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2.6. Perilaku Konsumen 

  Bank merupakan perusahaan yang menjual jasa kepada konsumen, 

dimana Bank harus mampu memahami perilaku pembeli atau konsumen. Untuk 

memahami perilaku konsumen bukan masalah yang sangat sederhana. Maka 

analisa perilaku konsumen sangat diperlukan dalam merencanakan, pelaksanaan 

dan pengendalian strategi pemasaran dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan  

seperti profitabilitas dan market share. Dalam memasarkan sebuah produk, bank 

akan selalu menyesuaikan produknya kepada kebutuhan konsumen dengan 

berbagai perbaikan – perbaikan agar suatu produk ataupun layanan itu bisa 

diterima konsumen bukan hanya untuk jangka pendek melainkan jangka panjang. 

Menurut Engel (2001:25) bahwa perilaku konsumen merupakan suatu tindakan 

langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut. 

Gambar 2.3. Model Perilaku Pembelian 

 

Sumber : Philip Kotler dan Gary Amstrong. Dasar-dasar Pemasaran (2003:200) 
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  Engel (2001:32) menyebutkan ada beberapa faktor yang sangat berperan 

dalam mempengaruhi perilaku konsumen antara lain : 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya sangat berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

konsumen, karena budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

paling mendasar. 

Menurut Philip Kotler, (2003: 35) mendefinisikan bahwa; 

“Kebudayaan adalah symbol dan fakta yang komplek yang diciptakan oleh 

manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur 

perilaku manusia dalam masyarakat yang ada, symbol tersebut dapat bersifat 

yang tampak seperti sikap, pendapat, kepercayaan, nilai bahasa dan agama 

atau dapat pula sifatnya tidak tampak seperti alat-alat, perumahan, produk 

karya seni dan sebagainya” 

Faktor ini terdiri dari dua bagian : 

a. Sub-budaya, 

Setiap budaya mempunyai kelompok – kelompok sub budaya yang lebih 

kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku 

anggotanya. Sub budaya meliputi: kelompok – kelompok kebangsaan, 

kelompok keagamaan, kelompok ras dan geografis. Suatu sub budaya 

cenderung untuk kehilangan homogenitas bila orang tidak dapat lagi 

berhubungan secara pribadi dengan seluruh anggota masyarakatnya, 

mungkin karena jumlah penduduk yang bertambah. Hal ini akan 
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menyebabkan timbulnya kebudayaan-kebudayaan khusus lain untuk 

memenuhi kebutuhan individu dan identitas yang lebih khas.  

Seringkali kebudayaan-kebudayaan khusus tersebut bersifat 

kedaerahan, karena penduduk daerah cenderung untuk mempunyai 

kesamaan pikiran dan tindakan sebagai akibat pergaulan yang erat. 

Kebudayaan-kebudayaan khusus ini mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan sikap konsumen dan merupakan petunjuk penting mengenai 

nilai-nilai yang akan dianut oleh seorang konsumen. kebudayaan khusus 

yang berbeda dengan kebudayaan khusus lain akan menyebabkan 

berbedanya pola perilaku konsumennya. 

b. Kelas sosial 

Kelas sosila merupakan bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap 

dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarkis dan anggota-

anggotanya memiliki tata nilai, minat dan perilaku yang sama (Philip 

Kotler, 2003:41). Lapisan – lapisan social ini kadang – kadang berupa 

system kasta dimana para anggota kasta yang berbeda memikul peranan 

tertentu dan mereka tak dapat mengubah keanggotaan kastanya. Kelas 

sosial memilki beberapa ciri antara lain ; 

1. Orang yang berada dalam setiap kelas social cenderung lebih 

berperilaku serupa dari pada orang yang berasal dari dua kelas social 

yang berbeda. 

2. Orang dipandang memiliki pekerjaan yang rendah atau tinggi sesuai 

dengan kelasnya sosialnya. 
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3. Kelas social orang dinyatakan dengan beberapa variable seperti 

jabatan, kekayaan, pendidikan dan orientasi terhadap nilai daripada 

hanya berdasarkan sebuah variable. 

4. Orang mampu berpindah dari satu kelas social ke kelas social lainnya 

dalam masa hidupnya, keslas social ini menunjukkan perbedaan 

pilihan terhadap produk atau jasa, sehingga pihak perbankan perlu 

untuk memahami kelas-kelas social yang ada dimasyarakat.  

2. Faktor sosial  

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh factor – factor social yang 

terdiri dari: 

a. Kelompok referensi 

Perilaku seseorang amat dipengaruhi oleh berbagai kelompok. Sebuah 

kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok – kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. Kelompok referensi ini merupakan suatu kelompok 

yang dapat menjadi acuan bagi perilaku orang dalam situasi tertentu, 

dimana orang tersebut dapat merupakan anggota kelompok tersebut atau 

bukan anggota dari kelompok. Jadi kelompok referensi dapat 

mempengaruhi perilaku orang dalam melakukan pembeliannya dan sering 

dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Anggota-

anggota kelompok referensi sering menjadi penyebar pengaruh dalam hal 

selera dan hobby. Ada beberapa referensi yang dapat mempengaruhi 

orang, antara lain; 
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1. Kelompok referensi yang menghubungkan seseorang dengan perilaku 

dan gaya hidup baru. 

2. Kelompok referensi yang mempengaruhi pendirian konsep pribadi 

seseorang karena biasanya dia berhasrat untuk menyesuaikan dengan 

kelompok tersebut. 

3. Kelompok referensi menciptakan tekanan untuik keseragaman yang 

mungkin mempengaruhi pilihan produk seseorang yangs sebenarnya. 

b. Keluarga 

Tiap anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli dapat dibagi 2 yaitu: 

keluarga sebagai sumber orientasi dan keluarga sebagai keturunan. Ada 4 

macam peranan keluarga dalam pengambilan suatu produk atau jasa yaitu; 

1. Initiator merupakan individu yang mempunyai inisiatif pembelian 

barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan/keinginan tetapi tidak 

mempunyai wewenang untuk melakukannya sendiri. 

2. Influencer adalah individu yang mempengaruhi keputusan untuk 

membeli baik secara sengaja atau tidak sengaja. 

3. Decider merupakan individu yang memutuskan apakah akan membeli 

atau tidak, apa yang akan dibeli, bagimana membelinya, kapan dan 

dimana membelinya. 

4. Buyer merupakan individu yang melakukan transaksi pembelian 

sesungguhnya. 

5. User merupakan individu yang mempergunakan produk atau jasa. 
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Dari beberapa peranan tersebut, yang berperan penting adalah decider 

karena yang memutuskan suatu pembelian dan kemudian dipromosikan 

kepada anggata keluarganya. 

c. Peran dan status 

Suatu peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang. Jadi setiap peran tersebut akan mempengaruhi sebagian dari 

perilaku pembeliannya. Dan setiap peran yang dimiliki seseorang akan 

membawa suatu status, karena produk atau jasa yang dibelinya 

3. Faktor Pribadi 

Faktor pribadi dapat diuraikan menjadi: 

a. Usia dan tahap daur hidup, biasanya orang membeli barang atau jasa yang 

berbeda – beda sepanjang hidupnya, mulai dari bayi hingga dewasa. 

Kebutuhan seseorang juga dipengaruhi oleh tahap – tahap dalam siklus 

hidup keluarga, sehingga para pemasar sering memilih kelompok siklus 

hidup sebagai pasar untuk sasaran mereka. 

b. Pekerjaan, para pemasar akan mengidentifikasi kelompok – kelompok 

pekerjaan atau jabatan yang memiliki kecenderungan minat di atas rata – 

rata dalam produk dan jasa mereka. Maka sebuah perusahaan akan 

mengkhususkan diri untuk memproduksi dalam memproduksi produk 

yang dibutuhkan oleh sekelompok pekerjaan tertentu. 

c. Keadaan ekonomi, seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan 

produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat 

dibelanjakan, tabungan, dan milik kekayaan, kemampuan meminjam dan 
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sikapnya terhadap pengeluaran lawan menabung. Maka dari itu, pihak 

Bank dalam hal ini sebagai pihak pemasar harus peka terhadap 

penghasilan dan terus memberikan perhatian terutama dalam pendapatan 

pribadi, tabungan dan suku bunga. Dan bila kondisi ekonomi 

menunjukkan resesi, para pemasar dapat mengambil langkah – langkah 

untuk merancan kembali penempatan ulang dan menetapkan harga produk. 

Sehingga memungkinkan dapat terus menawarkan nilai kepada sasaran. 

d. Gaya hidup seseorang, pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan 

sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat (opini) 

yang bersangkutan.(Philip Kotler, 2003: 46).  

e. Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan dengan kepribadian 

adalah crri – ciri psikologis yang membedakan seseorang, yang 

menyebabkan terjadinya jawaban yang secara relative tetap dan bertahan 

lama terhadap lingkungannya. 

4. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis terdiri dari: 

a. Motivasi, motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak  

untuk mengarahkan seseorang agar supaya mencari pemuasan terhadap 

kebutuhan itu. Motivasi biasanya timbul karena adanya kebutuhan yang 

ingin dipenuhi. Sehingga kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan 

mendasar yang harus dipenuhi, maupun kebutuhan yang sifatnya hanyalah 

untuk memuaskan keinginanya saja dan tidak harus dipenuhi. Ada 5 
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hirarki kebutuhan manusia dari yang paling mendesak sampai tidak 

mendesak: 

1. Physiological need (food, water, shelter, sex) 

2. Safety needs (freedom from harm, financial security) 

3. Social needs (friendship, belonging, love) 

4. Personal needs (prestige, respect, self esteem) 

5. Self Actualization needs ( self fulfillment) 

b. Persepsi, merupakan sebagai proses seorang invidu memilih, 

mengorganisasi dan menafsirkan masukan – masukan informasi untuk 

menciptakan sebuah gambar yang bermkana dengan tentang dunia. 

c. Belajar, menggambarkan perubahan dalam perilaku seorang individu yang 

bersumber dari pengalaman. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi 

antara manusia yang dasarnya bersifat individual dengan lingkungan 

tertentu. Dan hasil dari interaksi ini akan terbentuk hubungan antara 

kebutuhan-kebutuhan dan tanggapan antara tegangan dengan perilaku 

yang mengubah tegangan tersebut. Menurut Philip Kotler (2003:53) 

mengungkapkan bahwa proses belajar ada 5 unsur yaitu 1. Dorongan, 2. 

Stimulus, 3. Petunjuk, 4. Tanggapan dan  5. Penguatan. 

d. Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang 

dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Sikap menggambarkan penilaian 

kognitif yang baik maupun tidak baik, perasaan – perasaan emosional, dan 

kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap 

beberapa obyek atau gagasan. 
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Gambar 2.4. Model Pengorganisasian Perilaku Konsumen 

 

Sumber : Mowen dan Minor, Perilaku Konsumen. (2002 : 26) 

Ada beberapa teori yang mendukung keputusan konsumen dalam 

pembelian produk tertentu. Ada beberapa teori mengenai perilaku konsumen, 

teori-teori tersebut diantaranya sebagai  berikut (Swastha, 2000: 25) : 

1. Teori Ekonomi Mikro 

Menurut teori ini keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan 

ekonomis, rasional dan sadar. Pembeli potensial berusaha membeli barang-

barang yang akan memberikan kegunaan paling banyak, sesuai dengan selera 

dan harga relatif. 
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2. Teori Sosiologis 

Teori ini menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-

individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi lebih mengutamakan 

perilaku kelompok dan bukan individu. Arti kelompok disini adalah kelompok 

kecil seperti : keluarga, teman sekerja, perkumpulan olahraga dan sebagainya. 

3. Teori Psikologis 

Tujuan mempelajari teori ini adalah mengumpulkan fakta-fakta untuk 

mengontrol perilaku manusia. Teori ini secara garis besar dibagi dalam dua 

bagian, yaitu teori belajar dan teori psikoanalitis. Teori belajar memfokuskan 

pada dorongan individu, petunjuk, tanggapan dan penguatan. Sedangkan teori 

psikoanalitis menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi keinginan 

yang terpaksa dan adanya motif yang tersembunyi. 

4. Teori Antropologis 

Teori antorpologis menekankan perilaku pembelian dari kelompok masyarakat 

yang ruang lingkupnya lebih luas, seperti kebudayaan, kebudayaan khusus dan 

kelas-kelas sosial. 

 

2.7. Proses Keputusan Pembelian 

 Di dalam pengambilan sebuah keputusan, perilaku konsumen sangat 

berpengaruh besar didalam menentukannya. Para pemasar harus mampu melihat 

lebih jauh bermacam – macam factor yang mempengaruhi para pembeli dan 

mengembangkan pemahaman mengenai cara konsumen melakukan keputusan 
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pembelian. Menurut “Philip Kotler dan Paul N Bloom, (2001:87) proses 

keputusan pembelian individu melalui beberapa tahap antara lain : 

1. Identifikasi Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dengan diketahuinya adanya kebutuhan atau 

masalah oleh pembeli. Kebutuhan dapat ditimbulkan oleh isyarat dari dalam 

atau dari luar. Isyarat dari dalam terdiri dari perasaaan seseorang yang mulai 

membutuhkan sesuatu atau kesiapan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

isyarat dari luar dapat bersifat personal atau non personal. 

2. Mencari Informasi 

Bila konsumen terangsang kebutuhannya atau berhasil mengidentifikasi, maka 

konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. 

3. Mengevaluasi alternative 

Pencarian informasi biasanya memungkinkan pembeli individu menjaring 

jumlah professional sampai diperoleh sederetan pilihan. Dengan demikian, 

langkah berikutnya mencakup penilaian terhadap anggota – anggota deretan 

professional yang akan dipilih itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek – 

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat 

membentuk niat untuk membeli merek yang disukai. Namun dua factor 

berikut dapat berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. 
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5. Evaluasi Purna Pembelian 

Setelah membeli dan menggunakan jasa – jasa tertentu, pembeli akan 

meninjau kembali keyakinannya tentang penyedia jasa dan membangun 

beberapa jenis penilaian secara menyeluruh mengenai tingkat kepuasan dan 

ketidakpuasan. 

 
Gambar 2.5. Tahapan Antara Evaluasi dan Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

Sumber : Philip Kotler dan Paul N Bloom, (2001:87) 
 

Dalam pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh beberapa 

pihak, biasanya ada beberapa peranan yang mungkin dimainkan orang dalam 

sebuah keputusan membeli seperti: 

1. Pengambil Inisiatif (initiator) 

Pengambil inisiatif adalah orang yang pertama – tama menyarankan atau 

memikirkan gagasan membeli produk atau jasa tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi (Influence) 

Seseorang yang memberikan pengaruh adalah orang yang pandangan atau 

nasehatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir. 
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3. Pembuat Keputusan (decide) 

Pembuat keputusan adalah seseorang yang pada akhirnya menentukan 

sebagian besar atau keseluruhan keputusan membeli: apakah jadi membeli, 

apa yang dibeli, atau dimana membeli. 

4. Pembeli (buyer) 

Pembeli adalah seseorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5. Pemakai (user) 

Adalah seseorang atau beberapa orang yang menikmati atau memakai produk 

atau jasa. 

Produk jasa hanya dapat dirasakan oleh pelanggan, tingkat kepuasan yang 

diperoleh tergantung dari kualitas yang diberikan karena bentuknya yang tidak 

berwujud (intangible) dan tidak dapat disimpan.  Menurut Abdurrahman 

(2001:11) “Bank  adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan 

berbagai macam jasa, seperti   memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 

pengawasan terhadap mata uang, membiayai terhadap usaha-usaha perusahaan 

dan lain-lain”. Kemudian G.M.Verrry Stuart yang diterjemahkan oleh Suyatno 

(2002;1) menyebutkan bahwa : “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk 

memuaskan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang 

yang diperoleh alat-alat penukar baru berupa uang giral” 

Menurut Sinungan (2001:112) macam dan jenis bank dapat dibedakan 

berdasarkan macam yaitu : 
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1.  Bank Sentral  

Bank Sentral yang dimaksud sebagaimana dalam Undang-undang dasar 1945 

akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu sebagaimana Bank 

Sentral atau pimpinan dari bank-bank lain.  

2.  Bank Umum  

Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam 

bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka 

pendek.  

3.  Bank Tabungan  

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan 

dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama memperbungakan 

dananya dalam kertas berharga  

4.  Bank Pembangunan  

Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam 

bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan 

jangka panjang serta dalam usaha dan dalam usahanya terutama memmberikan 

kredit jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan. Bank 

Pembangunan juga menerima simpanan dalam bentuk giro yang mana 

simpanan dalam bentuk giro tersebut akan dilakukan oleh Bank Pembangunan 

berdasarkan dari petunjuk dan bimbingan dari bank Indoneisa dan bank 

Sentral. 
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Menurut pendapat Poerwodarminta (2001:56), bahwa nasabah dapat juga 

diartikan dengan konsumen, tetapi pengertian dari nasabah bagi bank amatlah 

penting karena produk yang dihasilkan adalah produk jasa, oleh sebab itu bank 

akan berusaha senantiasa untuk mempertahankan nasabahnya dan akan terus 

berusaha meningkatkan jumlah nasabah, karena suatu bank dapat kesulitan 

likuiditas apabila para nasabahnya menarik dananya dan dipindahkan ke bank 

yang lain. 

Menurut Gandhi, (Majalah Info BCA edisi Januari 2007) bahwa customer 

atau nasabah adalah tamu yang terpenting bagi bank, ia bukanlah gangguan dari 

pekerjaan bank, Ia tidak berada di luar pekerjaan bank, namun ia adalah bagian 

dari bank, Bukan ia yang berhutang karena layanan bank, melainkan bank yang 

berhutang, karena ia memberi bank berpeluang untuk melayaninya. Customer 

bukanlah orang yang dapat diajak berdebat, tak ada yang dapat memenangkan 

perdebatan dengan customernya, seorang customer selalu memiliki keinginan dan 

kebutuhan, tugas bank ialah menangani nasabah dengan cara yang memuaskan. 

Sesuai struktur, nasabah pada hakekatnya ada dua jenis yaitu :  

a. Debitur, yaitu nasabah yang dalam hubungannya dengan bank membutuhkan 

dana/pinjaman. 

b. Kreditur, yaitu nasabah yang dalam hubungannya dengan bank menempatkan 

dananya, baik berupa tabungan maupun deposito. 
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2.8. Kerangka Pemikiran  

  Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah disajikan 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.9. Model Hipotesis 

  Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian maka dapat disusun model 

hipotesis sebagai berikut : 

Gambar 2.6. Model Hipotesis 
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Sumber : Peneliti, 2008 

Keterangan : 

 Pengaruh parsial 

 Pengaruh dominan 

 

Dari model hipotesis tersebut, dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 
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H1 Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan Advertising dan Sales 

Promotion terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan Britama PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit 

Kalipare 

H2 Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial Advertising dan Sales 

Promotion terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan Britama PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit 

Kalipare 

H2 Diduga variabel Advertising (X1) berpengaruh dominan terhadap keputusan 

Nasabah memilih tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare 

 

 

 


