang yang mempunyai sistem 

nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Setiap 

budaya terdiri dari beberapa subbudaya yang lebih kecil, atau kelompok 
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orang yang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada pengalaman 

hidup dan situasi. Subbudaya termasuk nasionalitas, agama kelompok 

ras, dan wilayah geografi. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar 

penting, dan pemasar sering kali merancang produk dan program 

pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tingkah laku 

membeli akan dipengaruhi oleh identifikasi subbudayanya. Faktor-faktor 

ini akan mempengaruhi pilihan makanan, pilihan pakaian, aktivitas 

rekreasi, dan sasaran kariernya. 

c. Kelas Sosial 

Hampir setiap masyarakat mempunyai semacam bentuk struktur 

kelas sosial. Kelas sosial adalah devisi masyarakat yang relatif permanen 

dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan 

tingkah laku yang serupa. Kelas sosial bukan ditentukan oleh satu faktor 

tunggal, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari 

pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. Kelas 

sosial menunjukkan pemilihan produk dan merek tertentu dalam bidang-

bidang seperti pakaian, peralatan rumah tangga, aktivitas diwaktu 

senggang, dan mobil. 

 

 

 



 

 

2. Faktor-faktor Sosial 

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok kecil, keluarga serta peran dan status sosial konsumen.
26

 

a. Kelompok 

Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk 

mencapai sasaran individu atau bersama. Tingkah laku seseorang 

dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung dan seseorang yang menjadi anggotanya disebut 

kelompok keanggotaan. Beberapa merupakan kelompok primer yang 

mempunyai interaksi reguler tapi informal seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan rekan kerja. Beberapa merupakan kelompok sekunder, 

yang mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler. Ini 

mencakup kelompok organisasi seperti keagamaan, asosiasi profesional, 

dan serikat pekerja. 

Kelompok acuan berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau 

tingkah laku seseorang. Orang sering kali dipengaruhi oleh kelompok 

yang diincar seseorang agar dapat masuk ke dalamnya. Kelompok acuan 

menghadapkan seseorang pada tingkah laku dan gaya hidup baru, 

mempengaruhi sikap dan konsep diri orang, serta menciptakan tekanan 
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untuk menyesuaikan diri dapat mempengaruhi pemilihan produk dan 

merek dari orang lain itu. 

b. Keluarga 

Anggota keluarga dapat amat mempengaruhi tingkah laku pembeli. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan telah diteliti secara mendalam. Pemasar tertarik 

dalam peran dan pengaruh suami, isteri, dan anak-anak pada pembelian 

berbagai produk dan jasa. 

c. Peran dan Status 

Seseorang menjadi anggota banyak kelompok keluarga, klub, 

organisasi. Posisinya dalam setiap kelompok dapat ditentukan dalam 

bentuk peran dan status. Berhadapan dengan orang, Jenifer Flores 

memainkan peran anak wanita dalam keluarganya, dia memainkan peran 

isteri dalam perusahannya, dia memegang peran menejer merek. Peran 

terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut 

orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap peran seseorang akan 

mempengaruhi tingkah laku membelinya. 

Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan 

yang diberikan oleh masyarakat. Orang sering kali memilih produk yang 

menunjukkan statusnya dalam masyarakat. Misalnya, peran manajer 

merek mempunyai status yang lebih tinggi dalam masyarakat kita 



 

 

ketimbang peran anak wanita. Sebagai manajer merek, Jenifer akan 

membeli jenis pakaian yang mencerminkan peran dan statusnya. 

 

3. Faktor-Faktor Pribadi 

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur 

dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta 

kepribadian dan konsep diri pembeli.
27

 

a. Umur dan tahap daur hidup 

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa 

hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering 

kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur 

hidup keluarga. Tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai 

dengan kedewasaannya.  

b. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli lebih banyak pakaian untuk 

bekerja, sedangkan pekerjaan kantor membeli lebih banyak jas dan dasi. 

Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai 

minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan 
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bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam memasarkan produk menurut 

kelompok pekerjaan tertentu.   

c. Situasi Ekonomi 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. 

Jenifer Flores dapat mempertimbangkan membeli Nikon yang mahal bila 

dia mempunyai cukup pendapatan untuk dibelanjakan, tabungan, atau 

kemampuan meminjam. Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan 

mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan 

tingkat minat. 

d. Gaya Hidup 

Orang yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan 

yang sama mungkin mempunyai gaya hidup yang jauh berbeda. Gaya 

hidup adalah pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam 

psikografiknya. Gaya hidup termasuk pengukuran dimensi AIO utama 

daripada konsumen, aktivitas (pekerjaan, hobi, berbelanja, olahraga, 

kegiatan sosial), minat (makanan, mode, keluarga, rekreasi), dan opini 

(mengenai diri mereka sendiri, isu sosial, bisnis, produk). Gaya hidup 

mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial atau kepribadian 

seseorang: gaya hidup menampilkan pola beraksi dan berinteraksi 

seseorang secara keseluruhan di dunia. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 



 

 

Kepribadian setiap orang yang jelas mempengaruhi tingkah laku 

membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik 

yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan 

dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, kemudahan 

bergaul, otonomi, mempertahankan diri, kemampuan menyesuaikan diri, 

dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat untuk menganalisis 

tingkah laku konsumen untuk memilih produk dan merk  tertentu. 

Banyak pemasar yang menggunakan konsep kepribadian atau 

konsep diri seseorang (juga disebut citra diri). Dasar pemikiran konsep 

diri adalah bahwa apa yang dimiliki seseorang memberi kontribusi dan 

mencerminkan identitas mereka. Jadi agar dapat memahami tingkah laku 

konsumen, pertama-tama pemasar harus memahami hubungan antara 

konsep diri konsumen dan miliknya. 

 

4. Faktor Psikologi 

Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologi yang penting: motivasi, persepsi, pengetahun serta 

keyakinan dan sikap.
28
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a. Motivasi 

Motif (dorongan) yaitu kebetuhan yang cukup menekan untuk 

mengarahkan seseorang mencari  cara untuk memuaskan kebutuhan. 

Seseorang banyak kebutuhan  pada suatu saat. Ada kebutuhan biologis, 

yang muncul dari keadaan yang tegang seperti lapar, haus, atau merasa 

tidak nyaman. Yang lain adalah kebutuhan psikologis, yang muncul dari 

kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki. 

Kebanyakan dari kebutuhan ini tidak cukup kuat untuk memotivasi 

seseorang supaya bertindak pada suatu saat. Kebutuhan berubah menjadi 

motif kalau merangsang sampai tingkat intensitas yang mencukupi. Motif 

(dorangan) adalah kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan 

sesorang mencapai kepuasan. 

b. Persepsi 

Persepsi yaitu proses yang dilalui orang dalam memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna 

memebentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Seseorang yang 

termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut bertindak 

dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Dua orang dengan 

motivasi yang sama dan dalam situasi yang sama mungkin mengambil 

tindakan yang jauh berbeda karena meraka memandang situasi secara 

berbeda. Orang dapat membentuk persepsi berbeda dari rangsangan yang 

sama karena tiga macam proses penerimaan indera: perhatian yang 



 

 

selektif, distorsi selektif dan ingatan selektif. Manusia dihadapkan pada 

sejumlah besar rangsangan setiap hari. Tidak mungkin bagi seseorang 

untuk memperhatikan semua rangsangan ini. Misalnya rata-rata orang 

mungkin melihat lebih dari 1500 iklan dalam satu hari. Tidak mungkin 

bagi seseorang untuk memperhatikan semua rangsangan ini. Perhatian 

selektif atau kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian 

besar informasi yang mereka hadapi. Berarti bahwa pemasar 

harusbekerja cukup keras untuk menarik perhatian konsumen. Pesan 

mereaka akan hilang kalau diterima oleh orang yang tidak dalam pasar 

produk mereka. Lagipula, bahkan orang yang ada dalam pasar mungkin 

tidak memperhatikan pesan kecuali pesan itu mencolok dari lautan ikan 

yang ada di sekitarnya.  

Bahkan rangsangan yang diperhatikan tidak selalu diterima dalam 

cara yang diinginkan. Setiap orang mengatur informasi yang datang 

kedalam pola pikir yang sudah terbentuk. Distorsi selektif menguraikan 

kecenderungan orang untuk menginterpretasikan informasi yang akan 

mendukung apa yang telah mereka yakini. Orang juga akan melupakan 

sebagian besar yang mereka pelajari. Mereka cenderung mengingat 

informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Karena 

perhatian, distorsi, dan ingatan selktif, pemasar harus bekerja keras untuk 

menyampaikan pesan mereka. Fakta ini menjelasakn mengapa pemasara 

menggunkan demikian banyak drama dan pengulangan untuk 

mengirimkan pesan ke pasar meraka. Hal yang menarik adalah walaupun 



 

 

kebanyakan pemasar khawatir mengenai apakah ada yang menerima 

tawaran mereka, beberapa konsumen khawatir bahwa mereka akan 

dipengaruhi oleh pesan pemasar bahkan tanpa menyadarinya.  

c. Pengetahuan 

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku 

individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran 

mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia dipelajari. 

Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dari dorongan, 

rangsangan, petunjuk, respon, dan pembenaran. Dorongan adalah 

rangsangan kuat internal yang menyebabkan adanya tindakan. Dorongan 

menjadi motif kalau diarahkan pada objek rangsangan. Isyarat adalah 

rangsangan kecil yang menetukan kapan, dimana, dan bagaimana 

seseorang akan memeberikan respon. Pentingnya praktek dari teori 

pengetahuan bagi pemasar adalah mereka yang dapat membentuk 

permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan 

dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang membangkitkan 

motivasi, dan memberikan pembenaran positif. 

d. Keyakinan dan Sikap 

Melalui tindakan dan pembelajaran orang yang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Keduanya ini pada waktunya mempengaruhi 

tingkah laku membeli. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang 

dimiliki seseorang mengeani sesuatu. Keyakian ini mungkin didasarkan 



 

 

pada pengetahuan yang sebenarnya, pendapat atau kepercayaan dan 

mungkin menaikkan emosi. Pemasar tertarik pada keyakinan bahwa 

orang merumuskan mengenai produk dan jasa spesifik karena keyakinan 

ini menyusun citra produk dan merk yang mempengaruhi tingkah laku 

membeli. Bila ada sebagian keyakinan yang salah dan menghalangi 

pembelian pemasar pasti ingin meluncurkan usaha untuk mengoreksinya. 

Orang mempunyai sikap terhadap agama, politik, pakaian, musik, 

makanan, dan hamper segala sesuatu yang lain. Sikap menguraikan 

evaluasi, perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap satu objek 

atau ide yang relatife konsisten. Sikap menempatkan orang dalam suatu 

kerangaka pemikiran mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu, 

mengenai mendekati atau menjauhi. 

 

B. Proses Keputusan Pembelian 

Pada umumnya, dalam melakukan konsumen melalui lima tahap dari 

proses pembelian. Dengan demikian proses pembelian dimulai jauh sebelum 

pembelian aktual dan mempunyai konsekuensi lama setelah pembelian.
29

 

Gambar dibawah menunjukkan konsumen melewati lima tahap: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan 

tingkah laku pasca pembelian. Jelas proses pembelian dimulai jauh sebelum 

tindakan pembelian dan berlanjut lama sesudahnya. Pemasar perlu 
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memusatkan perhatian pada proses pembelian secara keseluruhan bukannya 

hanya pada keputusan membeli. 

 

 

Gambar 2.2 

Proses Keputusan Pembeli 

Gambar tersebut menyiratkan bahwa konsumen tersebut melewati lima tahap 

seluruhnya pada setiap pembelian. Namun dalam pembelian yang lebih rutin, 

konsumen sering kali melompati atau membalik beberapa tahap ini.
30

 

1. Pengenalan kebutuhan 

Proses membeli dimulai dengan pengenalan kebutuhan, dimana 

pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan 

perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan 

dapat dipicu oleh rangsangan internal kalau kebutuhan normal seseorang 

(lapar, haus, seks) muncul ke tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi 

dorongan.
31

 Suatu kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal. 

Contohnya seperti melihat iklan di televisi. Pada tahap ini, pemasar harus 

meneliti konsumen untuk mengetahui kebutuhan atau masalah apa yang 

muncul, apa yang menarik mereka, dan bagaimana hal menarik itu 

membawa konsumen pada produk tertentu. 
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2. Pencarian Informasi 

Seseorang konsemen yang sudah tertarik mungkin mencari lebih 

banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat 

dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsemen dapat menyimpan 

kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang 

berhubungan dengan kebutuhan tersebut. 

Pada satu tahap, konsumen mungkin hanya mengalami perhatian yang 

meningkat dan pencarian informasi secara aktif. Konsumen dapat 

memperoleh informasi dari beberapa sumber. Sumber ini termasuk:
32

 

a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan 

b. Sumber komersial: wiraniaga, iklan, penyalur, pajangan 

c. Sumber Publik: media massa, lembaga konsumen 

d. Sumber pengalaman: penanganan, pemeriksaan, menggunakan produk 

Pengaruh relatif dari sumber informasi ini bervariasi menurut produk 

dan pembeli. Pada umumnya, konsumen menerima sebagian besar informasi 

mengenai suatu produk dari sumber komersial, yang dikendalikan oleh 

pemasar. Akan tetapi, sumber paling efektif cenderung sumber pribadi. 

Sumber pribadi tampaknya bahkan lebih penting dalam mempengaruhi 
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pembelian jasa. Sumber komersial biasanya member tahu pembeli, tetapi 

sumber pribadi membenarkan atau mengevaluasi produk bagi pembeli. 

Ketika semakin banyak informasi diperoleh, semakin bertambah juga 

kesadaran konsumen dan pengetahuan mengenai merek yang tersedia dan 

sifat-sifatnya. Ketika mencari informasi, seseorang belajar mengenai banyak 

merek yang tersedia. Informasi juga membantunya untuk tidak lagi 

memperhatikan merek tertentu. Sebuah perusahaan harus merancang bauran 

pemasarannya untuk membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui 

mereknya. Perusahaan tersebut harus cermat mengenali sumber informasi 

konsumen dan arti penting dari setiap sumber. Konsumen harus ditanya 

bagaimana mereka pertama kali mendengar mengenai merek, informasi apa 

yang mereka terima, dan seberapa pentingnya sumber informasi yang 

berbeda, bagi mereka.
33

 

3. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif yaitu ketika konsemen menggunakan informasi 

untuk mengevaluasi merek alternatife dalam perangkat pilihan. Konsumen 

tidak menggunakan proses evaluasi sederhana dan tunggal dalam semua 

situasi membeli. Beberapa proses evaluasi dipakai sekaligus. Konsep dasar 

tertentu membantu menjelaskan proses evaluasi konsumen. Pertamakalinya 

konsumen akan melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. 

Konsumen akan bervariasi dalam menentukan mana di antara atribut ini 
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yang relevan bagi mereka, dan mereka akan paling memperhatikan atribut-

atribut yang berhubungan dengan kebutuhan mereka. 

Kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda 

terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan unik masing-

masing. Ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan 

keyakinan merek mengenai dimana posisi setiap merek pada setiap atribut. 

Himpunan keyakinan mengenai merek tertentu dikenal sebagai citra merek. 

Keempat, harapan kepusan produk total konsumen akan bervariasi pada 

tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap 

merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi.
34

 

4. Keputusan membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan 

membentuk niat untuk membeli. Keputusan membeli konsumen adalah 

membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor dapat muncul antara 

niat untuk membeli dan kepuasan untuk membeli. Faktor pertama adalah 

sikap orang lain. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan. 

Konsumen mungkin membentuk niat membeli berdasarkan pada faktor-

faktor seperti pendapatan yang diharapkan, harga yang  diharapkan, dan 

manfaat produk yang diharapkan. Akan tetapi perisriwa-peristiwa yang 

tidak diharapkan bisa mengubah niat pembelian. 
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