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ABSTRAK

Persaingan dalam dunia bisnis perbankan yang semakin ketat membuat
perusahaan berusaha mencari strategi yang tepat dalam memasarkan produknya,
upaya penghimpun dana dirancang sedemikian rupa agar menarik minat masyarakat
untuk menjadi nasabah. Pilihan konsumen pada suatu produk tergantung pada citra
yang melekat dan berbagai atribut produk yang ditawarkan yang oleh perusahaan
tersebut. Untuk itu perusahaan harus mampu membangun citra yang positif dan lebih
baik dari pesaing serta menawarkan produk berikut dengan atributnya yang sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan nasabah.
Permasalahan penelitian ini bagaimana pengaruh citra perusahaan terhadap
keputusan menabung nasabah, bagaimana pengaruh atribut produk terhadap
keputusan menabung nasabah, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai
citra perusahaan dan atribut produk yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra perusahaan dan
atribut produk terhadap keputusan menabung nasabah dan bagaimana pandangan
ekonomi Islam mengenai citra perusahaan dan atribut produk yang diterapkan oleh
Bank Syariah Mandiri.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan
pengambilan sampel menggunakan teknik sample random sampling. Data yang
digunakan adalah data primer, melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu
nasabah Bank syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung sebanyak 100
responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
linier berganda dengan uji t, uji f dan koefisien determinasi (Adjusted R2) yang diolah
dengan program SPSS.
Berdasarkan hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% menunjukan bahwa
citra perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan menabung nasabah. Hal ini
dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel (3,518 > 1,985). Atribut produk berpengaruh positif
terhadap keputusan menabung nasabah , hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel
(7,009> 1, 985). Citra perusahaan dan atribut produk yang diterapkan oleh Bank
Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip Islam, hal tersebut dilakukan dengan
menerapkan konsep bisnis Rasulullah yakni Shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh.
Pada setiap produk Bank Syariah Mandiri tidak mengandung unsur riba,
menggunakan sistem bagi hasil, tidak mengandung unsur maisir dan gharar serta
dana yang diinvestasikan ke usaha yang halal sesuai syariah.

Kata Kunci : Citra Perusahaan, Atribut Produk dan Keputusan Menabung.
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MOTTO

             
 ...              

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba.”(Q. S Al-Baqarah :275) 1…
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih
lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari
kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu
diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan
memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud. Penelitian yang
akan dilakukan ini berjudul : “ Pengaruh Citra Perusahaan dan Atribut
Produk Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Teluk Betung Bandar Lampung) “. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis
uraikan yaitu sebagai berikut :
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda)
yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.1
Citra Perusahaan adalah pemikiran pelanggan tentang citra atau gambaran
menyeluruh dari perusahaan penyedia jasa berdasarkan pengalaman dan
pemahaman pelanggan masing-masing, baik menyangkut jasanya ataupun tingkat
reputasi dan kredibilitas yang dicapai perusahaan menurut persepsi pelanggan.2

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-2 (Jakarta: Balai
Pustaka, 2009), h. 102.
2
Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 22.
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Atribut Produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh
pelanggan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.3
Keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara
sadar dan atas keinginan pribadi masing – masing atau dalam pemasaran
keputusan pembelian merupakan tahap konsumen atau nasabah membentuk
preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan untuk memutuskan pembelian.
Dalam keputusan pembelian, konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk
membeli merek yang paling disukai.4
Menabung berasal dari kata tabungan (Saving Account) yang berarti
simpanan berupa uang dari pihak ketiga perorangan atau badan usaha pada bank
yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media
tertentu, tetapi tidak bisa menggunakan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang
dipersamakan dengan itu.5
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah maupun
konvensional.6
Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk
memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran
Islam.7
3

Eko Priyono, Aandi Tri Haryono, Maria M Minarsih, “Pengaruh Citra Merek, Strategi
Promosi, Atribut Produk, Dan Harga Terhadap Minat Berkunjung Serta Pengaruhnya Terhadap Minat
Beli”. Jurnal Of Management, Volume 2 No. 2 (Maret 2016), h. 6.
4
Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ke Tiga Belas Jilid 1
(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 417.
5
Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 69.
6
Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (16).
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Berdasarkan penegasan dari istilah dalam judul di atas dapat di pahami
bahwa maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah Pengaruh Citra
Perusahaan dan Atribut Produk Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Dalam
Perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul
Ada beberapa hal mendasar yang menjadi alasan dipilihnya judul penelitian ini,
alasan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Secara Objektif
a. Bagi penulis ingin mengetahui pengaruh citra perusahaan dan atribut
produk terhadap keputusan menabung nasabah di Bank Syariah Mandiri
KC Teluk Betung Bandar Lampung.
b. Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung menarik untuk
diteliti karena Bank tersebut adalah salah satu bank yang terletak di daerah
Teluk Betung yang merupakan daerah pusat perbankan, dimana terdapat
banyak bank-bank lain yang beroperasional. Meskipun demikian, jumlah
nasabah yang membuka rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri KC
Teluk Betung Bandar Lampung terus bertambah dari awal berdiri tahun
2011 sampai saat ini tahun 2017. Oleh karena itu lokasi ini sangat
mendukung peneliti untuk melakukan penelitian.

7

Pusat Pengkajian dan Pengembanga Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), h. 1
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2. Secara Subjektif
a. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat
adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan
informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan
data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian
mudah dijangkau oleh penulis.
b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis
pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang Masalah
Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan
suatu negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan
berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Bank secara
sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya
adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana
tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.8 Sedangkan menurut
Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang
perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

8

Kasmir, Op. Cit, h. 12.
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dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua, berdasarkan pembayaran
bunga yakni bank konvensional atau bagi hasil yakni bank syariah. Perbankan
Syariah menurut UU No.21 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut
bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan
usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai
dengan syariat Islam. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank
Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah).
Perkembangan ini dapat dilihat dengan perkembangan jumlah Bank Umum
Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Badan Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) di Indonesia. Menurut data Bank Indonesia (BI) sampai dengan
bulan April 2016 jumlah bank syariah terdiri dari 199 yaitu 12 Bank Umum
Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS).9
Namun, untuk menjadi bank yang benar-benar unggul dalam persaingan dunia
usaha dan bisnis bukanlah sebuah perkara yang mudah. Agar dapat bertahan
dalam persaingan tersebut, selain diperlukan pengelolaan manajemen yang bagus,
dibutuhkan pula kecermatan strategi pemasaran dan kinerja bank yang maksimal.
Strategi pemasaran harus dapat memberi gambaran yang jelas dan terarah tentang
9

Ojk.go.id, diakses tanggal 20 januari 2017
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apa yang akan dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau
peluang pada beberapa pasar sasaran.10 Manajemen pemasaran bank adalah suatu
proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan penghimpunan
dana, menyalurkan dana, dan jasa – jasa keuangan lainnya dalam rangka
memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan nasabah nya.11
Meskipun persaingan menuntut para pemasar untuk selalu menginovasi
strategi bisnisnya, perbankan syariah harus tetap menjalankan strategi pemasaran
dalam konsep syariah. Dalam pemasaran syariah seorang pemasar harus
merasakan bahwasannya dalam setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi
oleh Allah SWT, sehingga ia pun akan sangat berhati – hati dalam memasarkan
produk yang dijualnya.12 Seorang pemasar syariah tidak akan memberikan janji
yang kosong belaka atau memberikan sesuatu yang menyesatkan yang bertujuan
hanya untuk mencari nasabah, sebab ia selalu merasa bahwa Allah SWT selalu
mengawasinya dan akan meminta pertanggung jawaban di hari kiamat yang
tercantum dalam firman Allah SWT :
                  
                   
           

10

Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep dan Strategi) (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 168.
11
Kasmir, Op.Cit, h. 194 - 195
12
M Nur Rianto Al Arif, Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012),
h. 29.
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Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui
apa yang ada dilangit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga
orang, melainkan dia – lah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima
orang, melainkah dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara
jumlah yang kurang dari atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama
mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada
mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesunguhnya Allah
maha mengetahui segala sesuatu”.13 (Q.S. Al – Mujadilah ; 7)
Dalam

persaingan pada bisnis perbankan yang semakin kompetitif dan

dengan banyaknya bank yang berdiri saat ini, upaya penghimpun dana dirancang
sedemikian rupa agar menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Secara
umum calon nasabah yang akan menyimpan dana nya tentu memilih bank yang
akan memberikan keuntungan, keamanan dan kemudahan. Terdapat beberapa
faktor yang menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk menjadi nasabah pada
suatu bank yang akan menjadi pilihannya salah satu faktornya adalah citra
perusahaan. Pilihan konsumen akan suatu produk tergantung pada citra yang
melekat pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian terdahulu oleh Angelica
Maria Rompas (2014) bahwa terjadi hubungan yang kuat antara pengaruh citra
perusahaan terhadap keputusan pembelian nasabah.14 Citra adalah seperangkat
keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek.15 Objek
meliputi individu maupun perusahaan, citra dapat terbentuk dengan memproses
informasi yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan citra pada obek
13

Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Syamil Cipta Media,
2005), h. 543.
14
Angelica Maria Rompas, “Pengaruh Citra Perusahaan terhadap keputusan pembelian oleh
nasabah PT. Bank DKI”. Jurnal Universitas Bina Nusantara (2014), h. 6.
15
Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ke Tiga Belas Jilid 2
(Jakarta : Erlangga, 2008), h. 406
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dari adanya penerimaan informasi setiap waktu. Citra menggambarkan
keseluruhan kesan yang dibuat publik tentang perusahaan dan produknya. Dimana
dalam meningkatkan penjualan, kasadaran dan citra sebuah produk dan reputasi
jasa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Dalam hal ini citra yang
baik yang ditampilkan oleh bank kepada nasabahnya melalui reputasi atau produk
perbankan dan dalam hal ini menimbulkan rasa puas pada diri nasabah. Jika suatu
perusahaan memiliki citra yang buruk maka kemungkinan besar konsumen tidak
akan tertarik untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa dari perusahaan
tersebut begitupun sebaliknya.
Selain citra perusahaan faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah atribut
produk yang ditawarkan oleh lembaga atau perusahaan tersebut. Produk dapat
dirumuskan sebagai sekumpulan atribut berwujud ataupun tidak, yang
didalamnya tercakup warna, harga, kemasan, serta pelayanan yang mungkin
diterima oleh pembeli, sebagai suatu yang dapat memuaskan kebutuhannya.
Nasabah tentunya memiliki harapan akan memperoleh produk yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan.
Berbagai macam produk yang bervariatif yang ditawarkan oleh suatu bank,
terkadang konsumen menjadi nasabah dari dua bank atau lebih dikarenakan
adanya kebutuhan produk atau jasa yang tidak dapat terpenuhi dalam satu bank.
hal tersebut mengakibatkan persaingan antar bank dalam menghimpun dana
masyarakat sebanyak – banyaknya ditempuh melalui berbagai macam cara antara
lain dengan mengeluarkan jenis – jenis produk berkualitas yang dilegkapi dengan
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sejumlah atribut yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah sehingga
dapat menarik minat nasabah.
Atribut produk sangatlah penting untuk dijadikan dasar oleh konsumen dalam
pembelian sebuah produk, sebab untuk melakukan pembelian konsumen akan
bereaksi terhadap produk dengan segala atribut yang melekat didalamnya. Dalam
penelitian terdahulu oleh Dya Ana Pamartha, Edy Yuliato dan Sunarti (2016)
didapatkan hasil bahwa atribut produk mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap keputusan pembelian.16 Kualitas atribut produk mempunyai pengaruh
yang cukup besar dalam menentukan minat nasabah untuk menggunakan jasa
yang dalam hal ini adalah menabung.
Dalam hal ini bank harus membangun citra yang positif dan melakukan
inovasi produk yang bekualitas agar dapat meraih kepercayaan nasabah dan
membuat nasabah merasa aman dan yakin sehingga memutuskan untuk
menyimpan atau menginvestasikan dananya. Bank syariah mandiri merupakan
salah satu bank syariah yang terkenal di dunia

perbankan, citra yang telah

dimiliki pastinya sangat perlu untuk menjaga dan mempertahankan serta
meningkatkan loyalitas nasabah dengan menjaga eksistensi yang baik dari segi
pelayanan, kemudahan transaksi, tempat transaksi yang nyaman dan kegiatan
oprasional lain yang akan memberikan kepuasan pada nasabah. Bank Syariah
Mandiri merupakan salah satu bank yang sudah medirikan banyak kantor cabang
16

Dya Ana Pamartha, Edy Yuliato Dan Sunarti, “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Preferensi
Konsumen Dan Keputusan Pembelian Kartu Seluler Simpati”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 38 No.
1 (September 2016), h. 18
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salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung
yang merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang mempunyai fungsi
untuk melayani pembiayaan dan simpanan masyarakat melalui produk – produk
dan jasa bedasarkan prinsip syariah.
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar lampung terletak di Jl.
Laksamana Malahayati no 1 E/F Teluk Betung Bandar Lampung yang merupakan
pusat daerah perbankan dimana bank-bank lain beroperasional diantaranya Bank
CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, BPR Aji Caka, Permata Bank,
Bank Artha, sehingga terjadi persaingan yang cukup kuat antar bank tersebut baik
syariah maupun konvensional. Meskipun demikian, peningkatan nasabah secara
garis besar yang terjadi di Bank syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar
Lampung dalam hal perkembangan jumlah nasabah yang membuka rekening
tabungan mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah Tabungan Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung Bandar Lampung Tahun 2011-2017
Tahun

Jumlah Nasabah

2011
624
2012
1.936
2013
1.629
2014
7.594
2015
10.467
2016
24.325
2017 (25 Agustus 2017)
830
Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa Bank Syariah Mandiri KC
Teluk Betung pada tahun 2013 mengalami penurunan akan tetapi pada tahuntahun berikutnya mengalami peningkatan kembali.
Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih
lanjut, agar diperoleh kepastian mengenai pengaruh citra perusahaan dan atribut
produk terhadap keputusan menabung nasabah. Oleh karena itu penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Atribut Produk Terhadap

Citra Perusahaan dan

Keputusan Menabung Nasabah Dalam Perspektif

Ekonomi Islam “ (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan menabung
nasabah?
2. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap keputusan menabung nasabah?
3. Bagaimana pengaruh citra perusahaan dan atribut produk terhadap keputusan
menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar
Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pengaruh yang citra perusahaan terhadap keputusan
menabung nasabah.
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b. Untuk mengetahui pengaruh atribut produk terhadap keputusan menabung
nasabah.
c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap citra perusahaan
dan atribut yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam manajemen pemasaran terutama para
akademisi yang akan menganalisis tentang pengaruh citra perusahaan dan
atribut produk terhadap keputusan menabung nasabah dalam perspektif
ekonomi Islam, sebagai acuan pada penelitian berikutnya.
b. Secara praktis, merupakan bahan masukan atau evaluasi praktek lapangan,
dan sebagai dasar menentukan langkah strategi pemasaran selanjutnya.
c. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini masyarakat dapat mengetahui
seberapa besar pengaruh citra perusahaan dan atribut produk terhadap
keputusan menabung nasabah, sehingga dapat menambah wawasan
mereka dibidang pemasaran khususnya.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pemasaran
1. Pengertian Pemasaran
Pemasaran merupakan salah satu dari ilmu ekonomi dimana seiring
dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami perkembangan.
Kegiatan pemasaran merupakan awal dari kegiatan suatu perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk berkembang dan
mendapat laba. Pemasaran adalah faktor yang paling penting pada perusahaan
untuk mempertahankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan.
Pemasaran berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi dan menemukan apa
yang dibutuhkan dari manusia dan lingkungan sosial.1
Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan akan memasuki
sebuah pasar yang ditujunya dan memasarkan produk atau jasa pada
konsumen tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan
manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dari pemasaran adalah
memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.

1

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran edisi 13 Jilid 1 (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 5
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American Marketing Assosiation (AMA) mendefinisikan pemasaran
adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk
mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi
dan pemangku kepentingan.2 Sedangkan menurut William J. Stanton,
pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan – kegiatan bisnis
yang ditunjukan untuk merencanakn, menentukan harga, mempromosikan,
mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada
pembeli yang ada maupun pembeli potensial.3
Inti dari pemasaran (Marketing) adalah mengidentifikasi dan
memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Begitu juga yang diajarkan dalam
manajemen syariah bahwa sebagai pelaku ekonomi kita mesti cerdas dan lebih
bisa membedakan mana yang berlaku sebagai kebutuhan dan mana yang
sebagai keinginan.
Konsep

pemasaran

menyampaikan

bahwa

pencapaian

tujuan

organisasi tergantung pada pengetauhan akan kebutuhan dan keinginan target
pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada
pesaing.4 Dimana tugas seorang marketerharus peka terhadap kebutuhan,
keinginan, dan permintaan dari masyarakat. Sehingga produsen dapat
2

Ibid
Husein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen (Jakarta: PT Gramedia Pustak
Utama, 2005), h. 31.
4
Philip Kotler dan Garry Amstrong, Prinsip Prinsip Pemasaran, Edisi 12 Jilid 1 (Jakarta:
Erlangga, 2006), h. 12.
3
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memberikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, yang tentunya
akan meningkatkan penjualan dan secara otomatis tujuan akan segera dapat
tercapai.
Dari definisi pemasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran
mencakup segala proses untuk memperoleh apa yang diinginkan individu dan
organisasi melalui pertukaran dan penciptaan barang dan jasa yang dapat
memuaskan kebutuhan dan kein ginan individu dan organisasi.

2. Pengertian Pemasaran Syariah
Menurut M. Syakir Sula mendefinisikan pemasaran syariah sebagai
sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan,
penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholder-nya,
yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah
dalam Islam.5
Dalam perspektif syariah pemasaran merupakan suatu yang sangat
penting, sejak zaman Rasulallah Islam telah mengajarkan tentang tata cara
pemasaran sesuai dengan ajaran Islam yaitu salah satunya dilarangny
menggunakan tindakan bathil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S
An-Nisa ayat 29:

5

Muhammad Firdaus dkk, Sistem Operasional Pemasaran Syariah, Cetakan II (Jakarta:
Renaisan, 2007). H. 14.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaa
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.(Q.S AnNisa: 29)”

Pemasaran syariah sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu
disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prisip syariah.6 Jadi
pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keIslaman yang telah
dijarkan Nabi Muhammad Saw. Menurut Hemawan Kartajaya, nilai inti dari
pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi, sehingga marketer tidak
boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan
dan kebutuhan, bukan karena diskonnya atau iming – iming hadiah belaka.
Pemasaran syariah mengajarkan pemasar untuk jujur pada konsumen
atau orang lain, bukan hanya sebuah teknik pemasaran yang ditambahkan
syariah karena ada nilai – nilai lebih pada marketing syariah saja, tetapi lebih
jauhnya marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam
pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang
berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam

6

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta,
2012), h. 20.
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dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan
konsumen. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman
akan pentingnya nilai – nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga
perusahaan tidak serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi.
Dalam pemasaran syariah perusahaan tidak hanya berorientasi pada
keuntungan semata, namun turut juga berorientasi pasa tujuan lainnya yaitu
keberkahan. Perpaduan konsep keuntungan dan keberkahan ini melahirkan
konsep maslahah, yaitu suatu perusahaan syariah akan berorintasi pada
pencapaian maslahah yang optimal. Dalam pemasaran syariah pesaing
bukanlah dianggap sebagai musuh, justru dalam pemasaran syariah
menjunjung tinggi nilai moral dan selalu memelihara hubungan baik dan
kemitraan dengan pesaing. Pesaing dianggap mitra sejajar yang mampu
memacu kreativitas dan inovasi perusahaan. Pemasaran syariah bertujuan
untuk mencapai sebuah solusi yang adil dan transparan bagi semua pihak
yang terlibat.
Konsep pemasaran syariah ini sendiri saat ini baru berkembang seiring
dengan berkembangnya ekonomi syariah. Beberapa perusahaan dan bank
khususnya yang berbasis syariah telah menerapkan konsep ini dan telah
mendapatkan hasil yang positif. Kedepannya diprediksi marketing syariah
akan terus berkembang dan dipercaya masyarakat karena nilainya yang sesuai
dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yaitu kejujuran.
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Jadi pemasaran syariah secara umum adalah sebuah disiplin bisnis
strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan
value dari inisiator kepada stakeholder-nya yang dalam keseluruhan
prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Ada 4
karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah yaitu:7
a. Ketuhanan (Rabbaniyah)
Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum syariat yang
bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan
mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan.seorang
pemasar syariah meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu
merasa bahwa senantiasa mengawasinya. Sehingga ia tidak mampu untuk
menghindari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang lain
tertipu atas produk – produk yang dijualnya.
b. Etis (Akhlaqiyyah)
Pemasaran syariah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh
aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang
sangat mengedepankan nilai moral dan etika tanpa peduli agama
manapun, karena hal ini bersifat universal.
c. Realistis (Al-waqi’yyah)
Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti
moderenitas, dn kaku, melainkan konsep yang fleksibel. Syariah marketer
7

Ibid, h. 22
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bukan berarti harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan
dasi. Namun syariah marketer haruslah berpenampilan rapih, bersih dan
bersahaja apapun model dan gaya bepakaian yang dikenakan.
d. Humanistis (Insaniyyah)
Humanitis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar
derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara sera
sifat – sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah.
Syariah Islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai
dengan kapasitasnya tanpa mempedulikan ras, warna kulit, kebangsaan,
dan status. Humanitis mengandung maksud bahwa dengan memiliki nilai
humanities ia akan menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang, bukan
manusia yang serakah dan menghalalkan berbagai cara untuk meraih
keuntungan yang sebesar-besarnya.

B. Citra Perusahaan
1. Pengertian Citra Perusahaan
Citra (image) merupakan gambaran yang ada dalam bentuk publik
tentang perusahaan. Citra adalah persepsi publik tentang perusahaan
menyangkut pelayanannya, kualitas produk, budaya perusahaan, atau perilaku
individu-individu dalam perusahaan dan lainnya. Pada dasarnya persepsi akan
mempengaruhi sikap publik apakah mendukung, netral atau memusuhi.
Menurut Soleh Soemirat, menyimpulkan bahwa secara umum citra diartikan
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sebagai kesan seseorang individu tentang suatu yang muncul sebagai hasil
dari pengetahuan dan pengalamannya.8
Webster (1993) mendefinisikan citra sebagai gambaran mental atau
konsep tentan sesuatu, sedangkan kotler (1995) secara lebih luas
mendefinisikan citra sebagai jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambarangambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek.9
Citra Perusahaan adalah pemikiran pelanggan tentang citra atau
gambaran menyeluruh dari perusahaan penyedia jasa berdasarkan pengalaman
dan pemahaman pelanggan masing-masing, baik menyangkut jasanya ataupun
tingkat reputasi dan kredibilitas yang dicapai perusahaan menurut persepsi
pelanggan.10 Sementara menurut Biel (1992) citra perusahaan merupakan
kesan psikologis dan gambaran dari berbagai kegiatan suatu perusahaan
dimata khalayak publiknya yang berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta
pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya.11
Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa citra perusahaan adalah sekumpulan asosiasi yang
dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk
atau jasa. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Made Suci Pratiwi, et al
8

Soleh Soemirat, Dasar-Dasar Publik Relations ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.

114
9

Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran (Bandung : PT Remaja Rosakarya,
2003), h. 331.
10
Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 22.
11
Made Suci Pratiwi. at al, “Pengaruh Citra Perusahaan, Citra Produk dan Citra Pemakai
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Foremost Pada Distro Ruby Soho di Singaraja”. E-journal
BIsma Universitas Pendidikan Genesha, Vol. 2 (tahun 2014), h. 4
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, Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana menyatakan bahwa citra perusahaan
meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati12:
a.

Bukti langsung (tangibles), yaitu hal-hal yang bisa dilihat secara
langsung dalam suatu perusahaan yang meliputi fasilitas fisik, pegawai
dan sarana komunikasi.

b.

Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Untuk mengukur
kehandalan dapat menggunakan kepuasan dari pelanggan.

c.

Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk
membantu para pelanggan dalam memenuhi kubutuhannya. Untuk
mengukur daya tanggap dapat menggunakan pelayanan yang
ditanggap kepada pelanggan.

d.

Jaminan (assurance), yaitu meliputi kesopanan, kemampuan dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki para staff.

e.

Empati, yaitu memahami apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan
melalui komunikasi yang baik dengan pelanggan.

Citra perusahaan diasumsikan berdampak akibat pada pilihan
pelanggan perusahaan ketika atribut pelayanan sulit untuk dievaluasi, maka
citra perusahaan didirikan dan dikembangkan di benak konsumen melalui

12

Made Suci Pratiwi. at al, Ibid.
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komunikasi dan pengalaman. Menurut iman terdapat tiga hal penting dalam
citra, yaitu kesan obyek, proses terbentuknya citra, dan sumber terpercaya.
Obyek meliputi individu maupun perusahaan yang terdiri atas sekelompok
oreng di dalamnya. Citra dapat terbentuk dalam memproses informasi yang
tidak menutup kemungkinan terjadinya citra pada obyek dari adanya
penerimaan informasi setiap waktu.13
Citra perusahaan dipercaya memiliki krakteristik yang sama seperti
potret diri dalam mempengaruhi keputusan pembelian, citra produk dapat
merangsang pembelian dari suatu perusahaan. Dalam konteks ini, citra
perusahaan menjadi isu penting bagi keyakinan customer dalam kaitannya
dengan pengenalan dan kesadaran merek, kepuasan konsumen dan perilaku
nasabah. Citra perusahaan dapat menjadi informasi ekstrinsik bagi pembeli
yang ada atau calon pembeli dan mungkin mempengaruhi kesetian para
nasabah, termasuk keinginannya meningkatkan citra positif melalui mulut ke
mulut.
Citra perusahaan ditancapkan dalam pikiran pelanggan melalui
komunikasi pemasaran. Jika nasabah puas dengan produk atau jasa yang
diberikan, sikapnya terhadap perusahaan membaik, oleh karena itu citra
perusahaan dipercaya memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kualitas,
value, kepuasan dan kesetian.
13

Ni Putu Cempaka Dharmadewi Atmaja, “Pengaruh Kewajaran Harga, Citra Perusahaan
Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Jasa Penerbangan Domestik Garuda Indonesia Di
Denpasar”. (Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2011), h. 29.
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Pentingnya Citra perusahaan yang dikemukakan Sutisna sebagai berikut 14 :
b. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra
positif memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan
mencapai tujuan secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya.
c. Sebagai

penyaring

yang

mempengaruhi

persepsi

pada

kegiatan

perusahaan. Citra positif menjadi pelindung terahadap kesalahan kecil.
Kualitas teknis atau fungsional sedangkan citra negatif dapat memperbesar
kesalahan tersebut.
d. Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas
pelayanan perusahaan.

2. Proses Terbentuknya Citra Perusahaan
Menurut Sutisna terbentuknya citra perusahaan pada benak konsumen
ketika seseorang konsumen memperhatikan informasi mengenai perusahaan
atau korporasi dan bagaimana pengalamannya atas penggunaan produk yang
dihasilkan oleh perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang
baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah
perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra positif atas perusahaan
tersebut dan pada saat itulah terbentuk apa yang disebut sebagai citra

14

Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2003), h. 87
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perusahaan atau citra korporasi. Adapun proses terbentuknya citra menurut
hawkins et al, yaitu:15

Exposure

Attention

Image

Behavior

comprehensive

Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Citra Perusahaan
Berdasarkan gambar proses terbentuknya citra perusahaan berlangsung pada
beberapa tahap:
1. Obyek mengetahui (melihat atau mendengar) upaya yang dilakukan

perusahaan dalam membentuk citra perusahaan.
2. Memperhatikan upaya perusahaan tersebut.
3. Setalah adanya perhatian obyek mencoba memahami semua yang ada

pada upaya perusahaan.
4. Terbentuknya citra perusahaan pada obyek yang kemudian.

15

Ni Putu Cempaka Dharmadewi Atmaja, Op. Cit, h. 32.
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5. Citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku obyek

sasaran

3. Citra Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam pandangan pemasaran syariah, citra adalah nama baik yang
menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Misalnya salah satu keberhasilan
Rasulullah SAW sebagai seoang pedagang adalah karena sifat jujur dan adil
dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggannya. Sifat-sifat
ini tumbuh melekat dalam diri beliau sehingga dikenal dengan sebutan AlAmin, gelar tersebut diterima nabi SAW dari suku Quraisy tidak terlepas dari
empat sifat beliau lainnya yaitu Shiddiq, Amanah, Fathanah, Tabligh16, hal
tersebut tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yaitu:

               
 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”17 (Q.S Al-Ahzab :
21)

Berdasarkan firman Allah SWT diatas yang mengindikasikan sesuatu
yang telah dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari apa yang telah
16

M. Idris Muzammil dan M. Saefuddin, “Penerapan Sifat-Sifat Nabi SAW Dalam Perbankan
Syariah” (On-line), tersedia di : http://berbagiidedanpikiran.blogspot.co.id/2012/12/penerapan -sifatnabi-saw-dalam.html (10 juni 2017)
17
Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 420
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dipaparkan dalam ajaran Islam, maka timbul kesan yang baik. Dan jika
seseorang tersebut berbuat sebaliknya maka kesan yang timbul tersebut
bukanlah kesan yang baik bahkan buruk.
Membangun citra yang kuat adalah penting tetapi dengan jalan yang
tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip pemasaran syariah. Di
dalam ajaran Islam, kita diperintah agar selalu berperilaku jujur, menepati
janji, sebab janji-janji tersebut nantinya akan dimintai pertanggung
jawabannya oleh Allah SWT. Dengan selalu jujur dan menepati janji saja,
citra pribadi seseorang akan meningkat, apalagi ditambah dengan kualitas
atribut lainnya baik berupa materi maupun non materi.
Citra yang baik adalah citra yang mempunyai karakter yang kuat, dan
bagi perusahaan atau produk yang menerapkan pemasaran syariah, citra juga
harus mencerminkan karakter-karakter yang tidak bertentangan dengan
prinsip etika bisnis Islam atau nilai-nilai spiritual. Pada zaman Rasulullah
SAW telah diterapkan pada saat beliau sedang berdagang, beliau selalu
memperhatikan penampilan, dengan cara tidak membohongi pelanggan baik
yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Dalam Q.S Asy-Syu’araa’ 181183:
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Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kmu termasuk orang-orang
yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah
kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela
di muka bumi dengan membuat kerusakan”.18 (Q.S Asy-Syu’araa’: 181-183)

Kesimpulan dari ayat diatas adalah dalam pemasaran tidak saja dari
kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen)
dengan fisik produk, tetapi jauh leih dari itu adalah value produk (kualitas)
sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan nilai produk dan
harganya, sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi
dibandingkan dengan harganya mereka akan puas, sebaliknya jika nilai
produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka akan kecewa. Jadi,dalam
membangun citra, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen
baik mengenai produk maupun pelayanan. Menurut Didin Hafidudin dan
Hermawan Kartajaya menyatakan terdapat nilai islami yang harus diterapkan
dalam memberikan pelayanan yang maksimal.19 Yaitu:
a. Shiddiq ( benar atau jujur ), yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan
segala kegiatan bertransaksi dengan nasabah dan dalam membuat perjanjian
dengan mitra bisnisnya. Mengedepankan kebenaran informasi yang diberikan
dan jujur dalam menjelaskan keunggulan produk-produk yang dimiliki dan
tidak menipu sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ketika melakukan
18

Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 299
Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Pemasaran Syariah Dalam Praktik
(Jakarta: Gema Insani Inpress, 2003), h. 63
19
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perdagangan. Hal tersebut juga telah disampaikan Allah SWT dalam Q.S AtTaubah : 119:

        
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”20(Q.S At-Taubah: 119)
b. Amanah (dapat dipercaya) memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan
setiap tugas dan kewajiban. Allah SWT berfirman :

     
Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya.”(Q.S Al-Mu’minun:8)
Konsekuesi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada
pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak
daripada yang ia miliki dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa
hasil penjualan, fee, jasa atau upah buruh. Amanah dapat ditampilan dalam
bentuk keterbukaan, kejujuran dan pelayanan yang optimal kepada
nasabah.21
c. Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu memahami,
menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan
sangat baik. Allah SWT berfirman:
20
21

Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 206
M. Idris Muzammil, Op.Cit.
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Artinya: “Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin
Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang
tidak mempergunakan akalnya.22”(Q.S Yunus : 100)
Implikasi ekonomi sifat Fathanah dalam bisnis adalah segala sesuatu
aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan.
Yakni dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai
tujuan. Para pelaku bisnis syariah juga harus memiliki sifat Fathanah yaitu
sifat cerdas, cerdik dan bijaksana agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien
serta mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan dimasa
mendatang.
e. Tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat
Tabligh akan menyampaikan dengan benar dengan tutur kata yang tepat.
Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam memberikan pelayanan
kepada orang lain, hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

        
Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata
yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut"23.(Q.S Thahaa:
44)
22
23

Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 220
Ibid, h. 314
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C. Atribut Produk
1. Pengertian Produk
Produk dapat diartikan sekelompok sifat-sifat yang berwujud
(tangible) dan tidak berwujud (intangible) didalamnya sudah mencakup
warna, harga, kemasan dan pe layanan yang diberikan produsen yang dapat
diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap
keinginan atau kebutuhan konsumen.24
Philip Kotler menyatakan bahwa produk adalah “segala sesuatu yang
dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau
kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat,
property, organisasi, informasi, dan ide.”25
Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar.
Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran yang
memberikan nilai bagi pelanggan sasaran. Penawaran ini menjadi dasar bagi
perusahaan dalam membangun hubungan yang menguntungkan dalam
pelanggan.26
Produk yang berupa jasa dapat diartikan sebagai kegiatan atau manfaat
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya
tidak berwujud. Adapun karakteristik jasa adalah:
a. Tidak berwujud, artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelumnya
jasa tersebut dibeli dan dikonsumsi. Oleh karenanya jasa tidak memiliki
24

M. Nur Rianto Al Arif, Op. Cit, h. 139.
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Op.Cit, h. 4.
26
Philip Kotler dan Garry Amstrong, Op. Cit, h. 267
25
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wujud tertentu dan kongkrit sehingga harus dibeli terlebih dahulu untuk
kemudian dapat dinikmati.
b. Tidak terpisahkan, artinya antara si pembeli jasa saling berkaitan satu
sama lain, tidak dapat dititipkan melalui orang lain.
c. Beraneka ragam, artinya jasa dapat diperjual belikan dalam berbagai
bentuk, tempat, atau wahana seperti tempat, waktu dan sifat.
d. Tidak tahan lama, artinya jasa tidak bisa disimpan begitu jasa dibeli maka
akan segera dikonsumsi.27

2. Pengertian Atribut Produk
Setiap produk mempunyai atribut produk yang berbedabeda, sehingga
nasabah dihadapkan pada berbagai atribut produk yang ditawarkan
perusahaan. Atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau
tidak dimiliki oleh objek.28 Kotler menyatakan bahwa atribut produk adalah
pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat
yang akan diberikan. Sedangkan pengertian atribut produk menurut Fandy
Tjiptono adalah “Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh pelanggan
dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan”.29

27

M. Nur Rianto Al Arif, Loc. Cit
John C. Mowen, Perilaku Konsumen Jilid 1 edisi kelima (Jakarta: Erlangga, 2002), h.312
29
Eko Priyono, et.al, “Pengaruh Citra Merek, Strategi Promosi, Atribut Produk, Dan Harga
Terhadap Minat Berkunjung Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli”. Jurnal Of Management,
Volume 2 No. 2 (Maret 2016), h. 6.
28
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Dengan adanya atribut yang melekat pada suatu produk yang
digunakan konsumen untuk menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik
produk dengan kebutuhan dan keinginan. Bagi perusahaan dengan mengetahui
atribut–atribut apa saja yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian maka
dapat ditentukan strategi untuk mengembangkan dan menyempurnakan
produk agar lebih memuaskan konsumen. Suatu produk harus memiliki atribut
yang mendukungnya, contohnya adalah harga yang berfungsi sebagai harga
beli yang berlaku bagi konsumen.
Di samping itu perlu dilakukan beberapa inovasi terhadap atribut
produk yang dihasilkan seperti peningkatan kualitas suatu produk. Hal ini
perlu dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dan agar perusahaan bisa
tetap mempertahankan konsumennya. Salah suatu tujuan utama perusahaan
jasa adalah menciptakan kepuasaan pelanggan sebagai hasil penilaian
pelanggan terhadap apa yang diharapkan dengan membeli produk
dibandingkan dengan kinerja yang diterima. Apabila keinginan lebih besar
dari pada harapan maka pelanggan puas, sebaliknya apabila kinerja yang
diberikan dari pemakaian produk lebih kecil dari yang diharapkan, maka
pelanggan tidak puas.
Philip kotler menyatakan bahwa ”Kepuasaan merupakan tingkat
perasaan dimana perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan
antara hasil kerja produk/jasa yang diterima dengan yang diharapkan”
Semakin besar perbedaan antara yang diharapkan dengan kinerja maka
semakin besar ketidakpuasaan nasabah.30
30

Philip kotler dan Kevin Lane Keller, Op. Cit, h. 119
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Dalam melakukan persaingan perusahaan harus mampu mempertahankan
pangsa pasar yang ada dan jika mampu memperluas pangsa pasar yang ada
saat ini. Oleh karena itu kesetiaan pelanggan merupakan faktor penting yang
memiliki peran berarti dalam kelangsungan hidup perusahaan. Sedikit saja
nasabah kecewa maka nasabah akan berpindah kepada pesaing.
3. Unsur – unsur Atribut Produk
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Tjiptono
atribut produk adalah unsur-unsur produk yang diapndang penting oleh
konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pada jurnal penelitian
Novi Septiani dan Ani Solihat unsur produk yang dimaksud oleh Tjiptono
adalah sebagai berikut31:
a. Kualitas produk, yaitu totalitas bentuk, karakteristik dan atribut
sebagaimana dideskripsikan di dalam produk (barang /jasa), proses dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan / kebutuhan konsumen.
Seperti tingkat kemudahan prosedur pembukaan tabungan, tingkat
kecepatan proses transaksi perbankan, tingkat keakuratan proses transaksi
perbankan.
b. Fitur produk, yaitu sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur,
model dasar, model tanpa tambahan apapun, merupakan titik awal.

31

Novi Septiani dan Ani Solihat, “Pengaruh Atribut Produk Tabungan Terhadap Loyalitas
Nasabah”. Jurnal Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas BSI (2012), h. 3
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Perusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan
menambahkan lebih banyak fitur yang terdapat dalam suatu produk.
misalkan tingkat keterjangkauan setoran awal di bank, saldo minimum
tabungan, ATM, Net Banking.
c. Desain produk, yaitu sebuah konsep pengembangan penciptaan sebuah
produk yang akan dijual oleh seseorang atau perusahaan atau cara lain
untuk menambah nilai pelanggan adalah melalui gaya dan desain produk
yang berbeda. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya
hanya menggambarkan penampilan produk. Seperti tingkat kemenarikan
bentuk dan warna formulir setoran, tingkat kemudahan tulisan yang tertera
pada bukti setoran untuk dibaca dan dipahami, tingkat kelengkapan
informasi pada bukti setoran, bentuk formulir transaksi mudah dikenali
dan mudah dipahami.
d. Merek, yaitu merupakan nama, istilah, tanda, simbol/ lambang, warna,
gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat
memberikan identitas yang dapat membedakan antar produk. seperti
tingkat pengenalan merek dan tingkat kemudahan diingat dari merek
tabungan.
e. Jaminan, yaitu Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban
produsen atas produknya kepada nasabah, dimana para nasabah akan
diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana
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yang diharapkan atau dijanjikan seperti tingkat keterjaminan transaksi dan
kepercayaan nasabah pada bank dalam penanganan keluhan.
a. Harga, yaitu Harga merupakan uang yang harus dibayarkan atas suatu
barang atau layanan yang diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai
yang dpretukarkan nasabah untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian,
penggunaan

atau

kepemilikan

barang

atau

jasa

seperti

tingkat

keterjangkauan biaya administrasi dan biaya ATM.

4. Atribut Produk Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Atribut produk islami adalah atribut produk khas yang ada pada bank
syariah, berupa fitur produk yang sesuai dengan sistem keuangan Syariah.
Antonio dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah dari Teori dan
Prakteknya” menjelaskan beberapa hal pokok yang diperhatikan oleh bank
syariah khususnya dalam pembiayaan menyakut beberapa hal, yaitu: apakah
objek pembiayaan halal, proyek pembiayaan bukan untuk perjudian, atau
asusila, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.32
Atribut Produk Islami merupakan variabel yang merupakan variabel
yang tidak dapat diukur langsung (unobserved/latent), sehingga digunakan
seperangkat pertanyaan untuk mengukur seberapa islami produk yang dimilki

32

Rutmaira Sitinjak, “Analisis Pengaruh Atribut Produk Islami Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Nasabah Dan Loyalitas Nasabah Pada Pt Bank Negara Indonesia Syariah (Bni
Syariah) Pekanbaru.” Jurnal of Management FEKON. Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015), h. 5
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Bank Umum Syariah sesuai persepsi nasabah. Menurut Iqbal dalam
penelitiannya unsur-unsur atribut produk syariah adalah33:
a. Tidak mengandung unsur riba.
Riba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam
meminjam

yang

mempersyaratkan

nasabah

penerima

fasilitas

mengembalikan dan yang diterima melebihi pokok pinjaman karena
berjalannya waktu.
b. Hasil investasi dibagi menurut sistem bagi hasil.
Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara
penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat
terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan
nasabah penerima dana.
c. Menghindari unsur gharar (tidak jelas) dan judi (maisir).
Maisir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan
yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

33

Iqbal dalam Rahman El-Yunusi, “Pengaruh Atribut Produk Islam, Komitmen Agama,
Kualitas Jasa dan Kepercayaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syari’ah (pada Bank
Muamalat Kota Semarang)”, Jurnal Annual Converennce on Islamic Studies ke 9 tahun, Dosen Prodi
Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 2
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d. Melakukan investasi yang halal
Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak
diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh
didanai oleh Perbankan Syariah.
e. Melakukan aktivitas sesuai dengan syari’ah
Bank syariah melakukan kegiatan perbankan dengan menggunakan
profit dan falah (mencari kemakmuran di dunia dan di akhirat). Bank
syariah tidak hanya sekadar menyalurkan uang tetapi terus berupaya
meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik
dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Atribut-atribut produk khas tersebut yang menjadi alasan pokok para
nasabah yang beragama islam menggunakan bank syariah sekaligus menjadi
indikator penilaian bagi nasabah. Jika atribut-atribut khas tersebut dapat
dirasakan manfaatnya oleh nasabah maka nasabah akan memberikan penilaian
yang positif atas atribut produk islami tersebut

D. Keputusan Nasabah
1. Pengertian Keputusan Nasabah
Keputusan nasabah untuk membeli atau tidak suatu produk atau jasa
merupakan saat yang penting bagi kebanyakan lembaga keuangan. Keputusan
ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana,
berwawasan luas, dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan atau
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keliru menetapkan sasaran. Jadi, para pemasar sangat tertarik dengan
pengambilan keputusan nasabah. Keputusan untuk tidak membeli juga
merupakan alternatif.34
Keputusan pembelian itu sendiri menurut kotler adalah suatu
tindakakan konsumen untuk membentuk referensi diantara merek–merek
dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang disukai.35 Pengambilan
keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa
diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan.
Tidak semua situasi pengambilan keputusan nasabah menerima
(membutuhkan) tingkat pencarian informasi yang sama. Tiga tingkat
pengambilan keputusan yang spesifik yaitu pemacahan masalah yang luas,
pemecahan masalah yang terbatas dan perilaku sebagai respon yang rutin.
Pemecahan masalah yang luas, pada tingkat ini, nasabah membutuhkan
berbagai informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria guna menilai
produk-produk tertentu dan banyak informasi yang sesuai mengenai setiap
produk yang akan dipertimbangkan.
Pemecahan masalah yang terbatas, pada tingkat ini nasabah telah
menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merk,
tetapi mereka belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok
produk tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan
34

Leon Schiffman, dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen, (Jakarta : PT Indeks, 2008),

hal. 516
35

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Op. Cit, h. 427-425
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merupakan penyesuaian sedikit-sedikit, mereka harus mengumpulkan
informasi produk tambahan untuk melihat perbedaan diantara berbagai
produk.
2. Tahap – tahap Proses Pembelian

Pengenalan
kebutuhan

Pencarian
informasi

Evaluasi
alternatif

Keutusan
pembelian

Prilaku pasca
pembelian

Gambar 2.2 Proses Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan tahap konsumen atau nasabah
membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan untuk
memutuskan pembelian. Menurut Kotler dan Keller , keputusan pembelian
yang dilakukan oleh para konsumen melalui lima tahap yaitu:36
a. Pengenalan kebutuhan
Proses pembelian dimulai saat konsumen mengenali sebuah masalah
atau kebutuhan. Pemasar perlu mengidentifikasi rangsangan yang paling
sering membangkitkan minat akan suatu jenis produk sehingga dapat
mengembangkan strategi pemasaran.

36

Philip Kotler dan Garry Amstrong, Op. Cit, h. 190
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b. Pencarian informasi
Proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen tergerak
untuk mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar
meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara
aktif.sumber informasi terbagi kedalam empat kelompok, yaitu:
1). Sumber pribadi

: keluarga, teman-teman, tetangga, kenalan.

2). Sumber niaga

: periklanan, petugas penjual, kemasan.

3). Sumber umum

: media massa dan organisasi konsumen.

4). Sumber pengalaman : pernah menangani, menggunakan produk.
c. Evaluasi alternatif
Proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi
untuk mengevaluasi berbagai merek dalam sejumlah pilihan. Tahap ini
konsumen akan memperhatikan ciri-ciri atau sifat yang berkaitan langsung
dengan kebutuhan mereka dan juga akan menggali kembali ingatannya
pada suatu brand, mereka mencoba menyeleksi presepsinya sendiri
mengenai citra suatu brand tersebut akan menciptakan minat untuk
membeli.
d. Keputusan pembelian
Tahap ketika konsumen benar-benar membeli produk tersebut.
Keputusan pembelian konsumen adalah membeli atribut yang paling
disukai, tetapi ada dua faktor yang dapat mempengaruhi maksud
pembelian dalam keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang
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lain, sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan
seseorang dan faktor kedua adalah faktor keadaan yang tidak terduga.
Konsumen mungkin niat akan membeli karena faktor seperti pendapatan,
harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan.
e. Perilaku pasca pembelian
Perilaku sesudah pembelian terhadap suatu produk, dimna konsumen
akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Tingkat
kepuasan konsumen merupakan suatu fungsi dari keadaan produk yang
sebenarnya dengan keadaan produk yang diharapkan konsumen. Kepuasan
atau ketidakpuasan akan mempengaruhi aktivitas konsumen untuk
melakukan pembelian berikutnya, tetapi jika konsumen merasa tidak puas
maka konsumen akan beralih ke merek lain.
Dalam komunikasi pemasaran, pemasran modern membutuhkan lebih
dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menawarkan harga yang
menarik dan membuat terjangkau oleh pelanggan sasaran. Perusahaan juga
harus berkomunikasi dengan pelanggan yang ada sekarang dan pelanggan
potensial. Tiap perusahaan tidak dapat menghindari peranan sebagai
komunikator dan promotor.37
Untuk berkomunikasi secara efektif, perusahaan yang modern
mengelola suatu sistem komunikasi yang kompleks. Perusahaan erkomunikasi
37

Sutisna, Op.Cit, h. 267

42

dengan perantara, pelanggan, dan publik. Promosi adalah arus informasi atau
persuasi satu arah atau dua arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau
organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
Suatu produk, baik berupa barang atau jasa tidak akan dikenal oleh masyarakat
secara luas tanpa ada promosi. Proses pentahapan komunikasi ini mengandung
maksud bahwa komunikasi hendaknya dimulai dengan membangkitkan
perhatian. Dalam hubungan ini komunikator harus menimbulkan daya tarik.
Teori yang digunakan sebagai landasan acuan dalam keputusan
pembelian yaitu model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Menurut
Philip Kotler Model AIDA mencakupi alat promosi harus menarik perhatian,
mendapatkan

dan

mendorong

minat,

membangkitkan

keinginan,

dan

menghasilkan tindakan. Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)
dikenal sebagaimana seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan
dengan kata yang tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan
pembelian produk.
Dalam membangun program komunikasi yang efektif, aspek
terpenting adalah memahami proses terjadinya respon dari konsumen, misalnya
dalam hal konsumen melakukan pembelian suatu produk, maka diperlukan
pemahaman mengenai usaha promosi yang dapat mempengaruhi respon
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konsumen tersebut.38 Teori keputusan pembelian model AIDA adalah sebagai
berikut:
a. Attention
Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat
menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan.
Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada calon konsumen atau
konsumen yang akan dijadikan sasaran. Hal tersebut dapat dikemukakan lewat
tulisan dan gambar yang menarik dan jelas.
b. Interest
Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin
tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. Hal
tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan
pesan yang ditunjukkan dari produk yang ditawarkan tersebut.
c. Desire
Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan motif
dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian
dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosional. Hal ini di mana
motif rasional mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian
yang didapatkan, sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan
pembelian produk.
38

Fitrohhana Shofian, “Metode Attention, Interest, Desire, Action (AIDA) Dalam Advertising
Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk PT. Djarum”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (2014), h. 3.
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d. Action

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga
terjadi pengambilan keputusan.39

3. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berbeda-beda untuk masingmasing pembeli yang berbeda, disamping produk yang dibeli dan saat pem
beliannya berbeda. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam dua
golongan, yaitu:40
a. Stimulus atau kekuatan-kekuatan lingkungan, yang mencangkup; budaya,
sub budaya, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, situasi sosial,
nilai-nilai, norma, dan peranan sosial, dan variabel-variabel bauran
pemasaran.
b. Faktor-faktor

individual,

yang

mencangkup:

persepsi,

motif,

pembelajaran, sikap, dan keyakinan, kepribadian, pengalaman, konsep
diri, dan gaya hidup.
Selain dipengaruhi oleh semua faktor tersebut, keputusan beli yang dibuat
oleh pembeli itu mengalami suatu proses dalam jangka waktu tertentu.
Kekuatan-kekuatan lingkungan dan faktor-faktor individual mempengaruhi

39
40

Ibid
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller,Op.Cit, h. 202
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proses keputusan beli yang dimulai dari penentuan kebutuhan atau pengenalan
masalah sampai evaluasi pasca beli.

E. Perbankan Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank umum
yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya
yang sesuai dengan syariah.41 Secara kelembagaan perbankan syariah di indonesia
dapat dipetakan menjadi bank umum syari’ah, bank pembiayaan rakyat syari’ah
(BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil(BMT).
Sedangkan menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya
meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank Syariah adalah bank yang
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.42 Bank Islam atau biasa
disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha
pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah
Islam. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

41
42

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: AMPYKPN, 2002), h. 7.
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pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran
uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.43

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan
pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dasar hukum utama yang
menjadi landasan berdirinya bank syariah terdapat dalam Al-Qur’an dan
Hadist, yang dalam artian bank syariah dalam melakukan tugasnya tidak boleh
bertentangan dengan syariat Islam seperti mengandung unsur riba yang
tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

           
               
Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba44…(Q.S AlBaqarah : 275)

Bank-bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu syariah dan
hukum positif. Yang dimaksudkan dengan hukum positif adalah hukum
peraturan perundang undangan negara yang berlaku. Oleh karena adalah bank,
43
44

Ibid, h. 13.
Ibid, h. 47
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yaitu sama seperti bank konvensional maka bank syariah harus tunduk pada
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.
10 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang
Perbankan, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.45

F. Kerangka Berfikir
Penelitian ini untuk mengetahui keputusan nasabah untuk menabung di Bank
Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung, keputusan menabung yang
dimaksud dimulai dari ketertarikan nasabah pada citra perusahaan dan atribut
produk terhadap keputusan menabung.

45

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya
(Jakarta: Kencana, 2014), h. 6
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Citra Perusahaan (X1):
- Bukti langsung
(tangibles)
- Kehandalan
(reliability)
- Daya tanggap
(responsiveness)
- Jaminan (assurance)
- Empati
- Shiddiq
- Amanah
- Fathanah
- Tabligh

Keputusan Menabung (Y):
-

Atribut Produk (X2):
-

Kualitas produk
Fitur produk
Desain produk
Merek
Jaminan
Harga
Tidak mengandung
unsur riba
- Bagi hasil
- Menghindari unsur
maisir (judi)
- Melakukan investasi
halal

Keterangan: Hubungan parsial

Attention
Interest
Desire
Action

=

Hubungan Simultan = }
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
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G. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan suatu sumber yang dijadikan acuan dalam
melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari jurnal dan
skripsi dengan melihat hasil penelitianya dan akan dibandingkan dengan
penelitian selanjutnya dengan menaganalisa berdasarkan keadaan dan waktu yang
berbeda, adapun ringkasan penelitian terdahulu akan dijabarkan pada tabel di
bawah ini:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No
1

Peneliti (Tahun)
Farhana Aprilia Irfa’I
(2016)

Judul Penelitian
Pengaruh Kualitas Produk
Dan Citra Perusahaan
Terhadap Keputusan
Nasabah Dalam
Menabung Di Bank Jatim
Cabang Syariah Kediri

2

Angelica Maria
Rompas (2014)

Pengaruh Citra
Perusahaan Terhadap
Keputusan Pembelian
Oleh Nasabah Pt. Bank
DKI (Studi Kasus
Nasabah Bank Dki Kantor
Cabang BSD)

3

Novi Septiani dan
Ani Solihat (2012)

Pengaruh Atribut Produk
Tabungan Terhadap
Loyalitas Nasabah (Studi
Pada Bank XYZ KCP
Antapani Bandung)

Hasil Penelitian
Kualitas produk dan
citra perusahaan
mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap
keputusan nasabah
untuk menabung di
Bank Jatim Cabang
Syariah Kediri
Adanya hubungan yang
kuat antara citra
perusahaan terhadap
keputusan pembelian
dan pengaruh citra
perusahaan terhadap
keputusan pembelian
sebesar 55.3%.
Atribut produk tabungan
berhubungan positif dan
signifikan terhadap
loyalitas nasabah dan
pengaruh atribut produk
terhadap loyalitas
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4

Rosim (2013)

5

Dya Ana Pamartha
Edy Yulianto
Sunarti (2016)

6

Armun Asri (2012)

nasabah sebesar 32,8%.
Pengaruh Kualitas
Kualitas produk, citra
Produk, Citra Perusahaan, perusahaan, promosi dan
Promosi Dan Desain
desain berpengaruh
Terhadap Keputusan
signifikan terhadap
Pembelian Sepeda Motor
keputusan pembelian
Yamaha
Pengaruh Atribut Produk 1. Atribut produk
Terhadap Preferensi
memiliki pengaruh
Konsumen Dan
signifikan terhadap
Keputusan Pembelian
preferensi konsumen
Kartu Seluler Simpati
2. Atribut produk dan
preferensi konsumen
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
keputusan kembelian
Pengaruh Atribut Produk
Variabel atribut produk
Tabungan Terhadap Minat tabungan diperoleh t
Nasabah Menabung di
hitung sebesar 14.212
Bank BNI Syari’ah
dengan tingkat sig.
Cabang Semarang
0.000 (lebih kecil dari
taraf signifikan 0.05)
sehingga dapat
dikatakan bahwa
variabel atribut produk
tabungan secara parsial
mempunyai pengaruh
signifikan terhadap
variabel minat nasabah
menabung di BNI
Syari’ah Cabang
Semarang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel 2.1 diatas, ada
perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu apakah pengaruh
citra perusahaan dan atribut produk akan berpengaruh terhadap keputusan
menabung nasabah. Temuan-temuan penelitian ini menjadi perbandingan khusus
oleh penulis yang digunakan sebagai wacana dan rujukan, dengan harapan pada
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penulisan skripsi ini bisa terjaga keautentikannya dan tidak menyamai karya-karya
ilmiah orang lain, ataupun plagiat pada penulisannya.
H. Hipotesis
Hipotesis adalah asumsi/ perkiraan/ dugaan sementara mengenai sesuatu hal
atau permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan
data fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang valid dan
reliable dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan. Dari pernyataan
tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah :
1. Hipotesis 1
H0 : Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung
nasabah di bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar lampung.
Ha : Citra perusahaan berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah di
bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar lampung.
2. Hipotesis 2
H0 : Atribut produk tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung
nasabah di Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung.
Ha : Atribut produk berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah di
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung.
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3. Hipotesis 3
H0 :

Citra perusahaan dan atribut produk tidak berpengaruh terhadap
keputusan menabung nasabah dalam perspektif ekonomi Islam di
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung.

Ha : Citra perusahaan dan atribut produk berpengaruh terhadap keputusan
menabung nasabah dalam perspektif ekonomi Islam di Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu
penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki
masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
penelitian secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel
pada

umumnya

menggunakan

dilakukan
instrumen

secara

random,

penelitian,

pengumpulan

alalisis

data

data

bersifat

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.1 Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian
berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 8.

54

b. Sifat Penelitian
Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analis, yaitu
penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada
sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data,
menganalisis dan menginterprestasikannya. Selain itu, peneliti juga
menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian
kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan
literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil
penelitian terdahulu.

B. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.2
Data yang di ambil langsung dari pihak bank terkait jumlah nasabah tabungan
pada bank Syaiah Mandiri KC Teluk Betung Bandar lampung, dan
memberikan beberapa pertanyaan langsung yang di ajukuan oleh peneliti
kepada pihak nasabah mengenai minat menabung.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara
lain
2

mencakup

dokumen-dokumen

resmi,

buku-buku,

hasil-hasil

Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, , 2004), h. 102.
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penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam
penelitian ini berasal dari sumber internal maupun eksternal. Data
sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari bank
Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar lampung, dan yang bersifat
eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar organisasi yang
dipublikasikan bank dan juga jurnal, buku, skripsi, Al – Qur’an, hadist,
kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), artikel, majalah dan internet.
Dalam hal ini yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek

dan

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 3 Dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah yang membuka rekening
tabungan pada bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar lampung.

2. Sampel
Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian
dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh
sampel. Ferguson mendefinisikan sampel adalah “ beberapa bagian kecil atau

3

Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Moderen Penelitian Kuantitatif (Bandung:
Alfabeta. 2014), h.74.
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cuplikan yang ditarik dari populasi”.4 Pengambilan sampel harus mengikuti
prosedur yang telah ditentukan dalam bentuk teknik sampling. Teknik
sampling adalah cara untuk memperkecil kekeliruan generalisasi dari sampel
ke populasi.5 Metode dalam pengambilan sampel penelitian adalah teknik
probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan
peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi
anggota sampel dengan cara sample random sampling dimana peneliti
mengambil anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi.
Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi,
maka penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan
yang dikemukakan slovin:6

n=

𝑁
1+𝑁 (e)2

keterangan :
n = Jumlah sampel minimal
N = Jumlah Populasi Keseluruhan
e = Presentase Kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan
sampel (1%, 5%, 10%). 7

4

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), h. 174
5
Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 89.
6
Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 201
7
Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72
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Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam
penelitian ini :

n=

46886
1+46886 (10%)2

n = 99,79
Jadi, berdasarkan rumus diatas sampel yang diambil pada penelitian
ini berjumlah 99 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.
Nasabah yang dijadikan sampel merupakan nasabah yang membuka
rekening tabungan pada bank syariah mandiri kantor cabang teluk betung
Bandar lampung.

D. Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka untuk mengumpulkan data digunakan
metode wawancara, kuesioner/ angket, dan dokumentasi.
1. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.8
Dalam penelitian ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertutup
yang di ajukan untuk nasabah. Pengisian kuesioner dikukan secara self
8

Muhammad, Op.Cit, h. 130.
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administered questionare yaitu responden diminta menjawab sendiri
kuesioner yang telah dibuat peneliti.
Adapun skala pengukuran yang akan digunakan adalah skala likert
yaitu skala yang berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang
terhadap sesuau. Pada skala likert dilakukan dengan menghitung respon
kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya
pertanyaan yang disusun peneliti memiliki kategori positif atau negatif. 9.
Kuesioner dengan skala likert sebagai berikut:
a. Sangat setuju

(SS)

diberi skor 5

b. Setuju

(S)

diberi skor 4

c. Ragu-ragu

(R)

diberi skor 3

d. Tidak Setuju

(TS) diberi skor 2

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Jadi kuesioner yang akan diberikan sesuai dengan sampel yang telah
ditentukan yaitu sebanyak 100 nasabah.
2. Dokumentasi
Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “ mencari dan mengenal
hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa
catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat,

9

Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Op.Cit, h. 74.
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lengger, agenda, dan sebagainya”.10 Sedangkan menurut Koentjoroningrat
metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk
tulisan”.11

E. Definisi Operasional Variabel
Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang
digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) construct
menjadi variabel penelitian yang dapat dituju, sehingga memmungkinkan peneliti
yang lain untuk melakukan reflikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang
sama atau mencoba mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih
baik.12 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel Bebas (Independent Variabel)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Dalam hal
ini yang menjadi variabel bebas adalah:
a) Citra Perusahaan (X1)
Citra Perusahaan adalah Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan
konsumen terhadap perusahaan meliputi bukti langsung (Tangibles),
kehandalan

10

(Reliability),

daya

Tanggap

(Resposiveness),

jaminan

Suharsimi Arikunto,Op. Cit, h. 274.
Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 46.
12
Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Op.Cit, h. 85
11
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(Assurance) dan empati. Citra perusahaan dalam penelitian ini diukur
melalui:
1) Bukti langsung (Tangibles), yaitu variabel yang diukur dari fasilitas
fisik, pegawai dan sarana komunikasi.
2) Kehandalan (reliability), yaitu variabel yang diukur dari kemampuan
memberikan

pelayanan

yang

dijanjikan

dengan

segera

dan

memuaskan.
3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu variabel yang diukur dari
keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dalam memenuhi
kubutuhannya.
4) Jaminan (assurance), yaitu variabel yang diukur dari kesopanan,
kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff.
5) Empati, yaitu variabel yang diukur dari cara staff memahami apa yang
dibutuhkan oleh para pelanggan secara personal melalui komunikasi
yang baik dengan pelanggan.
Sedangkan dalam ekonomi Islam citra merupakan nama baik yang
menjadi identitas seseorang atau perusaaan. Dalam ekonomi islam ada
beberapa konsep yang melatarbelakangi Rasulullah dalam berbisnis yaitu
berdasarkan sifat sifat Rasulullah SAW. Citra perusahaan dalam ekonomi
Islam pada penelitian ini diukur dengan :
1) Shiddiq, yaitu jujur dalam bertransaksi tidak menutupi cacat atau aib
barang yang dijual.
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2) Amanah, yaitu menetapkan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku
tidak ditambah ataupun dikurangi.
3) Fathanah, yaitu dalam hal ini perusahaan yang cerdas mampu
memahami, dan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk
mencapai tujuan.
4) Tabligh, yaitu dalam hal ini seorang pemasar harus mampu
menyampaikan informasi produk dengan benar serta tutur kata yang
tepat sehingga memudahkan naabah.
b). Atribut Produk (X2)
Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang
melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Sedangkan menurut
Fandy Tjiptono adalah “Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh
pelanggan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. indikator
yang digunakan untuk mengukur atribut produk adalah:
1) Kualitas produk, yaitu meliputi tingkat kemudahan prosedur
pembukaan tabungan, tingkat kecepatan proses transaksi perbankan,
tingkat suku bunga yang kompetitif.
2) Fitur produk, meliputi tingkat keterjangkauan setoran awal di bank,
saldo minimum tabungan, fasilitas ATM, E-Banking.
3) Desain produk, tingkat kemudahan tulisan yang tertera pada bukti
setoran untuk dibaca dan dipahami,
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4) Jaminan, meliputi tingkat penanganan keluhan dan keterjaminan
transaksi.
Sedangkan Atribut produk islami adalah atribut produk khas yang ada
pada bank syariah, berupa fitur produk yang sesuai dengan sistem
keuangan Syariah. Indikator atribut produk syariah adalah:
1) Tidak mengandung unsur riba
2) Hasil investasi dibagi menurut sistem bagi hasil
3) Menghindari unsur gambling/maisir
4) Melakukan investasi yang halal
5) Melakukan aktivitas sesuai dengan syariah

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas.13 Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel terikat adalah keputusan menabung.
a). Keputusan Menabung (Y)
Keputusan pembelian atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ke
putusan menabung merupakan tahap konsumen atau nasabah membentuk
preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan untuk memutuskan
pembelian. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

13

Ibid, h. 97.
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1). Attention, yaitu menilai keputusan nasabah berdasarkan perhatian
pertama kali nasabah mengetahui (melihat atau mendengar) tentang
suatu produk.
2). Interest, yaitu menilai keputusan nasabah berdasarkan ketertarikan
nasabah terhadap suatu produk yang kemudian menimbulkan
perasaan ingin tahu, ingin mengamati dan mencari informasi lebih
lanjut mengenai produk tersebut.
3). Desire, yaitu menilai keputusan nasabah berdasarkan timbulnya
keinginan untuk membeli setelah pencarian informasi mengenai suatu
produk.
4). Action, yaitu menilai keputusan nasabah berdasarkan tindakan
nasabah dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk yang
ditawarkan.
Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel
Operasional
Variabel
Citra
Perusahaan
(X1)

Definisi Operasional
Indikator
Variabel
- Sekumpulan
1. Bukti langsung
asosiasi yang
(Tangibles)
dipersepsikan
- Fasilitas fisik
konsumen
terhadap
perusahaan
meliputi bukti
langsung
(Tangibles),
2. Kehandalan
kehandalan
(Reliability),

Pernyataan
1. Fasilitas tempat parkir
pada Bank Syariah
Mandiri sangat
memadai
2. Ruang tunggu pada
Bank Syariah mandiri
nyaman dan bersih.
3. Karyawan Bank
Syariah Mandiri
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(Reliability),
- Pelayanan yang
daya Tanggap
cepat dan
(Resposiveness),
memuaskan
jaminan
(Assurance) dan 3. Daya Tanggap
empati.
(Responsiveness)
- Pelayanan yang
(Fandy Tjiptono dan
tanggap pada
Anastasia Diana :
pelanggan
2002)
4. Jaminan (Assurance)
- Kesopanan,
kemampuan
dan sifat dapat
dipercaya yang
dimiliki staff.
5. Empati.
- Komunikasi
- citra merupakan
dengan baik
nama baik yang
pada pelanggan
menjadi
secara pesonal
identitas
seseorang atau
6.Shiddiq
perusaaan.
Dalam ekonomi
islam ada
beberapa konsep 7.Amanah
yang
melatarbelakang
i Rasulullah
dalam berbisnis
yaitu
8.Fathanah
berdasarkan
sifat sifat
Rasulullah
SAW Shiddiq,
Amanah,
9.Tabligh
Fathanah,
Tabliqh.
(Didin Hafidudin
2003)

membrikan pelayanan
yang cepat dan
memuaskan.
4. Karawan Bank Syariah
Mandiri selalu tanggap
dalam menangani
keluhan nasabah
5. Karyawan Bank
Syariah Mandiri
memberikan
pelayanan yang sopan
dan ramah.
6. Karyawan Bank
Syariah Mandiri selalu
berkomunikasi dengan
baik secara personal
dalam memenuhi
kebutuhan nasabah
7. Bank Syariah Mandiri
melakukan transaksi
secara jujur tanpa ada
yang dirahasiakan
8. Bank Syariah Mandiri
tidak membebankan
biaya tambahan lain
(diluar aturan) pada
nasabah
9. Bank Syariah Mandiri
selalu menginovasi
produknya untuk
menarik minat
nasabah.
10. Karyawan Bank
Syariah Mandiri
menyampaikan
informasi dengan baik
dan benar sehingga
mudah dimengerti
nasabah dalam
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bertransaksi.
Atribut
Produk (X2)

- Unsur-unsur
1. Kualitas produk
produk yang
dipandang penting
oleh konsumen dan
dijadikan
2. Fitur produk
pengambilan
keputusan
pembelian
meliputi, kualitas
produk, fitur
produk, desain
produk, merek,
3. Desain produk
jaminan dan harga.
(Tjiptono : 2008)

4. Merek
- Atribut produk
Islam adalah atribut 5. Jaminan
produk khas yang
ada pada roduk
bank syariah
meliputi tidak
mengandung unsure 6. Harga.
riba, menngunakan
sistem bagi hasil,
tehindar dari maisir
dan gharar,
digunakan untuk
7. Tidak mengandung
investasi yang halal
unsur riba
sesuai syariah.
(Iqbal dalam ElYunusi : 2009)

8. Hasil investasi
dibagi menurut
sistem bagi hasil

1.Bank Syariah Mandiri
memberikan bagi hasil
atau bonus lebih baik
dari bank lain.
2.Bank Syariah Mandiri
memberikan fitur EBanking sehingga
nasabah dapat
melakukan transaksi
lebih efektif dan
efisien.
3.Informasi yang ada
didalam formulir dan
brosur menggunakan
kalimat yang menarik,
mudah dibaca dan
dipahami.
4.Nama produk Bank
Syariah Mandiri mudah
diingat.
5. Bank Syariah Mandiri
menjamin keamanan
uang nasabah yang
disimpan dan yang
telah di investasikan.
6.Biaya administrasi
yang diberikan Bank
Syariah Mandiri lebih
murah dibandingkan
dengan bank lain.
7.Menjadi nasabah Bank
Syariah Mandiri karena
menghindari unsur
penambahan
pendapatan secara tidak
sah dalam Islam (riba)
8.Hasil investasi pada
Bank Syariah Mandiri
dibagi menurut sistem
bagi hasil yang yang
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9. Menghindari unsur
maisir (judi) dan
unsur gharar
(ketidakpastian)

10. Melakukan
investasi yang halal
dan melakukan
aktivitas sesuai
dengan syariah
Keputusan
Nasabah
(Y)

- Teori AIDA
(Attention, Interest, 1. Attention
Desire, and
Action) merupakan
suatu pesan yang
harus mendapatkan
perhatian, menjadi
ketertarikan,
menjadi minat, dan
mengambil
tindakan.
(Philip Kotler :
2008)
2. Interest

3. Desire

disepakati
9.Produk/jasa yang
ditawarkan oleh Bank
Syariah Mandiri bebas
dari judi dan tidak
mengandung unsur
gharar (tidak pasti)
10. Menabung di Bank
Syariah Mandiri karena
dana diinvestasikan ke
usaha-usaha yang halal

1. Bank Syariah Mandiri
telah menerapkan
sistem syariah.
2. Karyawan Bank
Syariah Mandiri selalu
mengucap salam setiap
bertemu nasabah.
3. Karyawan Bank
Syariah Mandiri selalu
berbusana muslim
(syar’i).
4. Bank Syariah Mandiri
merupakan bank yang
telah membuka banyak
kantor cabang.
5. Bank Syariah Mandiri
menawarkan produk
tabungan yang
bervariasi
6. Bank Syariah Mandiri
selalu mengeluarka
dana sosial (CSR)
setiap tahun
7. Bank Syariah Mandiri
menawarkan produk
secara langsung
kepada nasabah.
8. Setelah mendengar
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4. Action

tentang produk Bank
Syariah Mandiri,
muncul keinginan
untuk mencari
informasi produk yang
sesuai dengan
kebutuhan.
9. Setelah mengetahui
informasi mengenai
produk dan jasa yang
sesuai dengan
kebutuhan, timbul
keinginan untuk
menjadi nasabah .
10. Setelah mengetahui
produk Bank Syariah
Mandiri anda langsung
memutuskan menjadi
nasabah.

F. Teknik Pengolahan dan analisis data
Metode analisis yang digunakan adalah dengan mengunakan pendekatan
deskriptif

kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang digunakan untuk

mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak
lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian
tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian
yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Alat uji analisis data menggunakan
analisis regresi linier berganda, alat uji ini bertujuan untuk mengetahui dua
variabel antara variabel independent X dengan variabel dependent Y yang akan
dikenai prosedur analisis statistic regresi apakah menunjukan hubungan yang
linier atau tidak. Untuk keabsahan data yang diperoleh dari lapangan akan diuji
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terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas kuesioner dan uji reabilitas
kuesioner.
1. Uji Validitas dan Reabilitas
a.

Uji Validitas
Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu
pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada
umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Dalam penelitian ini,
dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak diukur dari variabel
yang diteliti. Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan rumus
product momen pearson dan taraf signifikan 0.05 atau 5%.
Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji
validitasnya, adapun hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS
16. Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel dimana df = n-2 dengan
signifikan 0.05 atau 5%. Jika r tabel < r hitung maka valid.14
Adapun hasil uji validitas dengan menggunakan bantuan aplikasi program
SPSS 16 sebagai berikut:
Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas

14

Item
Pernyataan

rhitung

rtabel

Kondisi

P1

0.185

0.165

rhitung > rtabel

P2

0.220

0.165

rhitung > rtabel

Sig.
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05

Keterangan
Valid
Valid

V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 31

69

P3

0.377

0.165

rhitung > rtabel

P4

0.188

0.165

rhitung > rtabel

P5

0.271

0.165

rhitung > rtabel

P6

0.180

0.165

rhitung > rtabel

P7

0.317

0.165

rhitung > rtabel

P8

0.273

0.165

rhitung > rtabel

P9

0.327

0.165

rhitung > rtabel

P10

0.317

0.165

rhitung > rtabel

P11

0.320

0.165

rhitung > rtabel

P12

0.406

0.165

rhitung > rtabel

P13

0.436

0.165

rhitung > rtabel

P14

0.247

0.165

rhitung > rtabel

P15

0.281

0.165

rhitung > rtabel

P16

0.309

0.165

rhitung > rtabel

P17

0.399

0.165

rhitung > rtabel

P18

0.379

0.165

rhitung > rtabel

P19

0.453

0.165

rhitung > rtabel

P20

0.493

0.165

rhitung > rtabel

P21

0.301

0.165

rhitung > rtabel

P22

0.215

0.165

rhitung > rtabel

P23

0.229

0.165

rhitung > rtabel

0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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P24

0.273

0.165

rhitung > rtabel

P25

0.370

0.165

rhitung > rtabel

P26

0.281

0.165

rhitung > rtabel

P27

0.490

0.165

rhitung > rtabel

P28

0.244

0.165

rhitung > rtabel

P29

0.245

0.165

rhitung > rtabel

P30

0.292

0.165

rhitung > rtabel

0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05
0.000 <
0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: data primer yang telah diolah, 2017
Pada Tabel 3.4 Uji Validitas Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar
Lampung menggunakan sampel 100 responden dan taraf signifikan sebesar 0.05
sehingga didapatkan rtabel dan rhitung yang didapat rata-rata diatas. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada penelitian ini dinyatakan
valid karena rhitung > rtabel dan taraf signifikan < 0.05.

b. Uji Reabilitas
Uji reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan
konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontrukkontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam
suatu bentuk kuesioner. Jika nilai Alpha > 0.6 maka reliabel atau konsisten.15
Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh
butir pertanyaan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat
15

Ibid, h. 192
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ukur dan menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya dan
diandalkan dalam penelitian. Pada penelitian ini uji Reliabilitas menggunakan
rumus Cronbach alpha dengan bantuan SPSS 16, kemudian hasil alpha
hitung diinterprestasikan pada tabel nilai r. jika tingkat alpha hitung > 0.6
maka alat ukur tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Cronbach's alpha
0.799

Tabel 3.5
Hasil Uji Reabilitas
N of item
Keterangan
30

Reliabel

Sumber: Output SPSS 16, 2017
Pada kolom Cronbach’s Alpha Tabel 4.11 terdapat angka 0.799 sedangkan
yang artinya hasil perhitungan reliabilitas lebih besar dari 0.6 sehingga dapat
disimpulkan bahwa alat ukur tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

2. Uji Asumsi Klasik
Model regresi berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika
model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik
baik itu multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.16 Proses
pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi berganda
sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik
menggunakan kotak kerja yang sama dengan uji regresi.

16

Wahana Komputer, Mudah Belajar Statistik dengan SPSS 18 (Semarang: ANDI, 2010), h.

116-117
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Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa
persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak
bisa, dan konsisten. Uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya
penyimpangan asumsi model klasik yakni dengan pengujian normalistas,
multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah
berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk
mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam
penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah
data yang memiliki distribusi normal.17 Normalitas data dapat dilihat
dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov jika nilai
signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai
signifikan < 0,05 maka data berdistibusi tidak normal.
b. Uji Multikolinier
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen
suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan
korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari
kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada
uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel
17

Ibid, h. 52
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independen.Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi
multikolinieritas.18
c. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual
untuk pengamatan satu dengan pengamatan lain yang disusun menurut
runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah
autokolerasi.19 Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan Run Test
dengan kriteria :
1) Jika sig > 0,05 maka Ho diterima (tidak terdapat autokorelasi)
2) Jika sig< 0,05 maka Ho ditolak (terdapat autokorelasi)20
d. Uji Hekteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara
memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat
dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi
heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau
disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau
dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola

18

Ibid, h. 185
Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis, ( Bandung: Alfabeta, 2014), h.

19

158
20

V. Wiratna Sujarweni, Op. Cit, h. 66
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bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali,
penyebaran titik-titik data tidak berpola.

3. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa
besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Menurut Rangkuti formulasi regresi linier berganda adalah sebagai berikut.
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
Dimana :
Y = keputusan menabung nasabah
X1 = citra perusahaan
X2 = Atribut Produk
a = Konstanta
b1, b2 = koefisien regresi
e = standar error
c. Uji t
Uji t untuk mengetahui variabel independent secara parsial terhadap
variabel dependent, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.21 Jika t hitung
< t tabel

jadi H0 diterima maka variabel X tidak berpengaruh terhadap

variabel Y dan sebaliknya jika t hitung > t tabel jadi H0 ditolak maka varibel X
21

Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 50
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berpengaruh terhadap variabel Y. Nilai t tabel dapat dicari pada signifikansi
0.05/2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan df = n-k-1
Keterangan:
n = Ukuran sampel
k = Jumlah variabel independent
b. Uji F
Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui
pengaruh variabel independent secara serentak terhadap variabel dependent
apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Jika F hitung ≤ F tabel jadi H0
diterima dan sebaliknya F hitung ≥ F tabel jadi H0 ditolak maka variabel X
berpengaruh terhadap variabel Y. nilai F tabel (V1 = k, V2 = n-k-1).
Keterangan :
N = Ukuran sampel
k = Jumlah variabel independent
d. Koefisien Determinasi (R2)
2

Uji koefisien determinasi (R ) ini merupakan suatu uji statistik yang paling
sering digunakan. Indikator ini akan memberikan bobot yang sangat tinggi
untuk kesalahan absolut besar.22 Uji ini digunakan untuk mengetahui
seberapa besar persentase pengaruh variabel independent secara serentak
terhadap variabel dependent. Uji R2dinyatakan dalam presentase yang
22

Ofyar Z. Tamrin, Perencanaan Pemodelan & Rekayasa Transportasi (Bandung: ITB,
2008), h. 31
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nilainya berkisarannya antara 0< R2<1.Kriterianya yaitu sebagai berkut:
1. Jika nilai R2 mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin kecil.
2. Jika nilai R2 mendekati 1 menunjukkan pengaruh yang semakin kuat.23

23

Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 34

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita
ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini,
Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak
bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi
kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang
ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan
pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan
merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan
nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan
begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.
Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis
diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan
Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga
terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan
melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta
mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31
Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara,
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Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama
PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus
menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru
BSB.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan
membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau
tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk
bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok
perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10
tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi
syariah (dual banking system).Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa
berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk
melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional
menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah
segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya,
sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank
syariah dengan nama PT BankSyariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto,
SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.
Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah
dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/
KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui
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perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank
Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25
Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. PT
Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu
memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi
kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai
rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri
dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.BSM hadir untuk bersama
membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung pertama
kali beroperasional pada tanggal 13 September 2011, namun pada tanggal 7
Maret 2016 terjadi penggabungan outlet dengan Bank Syariah Mandiri KCP
Panjang, sehingga terdapat dua mikro di Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung Bandar Lampung.
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2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Branch Manager
(Aji Mulyanto)

Branch Operations

Consumer Banking

Business Banking

Micro Banking

Micro Banking

& Service Manager

Relationship Manager

Manager Teluk 1

Manager Teluk 2

(Eko Prasetio)

(Vebrinaldi Kurniswan)

Relationship
Manager

(Santi Triana)

(Rizki Iswandi Yusuf)

Teller
(Rizky Prasetya Dewi)

(Boy Dani Arianata)

Consumer Finance
Executive
(Adi Nugroho)

Analyst Micro
(Yhon Feriansyah)

Analyst Micro
(Adli)

General Support Staff
(Firmansah Hanibal)
Sharia Funding
Executive

Pelaksana Marketing
Micro

(Yudhistira, Haikal)

(Arif, Nita Yuliza,
Andfre)

Pelaksana Marketing
Micro
(Denny, Odiansyah,
Eka)

Customer Service
(Yuliyawati)

Office Boy
(Ahyar)

Security
(Nur Bani. Dian Saputra,
Dedi, Jaka)

Driver
(Gunadi)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
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3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
Tabel 4.1 Visi dan Misi
Visi

Misi

“Bank syariah terdepan dan
modern”
Bank Syariah Terdepan:
Menjadi bank syariah yang
selalu unggul di antara pelaku
industri perbankan syariah di
Indonesia pada segmen
consumer, micro, SME,
commercial,dan corporate.
Bank Syariah Modern:
Menjadi bank syariah dengan
sistem layanan dan teknologi
mutakhir yang melampaui
harapan nasabah.

1) Mewujudkan pertumbuhan dan
keuntungan diatas rata-rata industri
yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan
layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunandana
murah dan penyaluran pembiayaan
pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar
nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen
talenta dan lingkungan kerja yang
ketat.
6) Meningkatka kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan.

4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri
a. Produk pembiayaan
1) BSM Edukasi
Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan
menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk
sekolah/perguruan

tinggi/lembaga

pendidikan

lainnya

atau

uang

pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya
dengan akad ijarah multijasa.
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2) BSM Griya
Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek,
menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal
(konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun
non developer, dengan sistem murabahah.
Jangka Waktu
Margin
1 – 5 tahun
12.25%
6 – 10 tahun
13.25 %
11 – 15 tahun
14.25%
*untuk professional dan priority diatas 500jt dikurangi 1% dari pricing
di atas
3) BSM Implan
Pemberian fasilitas pembiayaan konsumer kepada sejumlah karyawan
(kolektif) dengan rekomendasi perusahaan/instansi (approve company), di
mana pembayaran angsurannya dikoordinasi oleh perusahaan/instansi
melalui pemotongan gaji langsung. Akad yang digunakan pada
pembiayaan IMPLAN adalah Wakalah wal Murabahah/ Wakalah wal
Ijarah, yaitu :
a).Wakalah adalah akad Antara BSM dan Perusahaan/instansi untuk
verifikasi kelengkapan awal, merekomendasikan karyawan/anggotanya
untuk mengajukan pembiayaan, dan collection (potong gaji).
b). Murabahah adalah akad Antara BSM dan karyawan/anggota untuk
pembelian barang.

83

c). Ijarah Antara BSM dan karyawan/anggota untuk memperoleh manfaat
atas jasa pendidikan
4) Pembiayaan Resi Gudang BSM
Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari
suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan
jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam
suatu

gudang

(independently

atau

tempat

controlled

yang

terkontrol

warehouse).

Akad

secara

independen

Pembiayaan

pada

pembiayaan resi Gudang disesuaikan dengan skema usaha nasabah (tailor
made), dapat berupa Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para
Anggotanya (PKPA) yaitu penyaluran pembiayaan melalui koperasi
karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumer para anggotanya
(kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.
5) Gadai Emas BSM
Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan
berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan
cepat.Akad Pembiayaannya, antara lain :
1) Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam rangkaRahn
2) Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank
untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank
menjaga barang jaminan yang diserahkan.
3) Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.
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6) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet
Investasi Terikat Syariah Mandiri adalah suatu produk dengan
karakteristik sebagai berikut:
a)

Investor
Bank

(shahibul
disertai

maal)

dengan

menginvestasikan
pernyataan

bahwa

dananya

kepada

investasi

tersebut

dijaminkan kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank
kepada Pelaksana Usaha tertentu
b)

Atas investasi tersebut, Investor memperoleh return dari pembiayaan
yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu tersebut.

Akad Pembiayaannya, antara lain :

1) Akad antara Investor dengan Bank yaitu akad Mudharabah
Muqayyadah dengan minimal mencantumkan: jumlah dana, jangka
waktu investasi, penerima pembiayaan (Pelaksana Usaha yang
ditentukan), besar nisbah bagi hasil. Investor tidak diperkenankan
mencairkan dananya sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir,
kecuali dana yang berasal dari pengembalian cicilan atau pelunasan
pinjaman dari Pelaksana Usaha, yang dikreditkan ke rekening
investasi tidak terikat milik Investor pada Bank (mudharabah
mutlaqah) atau rekening giro Bank (wadi’ah).
7) Pembiayaan Kepada Pensiunan
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Penyaluran fasilitas pembiayaan komersial/konsumer kepada para
pensiunan PNS, di mana pembayaran angsurannya dilakukan melalui
pemotongan uang pensiun langsung yang diterima setiap bulannya.
8) Pembiayaan Peralatan Kedokteran
Ditujukan kepada para professional yang berprofesi sebagai dokter
spesialis atau dokter gigi yang berkeinginan untuk membeli peralatan baru
penunjang kerja atau memperbarui peralatan yang ada melalui fasilitas
pembiayaan syariah dengan cara mengangsur dan pembiayaannya
menggunakan akad Murabahah.
9) Pembiayaan Umrah
Produk pembiayaan umrah BSM adalah salah satu upaya BSM untuk
memberikan kemudahan dan keringanan kepada calon nasabah dalam
memenuhi

kebutuhan perjalanan umrah yang selama ini belum

terakomodir melalui pembiayaan secara syariah dengan menggunakan
akad ijarah.
10) BSM Warung Mikro
Pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro
dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp.100.000.000,-. Pembiayaan
ini diperuntukkan bagi perorangan (PNS, Pegawai Swasta) yang memiliki
usaha dan bagi Badan Usaha.
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11) Pembiayaan Mudharabah BSM
Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh
modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.Keuntungan
yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
12) Pembiayaan Musyarakah BSM
Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank
merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai
dengan nisbah yang disepakati.
13) Pembiayaan Murabahah BSM
Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad
jual beli antara bank dan nasabah.Bank membeli barang yang dibutuhkan
dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan
keuntungan margin yang disepakati.

b. Produk Penghimpunan
1) Tabungan BSM
Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya
dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka. Karakteristik dari
tabungan Syariah Mandiri, antara lain:
-

Berdasarkan akad Mudharabah Muthalaqah.

-

Menggunakan mata uang Rupiah, Dollar Amerika, dan Dollar
Singapura.
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-

BSM Net banking dan BSM Mobile Banking.

-

ATM dan Debit Card.

-

Tabungan dengan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin.

-

Dapat ditarik ataupun disetor di seluruh cabang bank Syariah Mandiri.

-

Nasabah dapat menyalurkan zakat,infak, dan sedekah melalui
tabungan Syariah Mandiri.

2) BSM Tabungan Mabrur
Tabungan MABRUR adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang
bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji
& umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah
Muthlaqah. Adapun karakteristik dari tabungan MABRUR, antara lain :
-

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.

-

Sarana untuk perencanaan ibadah haji.

-

Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan
Haji/UMRAH.

Manfaat Tabungan MABRUR, antara lain :
-

Bebas biaya administrasi bulanan

-

kemudahan pengurusan administrasi/dokumen perjalanan haji,

-

On-line dengan SISKOHAT Departemen Agama,

-

Setoran ringan serta tersedia talangan untuk pelunasan BPIH,

-

On-line antarcabang.
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3) Tabungan Berencana BSM
Simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang
serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh
dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan. Produk tabungan
dengan jangka waktu, dana dan tujuan investasinya dapat ditentukan
secara fleksibel oleh nasabah dan dilengkapi dengan fasilitas Asuransi
Cuma-Cuma. Adapun manfaat dari Tabungan Berencana BSM, antara
lain:
-

Memudahkan mengatur rencana kebutuhan dana jangka menengah dan
panjang.

-

Bagi hasil yang menguntungkan.

-

Di-cover dengan asuransi jiwa.

-

Nasabah tidak perlu membayar premi asuransi.

4) Deposito BSM
Deposito Syariah Mandiri adalah sarana investasi berjangka waktu tertentu
yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah.

c. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri
Terdapat berbagai macam produk jasa di Bank Syariah Mandiri
diantaranya adalah:
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Tabel 4.2
Produk Jasa Bank Syariah Mandiri
No

Jasa Produk
BSM Card

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BSM Sentra Bayar
BSM SMS Banking
BSM Mobile Banking
BSM Net Banking
Pembayaran Melalui
Menu Pemindah Bukuan
di ATM
BSM Jual beli Valas
BSM Elektronic Payroll
Transfer Uang Tunai
BSM E-Money
Keamananku

12

Jasa Operasional
BSM Transfer Lintas
Negara Western
Union
BSM Kliring

Jasa Investasi
Reksadana

Sukuk Negara
Ritel

BSM Inkaso
BSM Intercity
Clearing
BSM RTGS
Tranfer Dalam Kota

BSM Transfer Valas
BSM Pajak Online
BSM Refrensi Bank
BSM Standing Order
BSM Payment Point
Layanan BSM
Pembayaran INstitusi

B. Gambaran Umum Responden
Deskripsi responden digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi
responden yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memahami hasilhasil penelitian .Dalam penelitian ini gambaran umum responden dapat dilihat
dari jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendapatan perbulan nasabah Bank
Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung.
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1. Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No
Jenis Kelamin
Jumlah Responden
Persentase
1
Laki-laki
54
54
2
Perempuan
46
46
Jumlah
100
100
Sumber : data primer yang telah diolah, 2017
Berdasarkan tabel 4.1 diketahui dari 100 responden terlihat bahwa 54
responden berjenis kelamin laki-laki (54%), sedangkan 46 responden berjenis
kelamin perempuan (46%). Hal ini menunjukan bahwa sampel penelitian ini
didominasi oleh nasabah berjenis kelamin laki-laki.
2. Berdasarkan Usia
Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia
No
1
2
3
4

Usia
Jumlah Responden
< 20 tahun
0
21-30 tahun
31
31-40 tahun
41
>40 tahun
28
Jumlah
100
Sumber :data primer yang telah diolah, 2017

Persentase
0
31
41
28
100

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui dari 100 responden terlihat bahwa 31
responden berusia 21-30 tahun (31%), 41 responden berusia 31-40 tahun
(41%), dan 28 responden berusia lebih dari 41 tahun (28%). Hal ini
menunjukan bahwa sampel pada penelitian ini didominasi oleh nasabah
berusia 31-40 tahun.
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3. Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan
No
1
2
3
4

Pekerjaan
Jumlah Responden
Pelajar/Mahasiswa
14
Pegawai Negeri/PNS/BUMN
18
Wiraswasta
43
Lainnya (……)
25
Jumlah
100
Sumber :data primer yang diolah, 2017

Persentase
14
18
43
25
100

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui dari 100 responden terlihat bahwa 14
responden yang berstatus pelajar/mahasiswa (14%), 18 responden memiliki
jenis pekerjaan pegawai negeri/PNS/BUMN (18%), 43 responden memiliki
jenis pekerjaan wiraswasta (43%), dan 25 responden memiliki jenis pekerjaan
lainnya (25%). Hal ini menunjukan bahwa sampel pada penelitian ini
didominasi oleh nasabah yang memiliki jenis pekerjaan wiraswasta.
4. Berdasarkan Pendapatan
Tabel 4.6
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan
No
Pendapatan Perbulan
Jumlah Responden
Persentase
1
< Rp. 2.000.000
34
34
2
Rp. 2.100.000 – 3.000.000
38
38
3
Rp. 3.100.000 – 4.000.000
18
18
4
> 4.100.000
10
10
Jumlah
100
100
Sumber :data primer yang telah diolah, 2017
Berdasarkan tabel 4.6 diketahui dari 100 responden terlihat bahwa 34
responden mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 2.000.000 (34%), 38
responden mempunyai pendapatan antara Rp. 2.100.000-3.000.000 (38%), 18
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responden mempunyai pendapatan antara Rp. 3.100.000-4.000.000 (18%), dan
10 responden mempunyai pendapatan lebih dari Rp 4.100.000 (10%). Dari data
tersebut menunjukan bahwa sampel pada penelitian ini rata-rata mempunyai
pendapatan antara Rp. 2.100.000-3.000.000 perbulan dan dibawah Rp.
2.000.000.
C. Gambaran Jawaban Responden
Hasil jawaban responden yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada
nasabah Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung adalah
sebagai berikut:
1. Variabel Citra Perusahaan
Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel citra perusahaan dapat
dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:
Tabel 4.7
Deskripsi Jawaban Responden Tentang Citra Perusahaan
Jawaban
SS
S
R
No Pernyataan
(5)
(4)
(3)
F % F % F %
1
P1
19 19 73 73 8
8
2
P2
38 38 60 60 2
2
3
P3
53 53 47 47 0
0
4
P4
42 42 58 58 0
0
5
P5
57 57 43 43 0
0
6
P6
52 52 48 48 0
0
7
P7
48 48 52 52 0
0
8
P8
52 52 48 48 0
0
9
P9
48 48 52 52 0
0
10
P10
49 49 51 51 0
0
Sumber :data primer yang telah diolah, 2017

TS
(2)
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STS
(1)
F %
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Total
F
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Keterangan : F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), R ( Ragu-Ragu),
TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).
Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan bahwa untuk tanggapan pernyataan untuk
indikator bukti langsung (tangibles) sebesar19% sangat setuju dan 73%
setujudengan pernyataan fasilitas parkir pada Bank Syariah Mandiri sangat
memadai, namun masih terdapat 8% responden menyatakan ragu dengan
pernyataan tersebut. Pada Pernyataan kedua dalam indikator yang sama
responden menjawab 38% sangat setuju dan60% setuju dengan pernyataan
ruang tunggu pada Bank Syariah Mandiri nyaman dan bersih, namun masih
terdapat 2% responden menjawab ragu dengan pernyataan tersebut.Pada
indikator kehandalan (reliability)responden menjawab 53% sangat setujudan
47% setuju dengan pernyataanKaryawan Bank Syariah Mandiri memberikan
pelayanan yang memuaskan.
Pada indikator daya tanggap (responsiveness) responden menjawab
42% sangat setuju dan58% setuju dengan pernyataan karyawan Bank Syariah
Mandiri selalu tanggap dalam menangani keluhan nasabah.Pada indikator
jaminan (assurance) responden menjawab 57% sangat setuju dan 43% setuju
dengan pernyataan karyawan Bank Syariah Mandiri memberikan pelayanan
yang sopan dan ramah. Pada indikator empatiresponden menjawab 52%
sangat setuju dan 48% setuju dengan pernyataan karyawan Bank Syariah
Mandiri selalu berkomunikasi dengan baik secara personal dalam memenuhi
kebutuhan nasabah. pada indikator shiddiq responden menjawab 48% sangat
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setuju dan 52% setuju dengan pernyataan Bank syariah Mandiri melakukan
transaksi secara jujur tanpa ada yang dirahasiakan. Pada indikator amanah
responden menjawab 52% sangat setuju dan 48% setuju dengan pernyataan
Bank syariah Mandiri tidak memungut biaya tambahan lain (diluar aturan)
pada nasabah dalam membuka tabungan.
Pada indikator fathanahresponden menjawab 48% sangat setuju dan
52% setuju dengan pernyataan Bank Syariah Mandiri selalu menginovasi
produknya untuk menarik minat nasabah. Pada indikator tabligh responden
menjawab 49% sangat setuju dan51% setuju dengan pernyataan karyaan Bank
Syariah Mandiri menyampaikan informasi dengan baik dan benar sehingga
mudah dimengerti nasabah dalam bertransaksi.Dari data tersebut

terlihat

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan pernyatan
mengenai citra perusahaan, hal tersebut menunjukan bahwa nasabah
mempertimbangkan citra perusahaan dalam mengambil keputusan untuk
menabung.
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2. Variabel Atribut Produk
Tabel 4.8
Deskripsi Jawaban Responden Tentang Atribut Produk
Jawaban
SS
S
R
No Pernyataan
(5)
(4)
(3)
F % F % F %
1
P11
19 19 65 65 16 16
2
P12
45 45 53 53 2
2
3
P13
42 42 58 58 0
0
4
P14
39 39 61 61 0
0
5
P15
44 44 55 55 1
1
6
P16
36 36 55 55 9
9
7
P17
42 42 58 58 0
0
8
P18
49 49 51 51 0
0
9
P19
44 44 55 55 1
1
10
P20
48 48 50 50 2
2
Sumber : (Data diolah) dari kuesioner, 2017

TS
(2)
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STS
(1)
F %
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Total
F
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan bahwa pada indikator kualitas produk
responden menjawab sebesar 19% sangat setuju dan65% setuju dengan
pernyataan Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil atau bonus lebih baik
dari bank lain, namun masih terdapat 16% responden menyatakan ragu dengan
pernyataan tersebut. Pada indikator fitur produk responden menjawab 45%
sangat setuju dan 53% setuju dengan pernyataan Bank Syariah Mandiri
memberikan fitur E-Banking sehingga dapat melakukan transaksi lebih efektif
dan efisien, namun masih terdapat 2% responden menyatakan ragu dengan
pernyataan tersebut.
Pada indikator desain produk responden menjawab 42% sangat setuju dan
58% setuju dengan pernyataan informasi yang ada dalam formulir dan brosur
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menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Pada indikator merek responden
menjawab 39% sangat setuju dan 61% setuju dengan pernyataan nama produk
Bank Syariah Mandiri mudah diingat. Pada indikator jaminan

responden

menjawab 44% sangat setuju dan 55% setuju dengan pernyataan Bank Syariah
Mandiri menjamin keamanan uang nasabah yang disimpan dan yang telah
diinvestasikan, namun masih terdapat 1% responden menyatakan ragu dengan
pernyataan tersebut. Pada indikator harga responden menjawab 36% sangat
setuju dan 55% setuju dengan pernyataan biaya administrasi yang diberikan
Bank Syariah Mandiri lebih murah dari bank lain, namun masih terdapat 9%
responden menyatakan ragu dengan pernyataan tersebut.
Pada indikator tidak mengandung unsur riba responden menjawab 42%
sangat setuju dan58% setuju dengan pernyataan menjadi nasabah Bank Syariah
Mandiri karena menghindari unsur penambahan pendapatan secara tidak sah
dalam Islam (riba). Pada indikator hasil investasi dibagi menurut sistem bagi
hasil responden menjawab 49% sangat setuju dan 51% setuju dengan pernyataan
hasil investasi pada Bank Syariah Mandiri dibagi menurut sistem bagi hasil yang
disepakati. Pada indikator menghindari unsur maisir (judi) dan unsur gharar
(ketidakpastian) responden menjawab 44% sangat setuju dan 55% setuju dengan
pernyataan produk Bank Syariah Mandiri tidak mengandung unsur judi dan
ketidakpastian, namun masih terdapat 1% responden menyatakan ragu dengan
pernyataan tersebut. Pada indikator melukan investasi halal dan melakukan
aktivitas sesuai syariah responden menjawab 48% sangat setuju dan 50% setuju
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dengan pernyataan menabung di Bank Syariah Mandiri karena dan yang
diinvestasikan ke usaha-usaha yang halal, namun masih terdapat 2% responden
menyatakan ragu dengan pernyataan tersebut.Dari data tersebut terlihat bahwa
responden banyak yang menyatakan setuju pada setiap pernyataan mengenai
atribut produk, hal ini menunjukan bahwa nasabah juga memperhatikan atribut
produk yang ditawarkan oleh bank dalam mengambil keputusan.

3. Variabel Keputusan Menabung
Tabel 4.9
Deskripsi Jawaban Responden Tentang Keputusan Menabung
Jawaban
SS
S
R
No Pernyataan
(5)
(4)
(3)
F % F % F %
1
P21
45 45 54 54 1
1
2
P22
41 41 59 59 0
0
3
P23
42 42 58 58 0
0
4
P24
43 43 55 55 2
2
5
P25
41 41 55 55 4
4
6
P26
47 47 51 51 2
2
7
P27
31 31 66 66 3
3
8
P28
33 33 67 67 0
0
9
P29
29 29 70 70 1
1
10
P30
31 31 69 69 0
0
Sumber : (Data diolah) dari kuesioner, 2017

TS
(2)
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STS
(1)
F %
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Total
F
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Pada tabel 4.9 menujukan bahwa pada indikator attention terdapat empat
pernyataan yakni pernyataan pertama responden menjawab 45% sangat setuju
dan 54% setuju dengan pernyataan Bank Syariah Mandiri telah menerapkan
prinsip syariah, namun masih terdapat 1% responden menyatakan ragu dengan
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pernyataan tersebut. Untuk pernyataan kedua responden menjawab 41 %
sangat setuju dan 59% setuju dengan pernyataan Karyawan Bank Syariah
Mandiri selalu mengucap salam setiap bertemu nasabah. Untuk pernyataan
ketiga responden menjawab 42% sangat setuju dan 58% setuju dengan
pernyataan karyawan Bank Syariah Mandiri selalu berbusana muslim (syar’i).
Untuk pernyataan keempat responden menjawab 43% sangat setuju dan 55%
setuju dengan pernyataan Bank Syariah Mandiri merupakan Bank yang
membuka banyak kantor cabang, namun masih terdapat 2% responden
menyatakan ragu dengan pernyataan tersebut.
Pada indikator interest terdapat tiga pernyataan yakni pernyataan
kelima responden menjawab 41% sangat setuju dan 55% setuju dengan
pernyataan Bank Syariah Mandiri menawarkan produk tabungan yang
bervariasi, nmun masih terdapat 4% responden menyatkan ragu dengan
pernyataan tersebut. Untuk pernyataan keenam responden menjawab 47%
sangat setuju dan 51% setuju dengan pernyataan Bank Syariah Mandiri selalu
mengeluarkan dana sosial (CSR) setiap tahun, namun masih terdapat 2%
responden menyatakan ragu dengan pernyataan tersebut. Untuk pernyataan
ketujuh responden menjawab 31% sangat setuju dan 66% setuju dengan
pernyataan Bank Syariah Mandiri menawarkan produk langsung kepada
nasabah, namun masih terdapat 3% responden menyatakan ragu dengan
pernyataan tersebut.
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Untuk

indikator

desire

terdapat

dua

pernyataan

yakni

pernyataankedelapan responden menjawab 33% sangat setuju dan 67% setuju
dengan pernyataan setelah mendengar tentang produk Bank Syariah Mandiri,
muncul keinginan untuk mencari informasi produk yang sesuai dengan
kebutuhan. Untuk pernyataan kesembilan responden menjawab 29% sangat
setuju dan 70% setuju dengan pernyataan setelah mengetahui informasi
mengenai produk yang sesuai dengan kebutuhan, muncul keinginan untuk
menjadi nasabah, namun masih terdapat 1% nasabah yang menyatakan ragu
dengan pernyataan tersebut. Pada indikator action responden menjawab 31%
sangat setuju dan 69% setuju dengan pernyataan setelah mengetahui produk
Bank Syariah Mandiri anda langsung memutuskan untuk menjadi nasabah.
Tanggapan responden terhadap keputusan menabung nasabah dapat dikatakan
sangat baik karena sebagian besar menyatakan setuju pada setiap pernyataan.

D. Hasil Analisis Data
Penguji menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas, analisis regresi
berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi untuk menguji hipotesis yang
diajukan peneliti. Jawaban dihitung berdasarkan hasil kuesioner yang telah
disebarkan dimana terdiri dari 10 pernyataan yang berhubungan dengan citra
perusahaan, 10 pernyataan yang berhubungan dengan atribut produk dan 10
pernyataan yang berhubungan dengan keputusan menabung.
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1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Pengujian data sampel dalam penelitian ini menggunakan One-Sample
Kolmogorov-SmirnovTest dengan bantuan SPSS 16 dan hasil yang
diperoleh sebagai berikut:
Ho = Data berasal dari populasi berdistribusi normal
Ha = Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian =
1)

Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05 maka Ho ditolak

2)

Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 maka Ho diterima
Tabel 4.10
Hasil One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Keputusan
Menabung

N
Normal
a
Parameters

Mean
Std. Deviation
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

100
4.3700
.25722
.126
.126
-.090
1.257
.085

Citra Perusahaan
100
4.4480
.25045
.098
.098
-.083
.978
.295

Atribut Produk
100
4.3770
.26963
.114
.114
-.076
1.142
.147

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 16
Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.085> 0.05,
0.295> 0.05 dan 0.147> 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji
berdistribusi normal.
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b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel
independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen suatu
model.Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah
multikolinieritas. Mendeteksi multikolinieritas dengan menggunakan nilai
VIF, kriterianya Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi
multikolinieritas
Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas
Model
1 (Constanst)
Citra Perusahaan
2 (Constanst)
Atribut Produk

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.822

1.217

0.822

1.217

a. Dependen Variable Keputusan Menabung
Sumber: data primer yang telah diolah, 2017
Hasil uji multikolinieritas pada variabel keputusan menabung pada Tabel
4.11bahwa angka VIF sebesar 1.217 yakni diantara 1-10, hal ini berarti
model penelitian ini tidak mempunyai masalah multikolinieritas.
c. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual
untuk pengamatan satu dengan pengamatan lain yang disusun menurut
runtut waktu. Ada penelitian ini menggunakan run test dengan kriteria:
1). Jika sig > 0,05 maka Ho diterima (tidak terdapat autokorelasi)
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2). Jika sig< 0,05 maka Ho ditolak (terdapat autokorelasi)
Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi Mengggunakan Run Test
Runs Test
Citra Perusahaan
a

Test Value
Cases < Test Value
Cases >= Test
Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

Atribut Produk Keputusan Menabung

4.45
50

4.40
46

4.30
38

50

54

62

100
55
.804

100
41
-1.959

100
41
-1.520

.421

.050

.129

a. Median

Berdasarkan tabel 4.12, nilai signifikan yang dihasilkan pada variabel citra
perusahaan 0,421> 0,05, variabel atribut produk 0,50> 0,05 dan keputusan
menabung 0,129> 0,05 hal ini berarti model penelitian tidak ada
autokorelasi.
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan varian residual
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.Model regresi
yang baik mensyaratkan tidak ada masalah heterokedastisitas. Mendeteksi
heterokedastisitas dengan melihat pola gambar Scatterplot dengan kriteria
jika:
1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
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3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.
Gambar 4.2
Hasil Uji heterokedastisitas

Dari gambar diatas terlihat bahwa sebaran Titik-titik data menyebar diatas
dan dibawah atau disekitar angka 0 dan titik data tidak mengumpul hanya
diatas atau dibawah saja, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas.
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E. Uji Hipotesis
1. Teknik Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa
besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.Hasil
analisis data dengan menggunakan komputer program SPSS 16 diperoleh
hasil perhitungan sebagai berikut :
Tabel 4.13
Hasil RegresiBerganda
Coefficients

a

Unstandardized Coefficients
Model
1 (Constant)

B

Std. Error
.808

.371

Atribut Produk

.525

.075

Citra Perusahaan

.284

.081

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

2.181

.032

.551

7.009

.000

.276

3.518

.001

a. Dependent Variable: Keputusan Menabung

Sumber :Output SPSS 16, 2017
Berdasarkan tabel diatasdari kedua variabel independen yang dimasukkan
kedalam model regresi, variabel citra perusahaan dan atribut produk
signifikan dapat dilihat dari nilai signifikansi kedua variabel tersebut 0,001
untuk citra perusahaan dan 0,000 untuk atribut produk keduanya kurang dari
0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel keputusan menabung
dipengaruhi oleh citra perusahaan dan atribut produk dengan persamaan
sistematis sebagai berikut:
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Y = 0,808 + 0,284(X1) + 0,525 (X2) + e

Keterangan:
a. Konstanta sebesar 0,808 menyatakan bahwa jika variabel independen
(citra perusahaan dan atribut produk) dianggap konstan, maka rata-rata
keputusan menabung nasabah 80,8%.
b. Koefisien regresi citra perusahaan (X1) sebesar 0,284 menyatakan bahwa
setiap penambahan citra perusahaan

sebesar 1% akan meningkatkan

keputusan menabung nasabah sebesar 28,4%.
c. Koefisien regresi atribut produk (X2) sebesar 0,525menyatakan bahwa
setiap penambahan atribut produk sebesar 1% akan meningkatkan
keputusan menabung nasabah sebesar 52,5%.
d. Uji T (Parsial)
Uji t untuk mengetahui variabel independent secara parsial terhadap
variabel dependent, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.Jika t hitung < t
tabel jadi H0 diterima maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y
dan sebaliknya jika t hitung > t tabel jadi H0 ditolak maka varibel X
berpengaruh terhadap variabel Y. Nilai t tabel dapat dicari pada signifikansi
0.05/2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan df = n-k-1 = 100-2-1= 97
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Tabel 4.14
Hasil Uji t
Unstandardized Coefficients
Model

B

1 (Constant)

Std. Error
.808

.371

Atribut Produk

.525

.075

Citra Perusahaan

.284

.081

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

2.181

.032

.551

7.009

.000

.276

3.518

.001

a. Dependent Variable: Keputusan Menabung

Sumber :Output SPSS 16, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk variabel X1 (citra
perusahaan) t hitung > t tabel 3,518> 1,985 jadi H0 ditolak maka variabel citra
perusahaan berpengaruh terhadap keputusan menabung. Dan untuk variabel
X2 (atribut produk) t hitung > t tabel 7,009> 1, 985 jadi H0 ditolak maka
variabel atribut produk berpengaruh terhadap keputusan menabung.

e. Uji F (Simultan)
Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui
pengaruh variabel independent secara serentak terhadap variabel dependent
apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.Jika F hitung ≤ F tabel jadi H0
diterima dan sebaliknya F hitung ≥ F tabel jadi H0 ditolak maka variabel X
berpengaruh terhadap variabel Y.
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Tabel 4.15
Hasil Uji F
b

ANOVA
Sum of
Squares

Model
1

df

Mean Square

Regression

3.327

2

1.664

Residual

3.223

97

.033

Total

6.550

99

F
50.067

Sig.
a

.000

a. Predictors: (Constant), Citra Perusahaan, Atribut Produk
b. Dependent Variable: Keputusan Menabung

Sumber :Output SPSS 16, 2017
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Fhitung sebesar 50,067sedangkan Ftabel
diperoleh melalui (V1 = k, V2 = n-k-1), sehingga V1: 2 , V2: 100 -2-1 = 97,
maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,980 artinya Fhitung > Ftabel (50,067>
3,09) dan tingkat signifikan p- value < 0,05 (0,000 < 0.05), dengan demikian
Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti variabel independen (citra
perusahaan dan atribut produk) mempunyai pengaruh signifikan secara
simultan terhadap variabel dependen (keputusan menabung).
f. Uji Determinasi (R2)
Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh
variabel independent secara serentak terhadap variabel dependent. Namun
koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel
independen yang dimasukan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel
maka R2 meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh
signifikan tehadap variabel dependen atau tidak.Oleh karena itu, koefisien
determinasi dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R2.Hasil perhitunngan
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regresi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model
1

R

R Square
a

.713

.508

b

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.498

.18228

a. Predictors: (Constant), Citra Perusahaan, Atribut Produk
b. Dependent Variable: Keputusa Menabung

Dari Tabel 4.16dapat diketahui hasil uji determinasi pada Output model
summary dari analisis regresi berganda tepatnya pada kolom Adjusted
R2sebesar 0.498. Jadi pengaruh dari citra perusahaan dan atribut produk
terhadap keputusan menabung nasabah dalam perspektif ekonomi Islam yaitu
49.8 %, sedangkan sisanya sebesar (100% - 49.8%) = 50.2 % dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

F. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan dan
atribut produk terhadap keputusan menabung nasabah dalam perspektif ekonomi
Islam.
1. Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Keputusan Menabung Nasabah
Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai t hitung sebesar 3,518 dan
nilai t tabel sebesar 1,985 dengan membandingkan antara t hitung dan t tabel
maka ditemukan bahwa t hitung > t tabel (3,518>1,985) maka citra
perusahaan berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah, setiap

109

peningkatan 1% citra perusahaan yang dalam penelitian ini meliputi bukti
langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness),
jaminan (assurance) dan empati akan meningkatkan keputusan menabung
sebesar 28,4%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahann citra bank dengan
indikator tersebut maka keputusan nasabah akan meningkat. Citra bank dapat
diukur dengan melihat citra yang nantinya akan menjadi penilaian bagi
konsumen sehingga akan menimbulkan keputusan nasabah.
Citra merupakan persepsi publik tentang perusahaan menyangkut
pelayanannya, kualitas produk, budaya perusahaan, atau perilaku individuindividu dalam perusahaan dan lainnya. Pada penelitian ini, respoden
dominan menjawab setuju dangan pernyataan berdasarkan indikator bukti
langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati yang terdapat dalam
kuesioner. Hal ini menunjukan bahwa variabel citra perusahaan yang terdiri
dari indikator bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati mempunyai
pengaruh langsung terhadap keputusan menabung nasabah.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelica
Maria Rompas (2014) yang menegaskan bahwa citra perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian citra perusahaan
yang baik dapat menciptakan pesan komersial yang tersirat dan membuat
nasabah untuk mencoba dan melakukan suatu pembelian bahkan tidak hanya
sekali melainkan berulang-ulang.
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2. Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan Menabung Nasabah
Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan pengujian secara
parsial dengan uji t menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 7,0097 dan t
tabel sebesar 1,985. Dengan membandingkan antara t hitung dan t tabel maka
ditemukan bahwa t hitung > t tabel (7,0097> 1,985) maka atrribut produk
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung nasabah, setiap
penambahan sedikit variasi Atribut pada Produk yang ditawarkan maka akan
meningkatkan keputusan menabung sebesar 52,5%. Hal ini menunjukan bahwa
semakin banyak atribut pada suatu produk maka akan meningkatkan keputusan
menabung nasabah.

Pada penelitian ini tanggapan responden yang dominan menjawab
setuju pada setiap pernyataan dalam indikator kualitas produk, fitur produk,
desain produk, merek, jaminan dan harga yang terdapat didalam kuesioner.
Artinya, atribut produk yang terdiri dari indikator diatas mampu
meningkatkan keputusan menabung nasabah. Hasil ini sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Tjiptono mendefinisikan atribut produk adalah
Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh pelanggan dan dijadikan
sebagai dasar pengambilan keputusan. Unsur-unsur tersebut meliputi kualitas
produk, fitur produk, desain produk, merek, jaminan dan harga.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dya Ana
Pamartha, Edy Yuliato dan Sunarti (2016) didapatkan hasil bahwa atribut
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produk

mempunyai

pengaruh

yang

signifikan

terhadap

keputusan

pembelian.Hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa Atribut Produk yang
melekat pada setiap produk akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan
keputusan untuk membeli.Kotler menjelaskan apabila dalam membeli suatu
produk para konsumen terdapat sikap yang berbeda untuk berbagai atribut
yang di anggap relevan dan penting untuk melakukan keputusan
pembelian.Sama halnya dalam perbankan, dengan adanya atribut produk yang
ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah dapat menarik
minat nasabah untuk menggunakan jasa atau menjadi nasabah di suatu bank.

3. Pengaruh Citra Perusahaan Dan Atribut Produk Terhadap Keputusan
Menabung Nasabah dalam Perspektif Ekonomi Islam
Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa citra perusahaan
dan atribut produk secara simultan yang diuji dengan uji f dengan hasil f
hitung > f tabel (50,067 > 3,09)memiliki pengaruh terhadap keputusan
menabung nasabah. Hal ini menunjukan bahwasannya citra dan atribut produk
akan menjadi referensi nasabah dalam mengambil keputusan.
Dalam pandangan Ekonomi Islam, citra adalah nama baik yang
menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Membangun citra itu adalah hal
yang penting tetapi dengan jalan yang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip Islam. Ada beberapa konsep yang melatarbelakangi keberhasilan
Rasulullah SAW dalam berbisnis, yakni sifat-sifat yang dimiliki Rasul seperti:
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a. Shiddiq ( benar atau jujur ), yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan
segala kegiatan transaksi, dalam bertransaksi dengan nasabah dan dalam
membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. Mengedepankan kebenaran
informasi yang diberikan dan jujur dalam menjelaskan keunggulan
produk-produk yang dimiliki dan tidak menipu sebagaimana Rasulullah
SAW mencontohkan ketika melakukan perdagangan.
Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri telah menerapkan konsep shiddiq
dengan baik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, dapat dilihat dari
jawaban responden yakni dari 100 responden, 48 responden sangat setuju
dan 52setuju pada pernyataan pada indikator shiddiq yang menyatakan
bahwa Bank Syariah Mandiri melakukan transaksi secara jujur tanpa ada
yang dirahasiakan.
b. Amanah (dapat dipercaya) memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan
setiap tugas dan kewajiban. Konsekuesi amanah adalah mengembalikan
setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak
mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki dan tidak mengurangi
hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa atau upah buruh.
Amanah dapat ditampilan dalam bentuk keterbukaan, kejujuran dan
pelayanan yang optimal kepada nasabah.
Dari hasil data primer yang telah diolah diketahui bahwa dari 100
responden, terdapat 52 responden sangat setuju dan48 responden setuju
dengan pernyataan pada indikator amanah yang menyatakan bahwa Bank
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Syariah Mandiri tidak memungut biaya tambahan lain (diluar aturan) pada
nasabah dalam membuka tabungan.Hal ini sejalan dengan konsep amanah
yang telah dijelaskan dan telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri.
c. Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu memahami,
menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan
sangat baik. Para pelaku bisnis syariah juga harus memiliki sifat Fathanah
yaitu sifat cerdas, cerdik dan bijaksana agar usahanya bisa lebih efektif
dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan
dimasa mendatang.
Bank Syariah Mandiri telah menerapkan sifat fathanah dengan baik,
dalam hal ini Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan berbagai macam
jenis produk dan jasa. Salah satunya pada produk tabungan, Bank Syariah
Mandiri menawarkan banyak jenis tabungan dengan fitur dan benefit yang
berbeda yang akan menarik minat nasabah. hal ini membuktikan bahwa
Bank Syariah Mandiri telah menerapkan sifat fathanah yakni cerdas dan
bijaksana dalam menginovasi produk dan mampu bersaing dengan bank
lain.
d. Tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat
Tabligh akan menyampaikan dengan benar dengan tutur kata yang tepat.
Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam memberikan pelayanan
kepada orang lain.
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Dari 100 responden 49% sangat setuju dan 51% setuju dengan
pernyataan karyawan Bank Syariah Mandiri menyampaikan informasi
dengan baik dan benar sehingga mudah dimengerti nasabah dalam
bertransaksi. Hal ini membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri telah
menerapkan sifat tabligh yakni selalu menyampaikan informasi dengan
baik dan benar dengan tutur kata yang tepat sehingga mudah dimengerti.
Atribut produk islami adalah atribut produk khas yang ada pada bank
syariah, berupa fitur produk yang sesuai dengan sistem keuangan Syariah.
Antonio dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah dari Teori dan
Prakteknya” menjelaskan beberapa hal pokok yang diperhatikan oleh bank
syariah khususnya dalam pembiayaan menyakut beberapa hal, yaitu: apakah
objek pembiayaan halal, proyek pembiayaan bukan untuk perjudian, atau
asusila, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam penelitian ini
atribut produk dalam ekonomi Islam yakni:
a. Tidak mengandung unsur riba,
b. Hasil investasi dibagi menurut sistem bagi hasil
c. Menghindari unsur gharar (tidak jelas) danjudi (maisir).
d. Melakukan investasi yang halal sesuai syariah
Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan berbagai macam produk dan
jasa beserta atribut produk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.Hal
tersebut dapat dilihat dari pernyataan responden yang menyatakan setuju pada
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setiap pernyataan mengenai atribut produk syariah. Untuk indikator tidak
mengandung unsur riba 42% responden sangat setuju dan 58% setuju dengan
pernyataan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri karena menghindari unsur
penambahan pendapatan secara tidak sah dalam Islam (riba), dan pada
indikator bagi hasil 49% responden sangat setuju dan 51% setuju dengan
pernyataanhasil investasi pada Bank Syariah Mandiri dibagi menurut sistem
bagi hasil yang disepakati. Pada indikator tidak mengandung unsur judi dan
ketidakpastian 44% responden sangat setuju dan 55% setuju dengan
pernyataan produk Bank Syariah Mandiri tidak mengandung unsur judi
(maisir) dan ketidakpastian (gharar). Pada indikator hmelakukan investasi ke
usaha yang halal 48% responden sangat setuju dan 50% setuju dengan
pernyataan menabung di Bank Syariah Mandiri karena dana yang
diinvestasikan ke usaha-usaha yang halal. Dari data yang didapatkan tersebut
dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa Bank Syariah
Mandiri telah mengeluarkan atribut produk yang sesuai dengan syariat Islam.
Dalam era globalisasi ini, bisnis keuangan masyarakat berlandaskan
syariah agar lebih aman dan nyaman bagi umat Islam karena menggunakan
sistem bagi hasil , tidak mengandung riba dan menggunakan akad-akad yang
sesuai dengan syariatIslam. Konsep bank syariah itu sendiri adalah
pembebasan sistem perbankan dengan proyeksi riba, karena Islam sangat
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tidak menganjurkan untuk menjalankan perekonomian dengan mengandung
unsur riba yang ditegaskan dalam firman Allah SWT:


...
Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…(Q.S AlBaqarah : 275)
Ajaran Islam memerintahkan agar selalu beperilaku jujur dengan
berperilaku jujur saja citra pribadi seseorang akan meningkat. Berbagai cara
dilakukan perusahaan untuk mendongkrak penjualan produknya, salah
satunya dengan membangun citra perusahaan yang positif. Dalam hal ini
Bank Syariah Mandiri mampu mempertahankan citranya dan telah
menerapkan konsep bisnis Rasulullah SAW dalam kegiatan bisnisnya seperti
Shiddiq, amanah, Fathanah dan Tabligh sehingga Bank Syariah Mandiri
mampu bersaing dengan bank-bank lainnya karena citra positif yang telah
dimiliki.
Begitu juga dengan produk/jasa yang ditawarkan bank syariah, unsur
atau faktor yang melekat padanya adalah nilai-nilai islam yang berarti sesuai
nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis, yang didalam sebuah
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kebenaran mutlak dan hakiki.Atribut-atribut produk Islam dari Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung dalam penelitian ini, yang
dijadikan ukuran adalah terhindar dari riba, bagi hasil, unsur ketidak pastian,
terhindar unsur gambling (maisir), investasi di sektor-sektor halal, melakukan
aktivitas sesuai dengan syariah telah diterapkan dengan baik dalam setiap
produk dan dalam setiap transaksi pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung Bandar Lampung.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai
analisis pengaruh citra perusahaan dan atribut produk terhadap keputusan
menabung nasabah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian dengan menggunakan uji t untuk variabel citra perusahaan
diperoleh t hitung > t tabel yakni 3,518 > 1.985 dengan tingkat signifikan
0,001 (lebih kecil dari taraf signifikan 0,05) maka Ha diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel citra perusahaan berpengaruh positif terhadap
keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
Bandar Lampung.
2. Hasil pengujian dengan menggunakan uji t untuk variabel atribut produk
diperoleh t hitung > t tabel yakni 7,009 > 1.985 dengan tingkat signifikan
0,000 (lebih kecil dari taraf signifikan 0,05) maka Ha diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel atribut produk berpengaruh positif terhadap
keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
Bandar Lampung.
3. Hasil pengujian dengan menggunakan uji f untuk variabel citra perusahaan
dan atribut produk diperoleh f hitung > f tabel (50,067 > 3,09) dengan tingkat
signifikan 0,000 (lebih kecil dari tarf signifikan 0,05) maka ha diterima,
sehinggadapat disimpulkan bahwa citra perusahaan dan atribut produk
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berpengaruh positif terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank
Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung. Dalam Ekonomi Islam,
membangun citra yang positif memang sangat penting namun dilakukan
dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pada penelitian ini
indikator yang digunakan untuk citra perusahaan berpedoman pada konsep
Rasulullah dalam berbisnis yakni dari sifat beliau shiddiq, amanah, fathanah
dan tabligh. Begitu juga dengan produk/jasa yang ditawarkan bank syariah.
unsur yang melekat sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan
Hadis, Atribut-atribut produk perbankan syariah dari dalam penelitian ini,
yang dijadikan ukuran adalah terhindar dari riba, bagi hasil, unsur ketidak
pastian, terhindar unsur gambling (maisir), investasi di sektor-sektor halal,
melakukan aktivitas sesuai dengan syariah. Dalam hal ini Bank Syariah
Mandiri mampu mempertahankan citranya dan telah menerapkan konsep
bisnis Rasulullah SAW dalam kegiatan bisnisnya dan menawarkan atribut
produk sesuai dengan syariat Islam, sehingga sampai saat ini Bank Syariah
Mandiri mampu bersaing dengan bank-bank lainnya karena citra positif dan
berbagai atribut produk yang telah dimiliki.

B. Saran
Setelah melakukan pembahasan dan analisis mengenai citra perusahaan dan
atribut produk terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri
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KC Teluk Betung Bandar Lampung, maka penulis mencoba memberikan saran
yang dapat digunakan sebagai dasar masukan, yaitu:
1. Pada penelitian ini citra perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan
nasabah, hal ini didukung dengan citra yang sudah dibangun oleh Bank
Syariah Mandiri dengan baik. Peneliti berharap pihak bank harus
mempertahankan dan meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat terus
menarik minat nasabah diantaranya dengan lebih memperhatikan kebutuhan
para nasabah dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan,
sehingga nasabah akan merasa lebih diperhatikan dan dihargai.hal ini tentu
saja akan memberikan penilaian positif dimata para nasabah.
2. Pada penelitian ini atribut produk berpengaruh positif terhadap keputusan
menabung nasabah, semakin banyak atribut produk yang ditawarkan maka
keputusan menabung semakin meningkat, untuk itu Bank Syariah Mandiri
perlu melakukan inovasi produk beserta atributnya yang sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan nasabah serta mempermudah nasabah dalam
bertransaksi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain untuk
meneliti tentang keputusan nasabah dan menggunakan metode pengumpulan
data menggunakan kuesioner terbuka atau wawancara langsung dengan
nasabah agar dapat lebih mengetahui alasan nasabah memutuskan untuk
menabung disuatu bank.
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