
13 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Reputasi  

1. Pengertian Reputasi 

Menurut Doney dan Cannon reputasi perusahaan berhubungan 

dengan sejarah atau riwayat perusahaan terutama dalam hubungannya 

dengan pihak lain, apakah memiliki hubungan yang lebih baik atau tidak. 

Reputasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk 

atau jasa dari suatu perusahaan. Reputasi atau merek menjadi sebuah 

masalah dari sikap dan kepercayaan terhadap kesadaran pada merek dan 

image. 1 

Menurut weisse et al reputasi merupakan kepercayaan menyeluruh 

atau keputusan mengenai tingkat dimana sebuah perusahaan diberi 

penghargaan tinggi dan terhormat. Bagi suatu perusahaan dimana produk 

utama yang dihasilkan adalah suatu jasa, maka reputasi dan nama baik 

sangat menentukan. Upaya pemasaran yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan, terutama merunjuk adanya anggapan bahwa reputasi yang 

berupa citra merk (brand image), citra perusahaan (company image), 

                                                             
1 Roy Marthin Tarigan, Pengaruh Citra Merek Dan Reputasi Perusahaan Terhadap 

Keputusan Pembelian, (Jurnal Program Strata-1 Manajemen Ekstensi Departemen Menejemen 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2014 
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pelayanan prima (service excelent) dan semua yang berhubungan dengan 

kepuasaan nasabah mendapatkan prioritas. 

Reputasi bank merupakan karateristik suatu bank yang berbentuk 

dari pandangan yang pihak yang terlibat dengan bank yang menjadikannya 

unggul dan kompetitif dibandingkan bank lain. Reputasi baik yang dimilki 

bank menjadi dasar kepercayaan nasabah penyimpan untuk tetap 

menggunakan jasa simpanan dan membuat keputusan menabung. Reputasi 

bank dianggap penting oleh nasabah untuk teap mempercayakan dana 

yang mereka miliki dikelola oleh bank terkait. Semakin baik reputasi yang 

dimiliki ban dari pandangan nasabah, maka semakin kuat keputusan yang 

diambil nasabah untuk menabung di bank. 2 

2. Resiko Reputasi  

Resiko reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh 

adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan 

kegiatan usahanya. Pandangan negatif masyarakat terhadap sebuah bank 

berarti kerugian reputasi bagi bank syariah tersebut. Menurut peraturan BI  

tentang manajemen risiko bank syariah dan UUS, resiko reputasi adalah 

risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders 

yang bersumber dari persepsi negatif masayarkat terhadap bank. Salah satu 

indikator terjadinya resiko reputasi pada bank syariah adalah banyaknya 

opini negatif dari publik atas sebuh bank syariah yang menyebabkan bank 

syariah tersebut menjadi bank yang tidak dapat dipercaya.  

                                                             
2 Ibid, hlm. 35-36 
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3. Indikator Reputasi  

Adapun indikator-indikator reputasi pada penelitian ini diacu dari 

penelitian Selnes adalah: 

a. Nama baik 

Nama baik adalah persepsi para nasabah tentang sejauh mana nama 

baik yang berhasil dibangun oleh bank bagi sebuah perusahaan., menjaga 

nama baik tentunya menjadi salah satu kewajiban utama mereka untuk 

mendukung  kelnacaran pemasaran bisnisnya. Apabila nama baik yang 

dimilki oleh pelaku usaha sudah cukup kuat, maka konsumen akan lebih 

percaya dengan kemampuan bisnis yang dijalankannya dan tidak ragu lagi 

untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan 

sebuah perusahaan.  

b. Reputasi pesaing  

Reputasi pesaing adalah persepsi para nasabah bank mengenai 

sebarapa baik reputasi bank tersebut dibanding dengan bank-bank lain. 

Sebuah perushaan harus memiliki kekuatan untuk menonjolkan nilai lebih 

yang dimiliki dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Artinya ciri khas 

sangat diperlukan dalam suatu perusahaan.  

c. Dikenal luas  

Dikenal luas menunjukkan persepsi nasabah, baik tentang sejauh 

mana nama bank tersebut sudah dikenal luas oleh masayarakat sebuah 

perusahaan pasti ingin produknya dikenal secara luas baik produk baru 

maupun produk lamanya.  
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d. Kemudahan di ingat 

Kemudahan di ingat menunjukkan persepsi para nasabah bank 

akan kemudahan nasabah untuk menginat nama baik bank tersebut jika 

nama sebuah perusahaan mudah di ingat  maka orang akan lebih mudah 

menemukan anda di search angine atau dalam dunia nyata. Seperti halnya 

perusahaan yang bernama international business machine lebih di kenal 

dengan sebutan IBM.  

B. Motivasi  

1. Pengertian motivasi  

Motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa 

mereka untuk bertindak yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak 

terpenuhi. Motivasi konsumen mewakili dorongan untuk memuaskan 

kebutuhan, baik yang bersifat fisiologis maupun psikologis melalui 

pembelian dan penggunaan suatu produk. (Suryani: 2008) 

Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang artinya 

dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang terdapat dalam diri 

organisasi yang menyebabkan organisasi bertindak atau berbuat. Kata ini 

sering disera dalam bahasa inggris yaitu motivatuon yang berarti 

pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan 

atau keadaan yang menimbulkan dorongan. (Prawira: 2013) 

Menurut dirgahunarso yang dikutip oleh usman effendi dalam buku 

psikologis konsumen mendefiniskan bahwa motivasi adalah upaya untuk 

memenuhi kebutuhan pada seseorang yang dapat dipakai sebagai alat 
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untuk menggairahkan seseorang untuk giat melakukan kewajibannya tanpa 

harus diperintah atau diawasi. 3 

Berikut ini beberapa pengertian motivasi menurut para ahli yaitu:4 

1). Robbins 

Motivasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual.  

2). Sopiah  

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang 

anggota mau dan rela untuk menggerakan kemampuan dalam bentuk 

keahlian atau ketrampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan yang menjadi tangguang jawabnya dan menunaikan 

kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.  

3). Setiadi  

Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang 

tinggi kearah tujuan yang hendak dicapai, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya untuk memenuhi sutau kebutuhan individual.  

4). Sunarto  

                                                             
3 Usman Effendi, Psikologis Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 

254. 

4 Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 154-155. 
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Motivasi adalah keadaan yang diaktivitasi atau digerakkan dimana 

seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan. 5 

2. Teori Motivasi  

Terdapat beberapa teori tentang motivasi, yaitu: 

1. Teori Hierarki kebutuhan 

Teori motivasi menurut Usman effendi dalam bukunya psikologi 

konsumen yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan. Hierarki 

kebutuhan merupakan teori motivasi yang dikembangkan oleh seorang 

psikologis yaitu abraham maslow pada 1940-an. Maslow beragumen 

bahwa:  manusia adalah binatang “dengan keinginan” mereka 

mempunyai keinginan pembawaan untuk memuaskan serangkaian 

kebuthan tertentu. Lebih jauh maslow percaya bahwa kebutuhan-

kebutuhan ini diatur dalam satu herarki kepentingan dengan kebutuhan 

yang paling mendasar berada di dasar hierarki. 6 

2. Teori Freud 

Sigmund Freud telah mengasumsikan bahwa terdapat kekuatan 

psikologis yang mempertajam perilaku seseorang yang sangat berada 

di bawah sadar, dan orang itu tidak dapat secara penuh memahami 

akan motivasinya. Bila seseorang menguji meerek tertentu, maka dia 

akan bereaksi tidak hanya atas keadaan kemampuannya, tetapi juga 

untuk yang lain, dan dia akan kurang sadar akan tanda isyarat, seperti 

                                                             
5 Ibid, hlm. 155. 

6 Usman Effendi, hal. 261-262. 
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tajam, besar, berat, bahan, warna dan nama merek. Suatu teknik yang 

disebut laddering atau penjejangan, membuat kita dapat mengkuti 

jejak motivasi seseorang, dengan mendalami keadaan alat instumen 

yang digunakan seseorang, sampai dapat mencapai suatu terminal yang 

dituju. Kemudian pemasar akan dapat memutusakan pada tingkat mana 

dilakukan pengembangan pesan, dan bagimana daya penariknya.  

3. Teori motivasi dari Herzberg 

Frederick Herzberg telah mngembangkan teori untuk dua fakto 

yang berbeda, yaitu faktor pemberi ketidakpuasan atau faktor-faktor 

yang tidak memuaskan, dan faktor yang kedua adalah faktor-fekrot 

pemberi kepuasan, yaitu yang dapat memuaskan. Tidak adanya faktor 

yang tidak memberi kepuasan, tidaklah cukup untuk memotivasi 

pembelian yang memuaskan. Sebagai contoh, datangnya komputer 

bukan jaminan yang memuaskan. Kehadiran jaminan produk, tidakah 

dapat menimbulkan adanya kegiatan yang memuaskan, atau 

terdapatnya motivasi akan pembelian karena hal itu tidak 

menimbulkan suatu kepuasan yang nyata. 7 

4. Teori motivasi berprestasi  

Teori ini dikemukakan oleh David Mc Clelland yang 

menhyatakan bahwa ada tiga kebutuhan dasar yang memotivasi 

seorang individu untuk berperilaku, diantaranya: 

                                                             
7 Sofjan Assauri, Manajemen Bisnis Pemasaran, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 

hlm. 16. 
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a). Kebutuhan untuk sukses atau pencapaian (need for achievement) 

yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha 

keras untuk berhasil.  

b). Kebutuhan kekuatan (need for power) yaitu kebutuhan untuk 

membuat kebutuhan individu lain berperilaku sedemikian rupa 

sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya.  

c). Kebutuhan berafiliasi atau hubungan (need for affiliation) yaitu 

keinginan untuk menjalin suatu hubungan anatr personal yang ramah 

dan akrab. 8 

 

3. Dinamika Proses Motivasi  

Motivasi bisa muncul jika seseorang merasakan adanya kebutuhan 

terhadap suatu hal atau barang, dan berharap akan memperoleh manfaat 

tertentu dari barang atau hal tersebut.  

Agar pemberian motivasi berjalan dengan lancar, maka harus ada 

proses motivasi yang jelas karena motivasi konsumen yang dilkukan oleh 

produsen sanagt erat kaitannya dengan kepuassan konsumen dengan 

berbagai cara. Berikut adalah proses motivasi yang terdiri dari tujuan, 

mengetahui kepentingan, komunikasi efektif , integrasi tujuan, dan 

fasilitas. 9 

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan 

tujuan kepntingan konsumen. Tjuan perusahaan adalah untuk mencari laba 

                                                             
8 Stephen P. Robbins Dan Timoty A. Judge, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 

2009), hlm. 230 
9 Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, hlm. 155. 
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serta perluasan pasar, sedangkan tujuan konsumen individu konsumen 

adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kedua kepentingan di atas 

harus disatukan dan untuk itu penying danaya penyesuaian motivasi. 

Perusahaan jyuga harus memberikan fasilitas agar konsumen mudah 

mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perushaan.  

4. Indikator-indikator motivasi  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:85) mengemukakan 

indikator motivasi konsumen terdiri dari:10 

1. Faktor lingkungan 

Lingkungan pembelian konsumen dipengaruhi oleh kebudayaan, 

termasuk norma dan nilai-nilai dari masyarakat sub budaya, kelompok 

tatap muka, yaitu teman, anggota keluarga, kelompok referensi dan faktor 

situasi (keadaan untuk apa produk atau jasa dibeli). Merupakan sumber 

informasi yang penting karena dapat mempengaruhi perilaku konsumen, 

karena kelompok ini berperan bagi individu didalam membenuk 

kepercayaan, sikap dan perilakunya.  

2. Pemahaman  

Pemahaman adalah kemampuan seseorang mempertahankan, 

membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, 

menyimpulkan, memberikan contoh atau menyatakan sesuatu dengan 

caranya sendiri tentang pengentahuan yang pernah diterimanya.  

                                                             
10 Schiffman Leon G Dan Kanuk, Leslie Lazar.  Perilaku Konsumen. (Jakarta: PT Indeks, 

2008), hlm. 110. 
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3. Pengalaman 

Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca 

indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh 

ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama 

berlangsung.  

5. Metode Dan Bentuk Pemberian Motivasi  

a. Metode pemberian motivasi 

Metode atau cara yang digunakan perusahaan dalam pemberian 

motivasi terdiri atas : 

1. Metode langsung (direct motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (material ataupun nonmaterial) 

yang diberikan secara langsung kepada setiap konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Gal ini sifatnya khusu, 

seperti bonus, tunjangan, pengahrgaan, terhadap pelanggan, dan lain-

lain.  

2. Metode tidak langsung (indirect motivation) 

Metode tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

konsumen untuk melakukan pembelian. Seperti pelayanan yang 

memuaskan, kualitas barang yang ditingkatkan dan lain sebagainya. 

b. Bentuk pemberian motivasi  

Adapun bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan dapat 

dalam bentuk insentif positif dan insentif negatif. 
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1. Motivasi positif (insentif positif) 

Didalam motivasi positif produden tidak saja memberikan dalam 

bentuk sejumlah uang tapi juga memotivasi (merangsang konsumen) 

dengan memberikan dsikon, hadiah, pelayanan yang optimum yang 

ditunjukkan pada diferensiasi dan positioning yang dilakukan kepada 

mereka yang melakukan pembelian dan yang akan melakukan 

pembelian.  

2. Motivasi negatif (insentif negatif) 

Didalam motivasi negatif produsen memotivasi konsumen dengan 

standar pembelian, maka mereka akan mendaptkan genjaran. Dengan 

motivasi negatif ini semangat konsumen dalam jangka waktu pendek 

akan meningkat untuk melaksanakan pembelian karena mereka 

mempunyai kepentingan terhadap kebutuhan tersebut. 11 

Kedua bentuk motivasi di atas sering digunakan oleh suatu 

perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang supaya dapat 

meningkatkan motivasi konsumen. Yang menjadi masalah ialah kapan 

motivasi positif dan motivasi negatif dpat efektif merangsang para 

konsumen. Motivasi positif lebih efektif untuk jangka panjang sedangkan 

motivasi negatif lebih efektif untuk jangka pendek. Akan tetapi, 

perusahaan harus konsisten dan adil dalam menerapkannya.  

 

 

                                                             
11 Ibid, hlm. 164 
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C. Persepsi  

1. Pengetian Persepsi  

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di 

sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, 

menyangkut intern dan ekstren. Menurut kamus besar bahasa indonesia, 

persepsi adalah tanggpan (penerimaan) langsuang dari sesuatu. Proses 

seseorang mengathui bebrapa hal melalui panca inderanya. 12 

Menurut jalaludin rackhmat (2011: 50) pesepsi merupakan 

pengalam tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Sedangkan menurut bimo walgio (2002: 87) persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului penginderaan yaitu proses srimulus oleh individu 

melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, 

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diperoses.13 

Menurut walgito, persepsi merupakan yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu merupakan proses oengorganisasian dan 

penginterprestasikan terhadap stimulus yang diterima oleh individu, 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti. Pendapat lain dari leavit harold j 

(1978: 3) persepsi dapat dilihat dlam arti sempit yaitu pengliharaan, 

bagimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah 

                                                             
12 Ancok, Djamaludin Dan Fuat Nasori Suroso. Cetakan Vii. Psikologi Islami: Solusi Islam 

Atas Problem-Problem Psikologi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 70. 

13 Leavitt Harold J. Psikologi Manajemen. (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 83. 
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pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses 

pengindaraan dan proses tersebut merupakan proses pendahlu dri proses 

persepsi. 14 

Persepsi dapat disimpulkan sebagai proses penginderaan, stimulus 

yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian 

diinterprestasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, 

memahami, dan dapat mengartikan tenteng stimulus yang diterima. 

Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbedsa-beda. Oleh 

karena itu, persepsi memilki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh 

seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, 

satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi ialah bahwa persepsi secara 

subtansial bisa sangat berbeda dengan realitas.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, 

sebagai berikut: (jalaludin rakhmat, 2011: 54), yaitu:  

a. Faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa 

lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai fakrot 

personal. Krech dan crutchfield merumuskan dalil persepsi bersifat 

selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyej-obyek yang 

mendaptkan tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang 

memnuhi tujuan individu yang melakukan pesepsi.  

                                                             
14 Setiadi, (2010), hlm. 92 



26 
 

b. Faktor struktural 

Faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar 

individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai 

dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam 

mempersepsikan sesuatu.  

2. Proses Persepsi  

Proses persepsi mencakup seleksi, organisasi dan interpretasi.  

a. Seleksi persepsi  

Seleksi persepsi terjadi ketika konsumen menangkap dan 

memilih stimulus berdasarkan pada psikilogikal set yang dimilki. 

Psikologis set, yaitu berbagai informasi yang ada dalam memori 

konsumen. Sebelum seleksi perse[si terjadi, terlebih dahulu 

stumulus harus mendapat perhatian dari konsumen.  

b. Organisasi persepsi  

Organisasi persepsi (perceptual organization) berarti bahwa 

konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber 

kedalam pengertian yang menyelutuh untuk memahami lebih baik 

dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi 

persepsi ialah penyatuan yang berarti bahwa berbagai stimulus 

akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara 

menyeluruh.  

Prinsip integrasi persepsi didasarkan pada psikologis 

Gestalt yang menghipotesiskan bahwa oranf-orang 
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mengorganisasikan persepsi untuk membentuk gambaran lengkap 

dari suatu proyek.  

c. Interprestasi  

Pada proses ini pengalaman dan juga kondisi psikologis 

konsumen seperti kebutuhan, harapan, dan kepentingan akan 

berperan penting dalam menginterprestasikan stimuli tersebut. 15 

3. Indikator - indikator persepsi  

Menurut Bimo Walgito (1990), persepsi memilki indikator – 

indikator sebagai berikut : 

a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu 

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh 

panca indera, baik penglihatan, pendengaran peraba, pencium, dan 

pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil 

penyerapan atau penerimaan leh alat-alat indera tersebut akan 

mendapat gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. 

Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek 

persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-

gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru 

saja tebentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari 

jelas atau tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu baru 

saja atau sudah lama. 

  

                                                             
15 Fahmi, I. Perilaku Konsumen Teori Dan Aplikasi. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 35. 
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b. Pengertian  

Setelah terjadi gambaran atau kesan-kesan di dalam otak 

maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan-golongkan 

(diklasifikasi), dibandingkan, diinterprestasikan sehingga terbentuk 

pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau 

pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang 

terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang 

telah dimilki individu sebelumnya (disebuut apresiasi) 

c. Penilaian atau evaluasi 

Setelah terbentuk pengertian dan pemahaman, terjadilah 

penilaian dari individu terhadap benda atau sesuatu yang 

dipersepsikan.  

D. Pengambilan Keputusan 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari 

latar belakang masalah, indentifikasi masalah hingga kepada terbentuknya 

kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya 

dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi 

jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat keliruan 
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atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidak 

hati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. 16 

Siswanto menyatakan bahwa pengambulan keputusan adalah 

serangkain aktivitas yang dilakukan seseorang, dalam usaha memcah 

permasalahan yang sedang dihadapi kemudian mentapkan berbagai 

alternatif yang dianggap paling rasional sesuai lingkungan organisasi.  

Keputusan menurut kotler adalah sebuah proses pendekatan 

penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari 

informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli dan 

perilaku setelah membeli yang melalui konsumen atau nasabah.  

2. Keputusan Nasabah Menabung 

Menurut olson keputusan nasabah adalah proses pengintergrasian 

yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku 

alternatif atau lebih dan memilih salah satunya.  

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendaptkan dan mempergunakan barang 

yang ditawarkan. Keputusan juga harus menjawab pertanyaan, tentang apa 

yang harus dilakukan dan apa yang dibicarakan dalam hubungannya 

dengan perencanaan. Keputusan dapat merupakan tindakan terhadap 

pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula keputusan 

                                                             
16 Irham Fahmi, Teori Dan Teknik Pengembilan Keputusan Kualitatif Dan Kuantitatif, 

(Jakarta: Rajawli Pers, 2016), hlm. 55. 
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yang baik pada dasarnya dapat digunakan membuat rencana dengan baik 

pula.  

Keputusan menabung adalah sebuah proses pendekatan 

penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari 

informasi, beberapa penelitian alternatif, membuat keputusan membeli dan 

perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen atau nasabah. 17 

Sedangkan menurut sumarni setelah mendaptkan informasi dari 

berbagai sumber, calon nasabah melakukan penilaian terlebih dahulu atas 

semua informasi yang masuk dan dengan pertimbangan calon nasabah itu 

sendiri maka akan dipilih salah satu sumber informasi yang paling tepat 

menurutnya. Permasalahannya adalah, bagaimana calon pembeli/nasabah 

memilih diantara beberapa bank. Dalam kaitan ini, pemasar bank harus 

mengetahui bagaimana calon nasabah tersebut memperoleh informasi 

yang diterimanya dari berbagai sumber seperti tersebut. Secara umum, 

proses penilaian informasi terhadap pilihan pada satu bank adalah:18 

a. Karakteristik bank  

Calon nasabah akan mengamati ciri-ciri apa sajakah yang menonjol 

pada bank tersebut, misalkan bank tersebut sudah cukup lama 

beroperasi, dinilai cukup sehat atau pelayananya baik. Calon nasabah 

akan memberikan perhatian yang lebih besar pada ciri yang 

berhubungan dengan kebutuhnnya.  

b. Pemberian bobot 

                                                             
17 Eka Nopitasari, OP.Cit, hlm. 36 

18 Neneng Fajriyah, Op.Cit, hlm. 41 
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Banyak calon nasabah mementingkan tingkat kesehatan bank dari 

pada akibat-akibat lainnya. Semakin besar tingkat kesehatan bank 

maka calon nasabah akan  semakin lebih besar dapat memberikan 

perhatian yang berhubungan dengan kebutuhannya.  

c. Fungsi utilitas 

Calon nasabah dianggap mempunyai fungsi utilitas untuk setiap 

ciri, yaitu menggambarkan bagaimana nasabah mengharapkan 

kepuasaan jasa terhadap bank.  

d. Prosedur evaluasi  

Calon nasabah akan mempertimbangkan jasa/bank yang sesuai 

dengan seleranya akan sampai pada prosedur evaluasi tertentu. Bank 

dapat mengavaluasikan apakah dapat menyediakan jasa-jasa bank yang 

ideal bagi nasabah. Jika ini sulit dicapai, maka bank dapat mencoba 

melalui berbagai komunikasi untuk membujuk nasabah.  

3. Indikator Keputusan  

Indikator-indikator dari variabel keputusan ialah:  

a. Pengenalan kebutuhan  

Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli 

mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhab tersebut dapat 

ditimbulkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan 

internal, terjadi pada salah satu kebutuhan umum seseorang telah 

mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. 

Sedangkan rangsangan eksternal, salah satunya terjadi karena 
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seseorang menonton iklan atau melihat produk baru milik 

tetanggannya. 

b. Pencarian informasi  

Setelah konsumen yang terangsang kebutuhannya. Konsumen 

akan terdorong untuk mencari informasi produk. Selanjutnya, orang 

mulai aktip mencari informasi seperti bertanya kepada teman, 

membaca koran/iklan, membuka-buka internet untuk membandingkan 

spesifikasi dan harga barang.  

c. Keputusan menabung 

Dalam kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa 

sub keputusan, meliputi merk, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, 

dan metode pembayaran.  

d. Perilaku pasca menabung 

Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga 

terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Konsumen akan 

membandingkan produk yang telah ia beli dengan produk lain. Hal ini 

dikarenakan kosnumen mengalami ketidak cocokan dengn fasilitas 

tertentu pada barang yang telah beli atau mendengar keunggulan 

tentang merek lain. 19 

 

 

 

                                                             
19 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Dan Teori Impementasi, (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2016), hlm. 102 
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E. Hasil Penelitian Terdahulu  

No

. 

Peneliti Judul Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1.  Ayun sekar 

widowati 

(2018)20 

Pengaruh 

pengetahua

n produk 

tabungan, 

reputasi 

bank, dan 

persepsi 

nasabah 

mengenai 

suku bunga 

simpanan 

terhadap 

keputusan 

menabung 

nasabah 

Variabel 

reputasi 

berpengaru

h signifikan 

positif 

terhadap 

keputusan 

menabung. 

Variabel 

reputasi dan 

persepsi 

terhadap 

keputusan 

menabung, 

sama-sama 

meneliti pada 

nasabah  

Tidak 

terdapat 

nama objek 

bank  

                                                             
20 Ayun Sekar Widowati, Pengaruh pengetahuan produk tabungan, reputasi bank, dan persepsi 
nasabah mengenai suku bunga simpanan terhadap keputusan menabung nasabah (Jurnal 
Nominal  Vol. VII  No.2 tahun 2018) 
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2. Neng nadia 

syaima 

Pengaruh 

merk, 

reputasi, 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

minat 

menjadi 

nasabah 

Variabel 

reputasi 

tidak 

berpengaru

h signifikan 

positif 

terhadap 

minat 

manjadi 

nasabah 

Mengetahui 

variabel 

reputasi 

Perbedaann

ya 

penelitian 

terdahulu 

menggunak

an variabel 

minat 

menjadi 

nasabah 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

menggunak

an 

keputusan 

menabung  
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3. Hesti 

Mayasari, 

Nurlina, Dan 

Elly 

Wardiningsi

h (2017)21 

Pengaruh 

motivasi 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

keputusan 

menabung 

dibank 

sinarmas 

syariah 

padang 

Variabel 

motivasi 

berpengaru

h signifikan 

positif 

terhadap 

keputusan 

menabung 

di bank 

sinarmas 

syariah 

padang 

Mengetahui 

variabel 

motivasi dan 

keputusan 

menabung 

Penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian 

sekarang 

berbeda 

objeknya 

4. 
Asih fitri 

cahyani, 

saryadi, 

sendhang 

nurseto 

(2013) 

Pengaruh 

persepsi, 

bunga bank 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

minat 

menabung 

pada bank 

Variabel 

persepsi 

tidak 

berpengaru

h signifikan 

positif 

terhadap 

minat 

menabung 

Sama-sama 

menggunaka

n aplikasi 

SPSS 

Penelitian 

terdahulu 

menggunak

an sampel 

nasabah 

BNI 

Syariah 

sedangkan 

penelitian 

                                                             
21 Hesti Mayasari, Nurlina, Dan Elly Wardiningsih, Pengaruh Motivasi Dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Sinarmas Syariah Padang (Jurnal Manajemen Dan 

Kewirausahaan, Vol. 8, No. 2 Mei 2017) 
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BNI syariah 

di kota 

semarang 

pada bank 

BNI 

syariah di 

kota 

semarang  

sekarang 

menggunak

an sampel 

penelitian 

nasabah 

BRI Syariah 

5 
Linda 

lukiyana 

vitri astuti, 

isharijadi, 

dan juli 

murwani 

Pengaruh 

persepsi 

nasabah 

dan produk 

IB Hasanah 

wadiah 

terhadap 

keputusan 

manabung 

di bank 

BNI 

Syariah 

Variabel 

persepsi 

nasabah 

berpengaru

h signifikan 

positif 

terhadap 

keputusan 

menabung 

di bank 

BNI 

Syariah.  

Mengetahui 

variabel 

persepsi 

nasabah dan 

variabel 

keputusan 

menabung  

Variabel 

persepsi 

terhadap 

keputusan 

menabung, 

objek 

penelitian 

tidak sama  

 

F. Kerangka Pemikiran Teoritis  
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  Kerangka pemikiran merupakan diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika berjalan sebuah penelitian. Kerangka pemikiran teoritis di 

penelitian ini yakni. 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

  

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dijelaskan bahwa variabel dependen X1 : 

Reputasi, X2 : Motivasi, X3 : Persepsi berpengaruh terhadap keputusan manabung 

(Y).  

 

G. Pengembangan Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya 

melalui riset, selain itu Hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen dengan mendasarkan kajian pustaka, 

landasan teori dan latar belakang. (Suliyanto, 2009: 53). Hipotesis berisi rumusan 

secara singkat, lugas, dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. 

Dikatakan demikian agar hipotesis dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik 

analisis yang ditentukan. Hipotesis menurut penelitian terdahulu yaitu : 

Reputasi (X1) 

Keputusan 

Menabung (Y) 

Motivasi (X2) 

Persepsi (X3) 
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1. Pengaruh Reputasi Terhadap Keputusan Menabung Di Bank BRI 

Syariah KCP Sudirman Palembang 

 Reputasi merupakan kepercayaan menyeluruh atau keputusan 

mengenai tingkat dimana sebuah perusahaan diberi penghargaan tinggi 

dan terhormat. Bagi suatu perusahaan dimana produk utama yang 

dihasilkan adalah suatu jasa, maka reputasi dan nama baik sangat 

menentukan. (Almossawi: 1991) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ayun Sekar Widowati (2018) dapat 

disimpulkan bahwa reputasi bank berpengaruh positif terhadap keputusan 

menabung nasabah. Semakin baik reputasi yang dimilki bank maka 

semakin kuat pula keputusan menabung. Dengan demikian diduga bahwa: 

H1: Reputasi berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di bank 

BRI syariah KCP Sudirman Palembang.  

2. Pengaruh Motivasi terhadap keputusan menabung di bank BRI 

Syariah KCP Sudirman Palembang 

 Motivasi merupakan tenaga pendorong diri individu yang 

memaksa mereka untuk bertindak. (Schiffman dan kanuk: 2008).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Mayasari, Nurlina, Elly 

Wardiningsih (2017) dan Eka Septianan L Dan Titus Indrajaya (2018) 

mengatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung. Hal ini berarti samakin baiknya motivasi nasabah berakibat 

kepada meningkatnya keputusan menabung. Dengan demikian diduga 

bahwa: 
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H2: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di 

bank BRI Syariah KCP Sudirman Palembang.  

3. Pengaruh Persepsi Terhadap Keputusan Menabung Di Bank BRI 

Syariah KCP Sudirman Palembang 

 Persepsi adalah proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memilih, mengatur, dan menafsirkan stumuli ke dalam gambaran yang 

berarti dan masuk akal mengenai dunia. (Schiffman dan Kanuk: 2014) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Linda Lukiyana Vitri Astuti, 

Isharijadi, dan Juli Marwani (2017) menyatakan bahwa persepsi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Dengan demikian 

diduga bahwa: 

H3: persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di 

bank BRI Syariah KCP Sudirman palembang.  

4. Pengaruh Reputasi, Motivasi Dan Persepsi Terhadap Keputusan 

Menabung Di Bank BRI Syariah KCP Sudirman Palembang. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh 

Ayun Sekar Widowati (2018) dapat disimpulkan bahwa reputasi bank 

berpengaruh positif terhadap keputusan menabung nasabah. Semakin baik 

reputasi yang dimilki bank maka semakin kuat pula keputusan menabung. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Mayasari, Nurlina, Elly 

Wardiningsih (2017) dan Eka Septianan L Dan Titus Indrajaya (2018) 

mengatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh linda lukiyana vitri astuti, 

isharijadi, dan juli marwani (2017) menyatakan bahwa persepsi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Dari penelitian ini 

diduga bahwa: 

H4: Reputasi, Motivasi Dan Persepsi berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Menabung Di Bank BRI Syariah KCP Sudirman Palembang. 

 


