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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Untuk melakukan sebuah penelitian, perlu adanya acuan atau referensi 

yang telah ada sebelumnya. Pembahasan mengenai analisis diskriminan 

nasabah dalam memilih bank belum banyak di bahas, pada umumnya 

pembahasan seperti ini akan dibahas dalam menentukan bank yang akan 

dipilih pribadi masing – masing dan menurut mereka baik dan bagus dalam 

segala hal , namun penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literature  

yang relevan. penelitian yang terdahulu yang telah penulis telaah, diantaranya 

sebagai berikut 

Menurut jurnal yang di tulis oleh Raihanah Daulay memaparkan bahwa 

Kualitas Pelayanan dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama maupun secara parsial terhadap keputusan menabung nasabah 

di Bank Syariah Mandiri di kota Medan. Hal ini berarti kedua faktor tersebut 

perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dengan 

menetapkan langkahlangkah strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah 

dengan memperhatikan faktorfaktor tersebut. Bagi hasil mempunyai pengaruh 

paling besar yang mempengaruhi keputusan menabung nasabah dilanjutkan 

dengan pelayanan. Ini menunjukkan keputusan menabung nasabah Bank 

Syariah Mandiri dipengaruhi adanya pengetahuan tentang bagi hasil.Jika 

perusahaan mampu  mengelola dengan baik dana yang disimpan nasabah 

maka bagi hasil yang diperoleh akan lebih besar pula.  Jika perusahaan 

mampu melaksanakannya maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menarik 

nasabah untuk membuat keputusan menabung di bank syariah. Kualitas 

pelayanan adalah sangat penting diperhatikan Bank Syariah Mandiri di kota 

Medan, mengingat pelayanan yang diberikan kepada nasabah masih kurang. 

Pelayanan yang dimaksud adalah meningkatkan fasilitas jaringan pelayanan 

dan menambah sarana ATM, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan 

bagi nasabah. (Raihanah Daulay, 2011) 
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Karakteristik dominan yang dimiliki oleh responden adalah usia 40-50 

tahun, pekerjaan utama yang dominan adalah wirausaha/pengusaha, 

pendidikan terakhir rataan SMA ke atas, status dalam keluarga didominasi 

oleh bapak/suami dengan jumlah keluarga kurang dari 4 orang. Proses 

pengambilan keputusan menabung yang mempengaruhi nasabah dalam 

menabung di bank BNI Cabang Cianjur adalah :  

1) Tahap pengenalan kebutuhan, yaitu tujuan menabung untuk 

mengantisipasi keperluan mendadak dan jenis produk simpanan 

yang paling diminati simpanan giro.   

2) Tahap pencarian informasi, yaitu sumber informasi utama yang 

diperoleh nasabah mengenai produk simpanan berasal dari 

media elektronik. Sedangkan sumber informasi mengenai 

produk-produk BNI adalah informasi dari pihak bank.   

3) Tahap alternatif menjadi pertimbangan awal bagi nasabah dalam 

pengambilan keputusan menabung adalah faktor keamanan uang 

dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemilihan produk simpanan bersumber pada diri sendiri.   

4) Tahap keputusan menabung, pola nasabah dalam menabung 

untuk rekening giro paling banyak adalah satu kali dalam 

sebulan, dengan jumlah uang yang disimpan Rp. 1.000.001 – 

Rp. 3.000.000.  

5) Perilaku setelah menabung, banyaknya waktu pengambilan uang 

dari tabungan dalam sebulan rataan sebulan sekali, yaitu jumlah 

uang yang diambil dari rekening giro Rp. 1.000.001 – Rp. 

3.000.000 dan jumlah saldo yang dimiliki pada rekening giro 

Rp. 1.000.001 – Rp. 3.000.000.  

Hasil analisis regresi linear berganda yang menjadi pertimbangan nasabah 

dalam menabung pada BNI Cabang Cianjur adalah faktor kepercayaan 

nasabah dan pelayanan. Faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan menabung pada BNI Cabang Cianjur adalah faktor pelayanan, 

yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi paling besar (0,506). Maka 

penerapan strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh BNI Cabang Cianjur 
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adalah peningkatan pelayanan terhadap kepentingan nasabah. (Agus Basuki, 

Ma‟mun Sarma dan Budi Purwanto, 2008)   

Dalam jurnal,“ Journal of Indonesian Applied Economics, malang, 

Indonesia)” oleh ghozali maski, 2010, memamparkan Secara umum calon 

nasabah yang akan menabung tentu memilih bank yang dapat memberikan 

keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor - faktor tertentu untuk memutuskan menabung. 

Selain itu nasabah juga memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang 

ditawarkan sehingga nasabah termotivasi untuk menggunakannya. Nasabah 

akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencari kepuasan 

dalam menyimpan dananya di bank, karena bagaimanapun konsumen dalam 

perilakunya akan mencari kepuasan yang maksimal dalam memenuhi 

kebutuhannnya. Untuk itu dari sisi bank syariah harus dapat membaca 

peluang ini serta dapat segera mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  (Masaki, 2010) 

Menurut jurnal ekonomi dan keuangan yang ditulis oleh Evi Yupitri dan 

Raina Linda SariEvi ,medan,Indonesia, 2012 menjelaskan bahwa menurut 

Zulpahmi (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam 

menggunakan jasa Bank syariah adalah sebagai berikut :Tidak adanya bunga 

(riba), Seluruh produk sesuai syariah, Sistem bagi hasil yang adil dan 

menentramkan, diinvestasikan pada pekerjaan yang halal dan berkah, 

Diinvestasikan untuk peningkatan ekonomi dhuafa (lemah), Pelayanan yang 

cepat dan efisien, Sumber Daya Manusia yang profesional dan transparan, 

Sikap dan perilaku karyawan yang ramah dan sopan, Adanya jaminan 

keamanan dana nasabah, Produk yang beragam, menarik dan inovatif, Lokasi 

yang mudah dijangkau dan strategis, Proses bagi hasil yang sama-sama 

menguntungkan, Fasilitas ATM dan cabang mudah ditemukan, Pelayanan 

yang mudah dan tidak berbelitbelit, Bangunan dan ruangan Bank yang bersih 

dan nyaman, Promosi dari bank, Adanya dorongan dari pihak lain, Sosialisasi 

melalui tokoh masyarakat dan ulama, Adanya konsep yang saling 

menguntungkan, Suku bunga di Bank konvensional tidak tetap.  (yuptri, 

2012) 
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Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukanoleh beberapa orang 

diatas, bahwa banyak dijelaskan mengenai faktor – faktor atau alasan yang 

mempengaruhi nasabah dalam menentukan bank . Penelitian terdahulu diatas 

masih banyak yang meniliti kepada nasabah bank yang sudah ada dan sangat 

sedikit yang membahas tentang faktor – faktor atau alasan dari nasabah 

khususnya di Kementrian Agama (KEMENAG), adapun yang meneliti 

tentang alasan atau faktor untuk menjadi nasabah bank tetapi dalam 

prakteknya berbeda, maka dari itu penulis mengambil judul ini. 

 

B. Kerangka Teori 

1 Bank Syariah. 

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku 

inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan 

populer menjadi bank. (Hasibuan, 2002) Definisi bank syariah 

menurut Muhammad sebagai berikut : Bank Islam adalah lembaga 

keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-

Qur‟an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.  (Muhammad, 2002) 

Syarif Arbi mendefinisikan bank syariah adalah : Bank yang didirikan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, dengan 

teknik perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan 

dengan ajaran agama Islam.  (Syarif, 2002) 
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2 Bank Konvensional 

Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, 

memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah 

imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu priode 

tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.  

(Triandaru, 2006) 

1) Peranan Bank  

Secara perinci dapat dikemukakan bahwa peranan perbankan 

diantaranya adalah  (iska, 2012): 

a) Pengumpul dana (tabungan) dan pemberi kredit. 

b) Tempat menabung yang efektif-produktif bagi masyarakat 

c) Pihak manaemen pembayaran 

d) Mempercepat dan memperlancar masa pembayaran dengan 

inkaso, pemindahan, kliring dll. 

e) Stabilisasi moneter dengan mengukur JUB melalui paket – 

paket perbankan 

f) Keamamnan tabungan lebih terjamin. 

2) Fungsi perbankan  

Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun 

dan penyalur dana masyarakat. Secara umum dapat dikategorikan 

menjadi dua fungsi yaitu fungsi perantara dan fungsi transmisi.  

(iska, 2012) 

a) Fungsi Perantara 

Menyediakan kuasa untuk aliran dana dari mereka yang 

mempunyai dana yang tidak dimanfaatkan atau 

kelebihandana selaku penabung dan pemberi pinjaman 

kepada mereka yang memerluka atau kekurangan dana untuk 

memenuhi berbagai kepentingan selaku peminjam. 
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b) Fungsi Transmisi 

Berkaitan dengan peranan bank dalam urusan pembayaran 

dan peredaran uang dengan menciptakan instrument uang 

kartal dan giral yang dapat diambil serta dipindahtangankan. 

 

3 Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional 

 

Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional menurut 

Muhammad Syafi‟I Antonio (iska, 2012) 

Tabel 2.1 

Bank Syariah Bank Konvensional 

 Melakukan investasi yang 

halal saja 

 Investasi yang halal dan 

haram  

 Berdasarkan prinsip bagi hasil 

untung / rugi,jual,beli, dan 

sewa 

 Memakai perangkat bunga 

 Profit dan fallah oriented  Profit oriented (tujuan untung 

semata 

 Penghimpunan dan 

penyaluran dana harus sesuai 

dengan fatwa DPS 

 Tidak dapat dewan sejenis 

 

4. Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen adalah proses pelanggan dalam membuat 

keputusan membeli, menggunakan barang-barang dan jasa yang dibeli, 

juga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan 

penggunaan produk atau jasa. Sebelum melakukan keputusan pembelian, 

konsumen terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sampai kepada 

keputusan membeli yaitu proses tahap demi tahap yang digunakan 

konsumen ketika membeli barang atau jasa . 
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Nasabah masa kini dibanjiri oleh banyak pilihan jasa perbankan. 

Nasabah menentukan pilihan berdasarkan persepsi mereka akan kualitas, 

pelayanan , dan nilai. Konsumen saat ini semakin terdidik semakin banyak 

mempunyai uang, sehingga semakin banyak menuntut dari produsen. Kita 

percaya bahwa para nasabah memilih penawaran yang akan memberikan 

nilai yang tinggi. Para nasabah menginginkannilai maksimal, dengan 

dibatasioleh baya pencarian serta pengetahuan, mobilitas, dan penghasilan 

yang terbatas. Konsumen akan membeli produk dari bank yang yang 

dalam persepsi konsumen tersebut menawarkan nilai terhantar pada 

nasabah.  (Pradja, 2013) 

 

5. Pengertian Tabungan 

Pengertian tabungan berdasarkan perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 10 Tahun 1998) adalah simpanan yang penarikanya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, atau lainya yang dipersamakan 

dengan itu. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan tabungan lainya adalah semua 

tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuanya 

dilakukan dalam buku tabungan, menabung dan penarikan tabungan 

dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan 

oleh bank.  (Rhamadaning, 2012) 

 

6. Pemasaran Bank 

Pemasaran merupakan ujung tombak bagi suatu perusahaan. Sukses 

atau tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari segi pemasaranya. Jika 

pemasaran itu dapat menarik konsumen maka perusahan tersebut akan 

mendapatkan profit (laba), dan begitu pula sebaliknya suatu perusahaan 

akan merugi jika pemasaranya tidak berjalan denga baik. Menurut Kotler 

daefinisi pemasaran adalah proses social dan menejerial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 
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inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan prodauk 

dengan pihak lain. 

Kegiatan pemasaran tidak lepas dari menejemen pemasaran. Fokus 

manajemen pemasaran adalah masalah pelanggan dan pesaing. 

Perusahaan-perusahaan sukses adalah perusahaan yang berorientasi pada 

dimensi-dimensi perusahaan, pesaing, dan pelanggan yang pada giliranya 

akan menciptakan superior value dan performance value  Pemasaran bank 

adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dari 

kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan 

lainya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan 

nasabahnya .  (Daulay, 2004)  

 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung 

Menurut Setiadi faktor yang mempengaruhi minat konsumen adalah 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas faktor pribadi, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, sikap dan motivasi. Sedangkan 

faktor eksternal terdiri atas faktor promosi, produk, lokasi, dan pelayanan. 

Menurut Fred Selnes bahwa pada bisis-bisnis industry dan jasa, nama 

(merk) lebih sering dihubungkan dengan reputasi perusahaan daripada 

dengan produk atau jasa itu sendiri. Karena itu salah satu pertimbangan 

nasabah dalam menabung di Bank adalah reputasi perusahaan tersebut di 

mata nasabahnya, karena kepercayaan merupakan salah satu faktor utama 

bagi nasabah untuk mempercayakan uangnya di tabung atau di 

investasikan pada bank tersebut. 

Menurut Kotler “keputusan pembelian adalah tahap penilaian 

keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihannya di antara 

beberapa merk yang tergabung dalam perangkat pilihan”. Pengharapan 

konsumen dibentuk berdasarkan pengalaman konsumen itu sendiri, saran 

teman-teman dan iklan yang disampaikan perusahaan jasa. Konsumen 

memilih membeli jasa berdasarkan pengharapan ini. Proses sebelum 

sampai kepada keputusan membeli konsumen menjalani tahapan proses 

pengambilan keputusan. Pada tahap ini konsumen mempelajari terlebih 
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dahulu kelebihan dan kekurangan suatu produk. Pada produk jasa seperti 

jasa perbankan faktor pelayanan, fasilitas maupun keuntungan yang akan 

diperoleh konsumen sangat menjadi pertimbangan konsumen.  (Adlani, 

2010) 

Berdasarkan kutipan diatas, maka peneliti memaparkan beberapa dari 

faktor tersebut yang mempengaruhi keputusan nasabah (fauzi, 2010) : 

a. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan (service) adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan 

sesuatu dan produksinya dapat dikaitkan dengan suatu produk 

fisik  

Pelayanan atau service merupakan cara promosi secara tidak 

langsung yang dilakukan oleh bank, karena jika pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen baik maka nasabah akan merasa puas 

dan hasil ini dapat dijadikan alat untuk menarik nasabah lebih 

banyak lagi . 

Kualitas jasa merupakan suatu pembahasan yang sangat 

kompleks karena penilaian kualitas jasa berbeda dengan penilaian 

terhadap kualitas produk, terutama karena sifatnya yang tidak 

nyata (intangible) dan produksi serta konsumsi berjalan secara 

simultan .Sebab perbedaan karakteristik ini, setiap penilaian 

kualitas jasa, nasabah sebagai pemakai jasa terlibat secara 

langsung serta ikut di dalam proses jasa tersebut, sehingga yang 

dimaksud dengan kualitas jasa adalah bagaiman tanggapan 

nasabah terhadap jasa yang dipakai atau yang disarankan. Oleh 

karena itu perusahaan perbankan yang ingin memenangkan 

persaingan harus mampu untuk mengutamakan pelayanan kepada 

nasabah dengan meningkatkan kualitas pelayanannya. Perusahaan 

yang tidak memikirkan pelayanan akan kalah dalam persaingan. 

b. Promosi  
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Agar produk mempunyai daya saing dipasar, setelah produk 

disesuikan dengan permintaan pasar dan kombinasi harga produk 

telah disesuaikan dengan daya beli konsumen, selanjutnya 

perusahaan perlu memperkenalkan produk tersebut kepada calon 

konsumen. Kegiatan memperkenalkan produk dalam pemasaran 

disebut sebagai promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan 

bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan perusahaan 

dalam rangka memperkenalkan produk ke pasar. Pada prinsipnya 

tujuan dari kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan selain 

untuk memperkenalkan produk kepada konsumen juga bertujuan 

untuk mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang 

ditawarkan. 

Pengertian promosi menurut promosi adalah kegiatan atau 

upaya perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun 

potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan saat ini atau dimasa yang akan datang. 

c. Lokasi  

Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat 

ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Menurut Kotler  

salah satu kunci sukses adalah lokasi. Lokasi di mulai dengan 

memilih komunitas, keputusan ini sangat bergantung pada potensi 

pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik, 

dan sebagainya. Hubungan lokasi terhadap keputusan pembelian 

menurut Ma‟ruf menyatakan bahwa lokasi memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian di mana lokasi yang tepat, sebuah 

gerai akan lebih sukses di bandingkan gerai lainnya yang berlokasi 

kurang strategis, meskipun keduanya menjual produk yang sama, 

Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi 

menurut Lupiyoadi, yaitu: 

1. Konsumen mendatangi pemberi jasa  

Apabila keadaannya seperti ini maka lokasi menjadi sangat 

penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan 
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konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus 

strategis. 

 

2. Pemberi jasa mendatangi konsumen 

Dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting tetapi yang harus 

diperhatikan adalah penyampaian jasa tetap berkualitas.  

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung 

Berarti penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui 

sarana tertentu seperti telepon, komputer, ataupun surat. 

Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama 

komunikasi antar kedua belah pihak dapat terlaksana.  

 

8. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.  

(rofiq, 2004)     Sedang menurut terminologi asing (Inggris) 

bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus 

ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring 

diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para 

pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu 

dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada 

laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat 

berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.  (pass, 1997) 

 Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup 

alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, 

dibayar melaluilaba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi 

untuk membeli sahamsaham sampai pada jumlah tertentu dimana 

yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga 

memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari 

pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham 

yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh 

laba. Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian laba sering 
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dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan 

demikian meningkatkan produktivitas.  (muhammad, 2001) 

 

9. Pengertian Suku bunga 

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya 

dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.  

(muhammad, manajemen bank syariah, 2002) Suku bunga 

adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu 

tertentu (perbulan atau pertahun). Suku bunga dibedakan menjadi dua, 

yaitu : 

a. Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati pasar. 

b. Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga 

yang sesungguhnya, suku bunga riil sama dengan suku bunga 

nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. 

 

 r = i - µ 

 Dimana: r = suku bunga riil 

 i = suku bunga nominal 

 µ = laju inflasi 

  


