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Abstract - Based on the research, it show that consumer knowledge of saving at Jabar Banten Banking Branch
Office Suci Bandung generally is the high category. However, there are several indicators such as quality and
facilities is on the medium category. Where as consumer decision to be customer at Jabar Banten Banking
Branch Office Suci Bandung generally high valued, it is suitabel with the level of decision making. Altough
several items such as information, altrenative choice and banking policy including customer satisfication are
still becoming problem.
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1.

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan
memiliki peranan yang sangat besar dan penting bagi
pembangunan Indonesia. Fungsi mediasi yang
dilakukan oleh perbankan berkaitan dengan
pembangunan
perekonomian
adalah
berupa
penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian
menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam
bentuk pemberian kredit untuk membiayai kegiatan
ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Perbankan
juga berfungsi memperlancar lalu-lintas pembayaran.
Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah
kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan
pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat
yang kelebihan dana dalam bentuk giro, deposito
berjangka, maupun tabungan serta memberikan kredit
kepada pihak yang memerlukan.
Perkembangan sektor perbankan yang ditandai
dengan semakin banyaknya bank dan lembaga
keuangan, serta semakin berkembangnya perusahaan
perbankan dan lembaga keuangan yang telah ada,
merupakan salah satu ciri pembangunan di tanah air,
perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan sektor
industri baik jasa maupun produk dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat sehingga kebutuhan akan
keberadaan bank juga meningkat.
Pertumbuhan simpanan khususnya produk
tabungan di Indonesia sangat tergantung pada kondisi
pertumbuhan ekonomi. Jika terjadi kelesuan usaha
atau perkembangan ekonomi kurang mendukung,
biasanya simpanan tabungan cenderung menipis tetapi
bila keadaan sebaliknya, simpanan tabungan
cenderung naik. Simpanan dalam bentuk produk
tabungan tabungan sangat bervariatif baik produk
maupun kualitas layanan dimana sangat memberikan
keleluasaan juga kemudahan bagi nasabah.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang
dilakukan penulis, untuk mengetahui keberadaan
setiap produk tabungan ternyata dari setiap produk

mempunyai ketentuan-ketentuan
yang berbeda,
ketentuan ini sangat menentukan bagi nasabah.
Biasanya yang menjadi nasabah tersebut disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat dalam aktifitas
perbankan.
Melihat luasnya pasar dalam memasarkan
produk perbankan, jika tanpa adanya suatu bentuk
komunikasi yang dilakukan, maka akan sulit bagi
suatu produk perbankan diterima oleh masyarakat.
Pihak perbankan harus benar-banar mengerti apa yang
diinginkan
oleh
nasabah
dan
dapat
mengkomunikasikan pengertian tersebut, karena itu
tugas penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk
meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perbankan
melalui media masa yang efektif dan edukatif dengan
tujuan untuk menciptakan kesadaran, pemahaman dan
minat masyarakat terhadap perusahaaan maupun
produk tabungan sekaligus merupakan pengetahuan
masyarakat sehingga akan mendorong proses
keputusan konsumen atau masyarakat untuk menjadi
nasabah.
Memahami pengetahuan konsumen sangat
penting bagi pemasar, karena apa yang dibeli, berapa
banyak yang dibeli, dimana membeli, dan kapan
membeli, akan tergantung kepada pengetahuan
konsumen mengenai hal-hal tersebut. Oleh karena itu,
pengetahuan
konsumen
akan
mempengaruhi
keputusan pembelian. Ketika konsumen memliki
pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih
baik dalam mengambil keputusan. Ia akan lebih
efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi serta
mampu merecall informasi dengan baik. Dengan
mengetahui pentingnya pengetahuan konsumen
tentang perbankan termasuk produk tabungan Jabar
Banten, Bank Jabar Banten diharapkan dapat
mengetahui dengan cara apa perusahaan dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Kondisi
inilah yang menarik perhatian penulis untuk
melakukan suatu penelitian
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2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengetahuan Konsumen (Consumer Knowledge)
Pengetahuan seseorang tentang lingkungan konsumsi
disimpan dalam memori yang panjang, dimana
merupakan bahan informasi bagi setiap konsumen.
Mowen and Minor (2005:135) mengatakan bahwa :
“Pengatahuan konsumen (Consumer Knowledge)
1.
didifinisikan sebagai sejumlah pengalaman dan
dengan informasi tentang produk atau jasa tertentu
yang dimiliki oleh seseorang”. Asumsinya adalah
bahwa pengalaman yang lebih banyak akan terwujud
ke dalam pengetahuan yang lebih luas.
Sedangkan menurut Engel, Blackwelland,
Miniard (2005:316) Mendifinisikan : Pengetahuan
sebagai informasi yang disimpan dalam ingatan.
“Pengetahuan konsumen adalah himpunan bagian dari
informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen
di dalam pasar”.
Bedasarkan kepada dua definisi tersebut dapat
diartikan bahwa pengetahuan konsumen adalah semua
informasi yamg dimiliki konsumen mengenai berbagai
macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya
yang terkait dengan produk dan jasa dan informasi
yang berhubungan dengafungsinya sebagai konsumen.
2.1.1 Jenis Pengetahuan Konsumen
Para ahli psikologi kognitif membagi pengetahuan ke
dalam
pengetahuan
deklaratif
(Declarative
knowledge) dan pengetahuan prosedur (Procedural
knowledge). Pengetahuan deklaratif adalah fakta
subjektif yang diketahui oleh seseorang. Arti subjektif
disini adalah pengetahuan orang tersebut mungkin
tidak selalu harus sesuai dengan realitas yang
sebenarnya. Sedangkan pengetahuan prosedur adalah
pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta tersebut
digunakan. Pengetahuan deklaratif terbagi menjadi
dua katagori : episodic dan semantic. Pengetahuan
episodic
(Episodic
knowledge)
melibatkan
pengetahuan yang dibatasi dengan lintasan waktu.
Pengetahuan ini digunakan untuk menjawab
pertanyaan seputar waktu penggunaan suatu produk.
Sebaliknya,
pengetahuan
semantik
(semantic
knowledge)
mengandung
pengetahuan
yang
digeneralisasikan yang memberikan arti bagi dunia
seseorang.
Mowen dan Minor
(2005:135) membagi
pengetahuan konsumen menjadi tigakatagori : (1).
Pengetahuan objektif (Objective knowledge), (2).
Pengetahuan subjektif (subjective knowledge), dan (3).
informasi
mengenai
pengetahuan lainnya.
Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar
mengenai kelas produk yang disimpan di dalam
memori jangka panjang konsumen. Pengetahuan
subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan
berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas
produk konsumen mungkin juga memiliki informasi
pengetahuan berbagai hal lainnya.
Engel, Blackwell dan Miniard (2005:317)
membagi pengetahuan konsumen ke dalam tiga jenis
pengetahuan : (1). Pengetahuan Produk , (2).
Pengetahuan Pembelian , dan (3). Pengetahuan
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Pemakaian. Peter dan Olson (2005:84) juga membagi
pengetahuan menjadi tiga jenis pengetahuan produk
yaitu : (1). Pengetahuan tentang karakteristik atau
atribut produk. (2). Pengetahuan tentang manfaat
produk, dan (3). Pengetahuan tentang kepuasan yang
diberikan oleh produk/jasa bagi konsumen. Secara
rinci, diuraikan sebagai berikut :
1. Produk Sebagai Perangkat ciri (Products as Bundles
of Attribut). Keputusan tentang ciri produk adalah
elemen penting dalam strategi pemasaran. Seorang
konsumen akan melihat sebuah produk bedasarkan
kepada karakteristik/ciri atau atribut dari produk
tersebut. Bagi seorang konsumen, maka mobil
memiliki atribut warna, model, tahun pembuatan,
jumlah.
2. Produk Sebagai Perangkat Manfaat
Jenis pengetahauan produk yang kedua adalah
pengetahuan tentang manfaat produk. Konsumen
mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan karena
mengetahui manfaat produk tersebut bagi
kesehatan tubuhnya. Manfaat yang dirasakan
konsumen setelah mengkonsumsi sayuran dan
buah-buahan
adalah
mempelancar
proses
metabolisme tubuh. Inilah yang disebut sebagai
pengetahuan tentang manfaat produk
membuat anda merasakannya.
3. Produk Sebagai Pemuas Nilai (Products as Values
Satisfier).Konsumen juga memiliki pengetahuan
tentang nilai pribadi dan simbolis yang dapat
dipenuhi atau dipuaskan oleh suatu produk atau
merek. Nilai (values) adalah sasaran hidup yang
luas dari masyarakat (saya mau berhasil; saya
perlu kemana).
2.2 Proses Keputusan Pembelian
2.2.1 Pengertian Prilaku Konsumen
Schiffman dan Kanuk (2010:6) menerangkan tentang
definisi prilaku konsumen sebagai berikut : “Prilaku
yang ditunjukan oleh konsumen dalam pencariannya
untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan
membuang produk, jasa dan ide yang mereka kira
dapat memenuhi kebutuhan mereka.” Sedangkan
menurut Engel, Blackwell dan Miniard (2010:3)
mengartikan sebagai berikut : “Prilaku konsumen
sebagai tindakan yang langsung terlihat untuk
mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan
produk dan jasa termasuk proses keputusan yang
mendahului dan mengikuti tindakan ini.
Variasi definisi lainnya seperti menurut Kotler
dan Armstrong (2010:144) mengartikan : Perilaku
konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen
akhir, baik individu maupun rumah tangga, yang
membeli produk untuk konsumsi personal.
2.2.2 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Prilaku
Pembelian Konsumen
Proses keputusan konsumen mengungkapkan
kompleksitas faktor yang mempengaruhi dan
membentuk prilaku proses keputusan. Seperti yang
diungkapkan;“Engel,
Blackwell
dan
Miniard
(2005:60) berpendapat bahwa konsumen dapat
dipengaruhi prilakunya menurut kehendak pihak yang
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berkepentingan. Selanjutnya Engel juga menyebutkan
sedikitnya ada tiga faktor yang menjadi variasi
penentu keputusan konsumen, yaitu (1) lingkungan,
(2) perbedaan pengaruh individual, (3) proses
psikologis.”
Tiga faktor ini yang menjadi pengaruh yang
mendasari pada perilaku konsumen dalam mengambil
keputusan bagi konsumen. Berikut penjelasannya :
1. Pengaruh Lingkungan.
Konsumen hidup dalam lingkungan yang
kompleks
dimana
keputusan
mereka
dipengaruhi oleh 1. Budaya, 2. Kelas Sosial,
3. Pengaruh Pribadi, 4. Keluargan 5. Stuasi
2. Perbedaan Pengaruh Individual.
Konsumen juga dipengaruhi faktor internal
yang menggerakan dan mempengaruhi
prilaku mereka. Faktor internal ini sangat
mungkin berbeda antar individu sehingga
akan menghasilkan keputusan dan prilaku
yang berbeda pula.
Faktor-faktor tersebut adalah (1) Sumber
daya konsumen, 2.motivasi dan keterlibatan,
(3) Pengetahuan,
( 4) Sikap, dan (5)Kepriadian, gaya hidup dan
demografi.
3. Proses Psikologis.
Proses psikologis dari konsumen akan
membawa mereka pada proses berikut yaitu :
(1) Pengolahan Informasi, (2) Pembelajaran,
(3)Perubahan
Sikap/Prilaku,
yang
kesemuanya akan memberikan dampak pada
penentuan keputusan mereka.
Senada dengan Engel, Philip Kotler (2010:197)
menyebutkan setidaknya ada empat faktor yang
mempengaruhi perilaku yaitu : (1) faktor budaya, (2)
sosial, (3) kepriadian, dan (4) kejiwaan.
Masing-masing faktor tersebut memiliki subfaktor
yang menjadi elemen pembentuknya, diantaranya :
1. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang
paling luas dan paling dalam terhadap perilaku
konsumen. Pemasar harus memahami peran yang
diamainkan oleh kultur, sub kultur dan kelas
sosial pembeli.
a. Kultur adalah faktor penentu paling pokok
dari keinginan dan perilaku seseorang.
Makhluk yang paling rendah umumnya
dituntut oleh naluri. Sedangkan manusia,
perilakunya
biasanya
dipelajari
dari
lingkungan sekitarnya. Sehingga nilai,
persepsi, preferensi dan perilaku antara
seorang yang tinggal pada daerah tertentu
dapat berbeda dengan orang lain yang berada
di lingkungan lain pula. Sehingga pemasar
sangat
berkepntingan
untuk
melihat
pergeseran kultur tersebut agar dapat
menyediakan produk-produk baru yang
dinginkan konsumen.
b. Sub kultur, tiap kultur mempunyai sub kultur
yang lebih kecil, atau kelompok orang
dengan sistem nilai yang sama berdasarkan

2.

pengalaman dan situasi hidup yang sam.
Seperti
kelompok
kebangsaan
yang
bertempat tinggal pada suatu daerah
mempunyai citarasa dan minat etnik yang
khas. Demikian pula halnya dengan
kelompok keagamaan. Daerah geografik
merupakan sub kultur tersendiri. Banyaknya
sub kultur ini merupakan segmen pasar yang
penting, dan pemasar sering menemukan
manfaat dengan merancang produk yang
disesuaikan dengan kebutuhan subkultur
tersebut.
c. Kelas sosial, adalah susunan yang relatif
permanen dan teratur dalam suatu masyarakat
yang anggotanya mempunyai nilai, minat,
dan perilaku yang sama. Kelas sosial tidak
ditentukan oleh faktor tunggal seperti
pendapatan tetapi diukur sebagai kombinasi
pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan
dan variabel lainnya.
Kelas sosial
memperlihatkan produk dan merk yang
berbeda.
Faktor sosial
Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh
faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga,
peran dan status sosial dari konsumen. Faktorfaktor ini sangat mempengaruhi tanggapan
konsumen, oleh karena itu pemasar harus benarbenar memperhitungkan untuk menyusun strategi
pemasaran.
a. Kelompok, perilaku seseorang dipengaruhi
oleh banyak kelompok kecil. Kelompok yang
berpengaruh langsung dan di dalam mana
seseorang menjadi anggotanya disebut
kelompok keanggotaan. Ada yang disebut
kelompok primer, dimana anggotanya
berinteraksi secara tidak formal seperti
keluarga, teman dan sebagainya. Ada pula
yang disebut kelompok sekunder, yaitu
seseorang berinteraksi secara formal tetapi
tidak reguler seperti organisasi. Kelompok
rujukan adalah kelompok yang merupakan
titik perbandingan atau tatap muka atau tak
langsung dalam pembentukan tindakan
seseorang. Orang sering dipengaruhi oleh
kelompok rujukan dimana ia tidak menjadi
anggotanya. Pemasar dalam hal ini berupaya
mengidentifikasikan kelompok rujukan dari
pasar sasarannya. Kelompok ini dapat
mempengaruhi orang pada perilaku dan gaya
hidup. Mereka dapat mempengaruhi pilihan
produk dan merk yang dipilih oleh seseorang.
b. Keluarga, anggota keluarga pembeli dapat
memberikan pengaruh yang kuat terhadap
perilaku pembeli. Keluarga orientasi adalah
keluarga yang terdiri dari orangtua yang
memberikan arah dalam hal tuntunan agama,
politik, ekonomi, dan harga diri. Bahkan jika
pembeli sudah tidak berhubungan lagi
dengan orang tua, pengaruh terhadap perilaku
pembeli
tetap
ada.
Pemasar
perlu
menentukan bagaimana interaksi di antara
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para anggota keluarga dalam mengambil
keputusan dan berapa besar pengaruh dari
mereka masing-masing. Sehingga dapat
memahami dinamika pengambilan keputusan
dalam suatu keluarga, pemasar dapat dibantu
dalam menetapkan strategi pemasaran yang
terbaik bagi anggota keluargayang tepat.
c. Peran dan status, posisi seseorang dalam tiap
kelompok dapat ditentukan dari segi peran
dan status. Tiap peran membawa status yang
mencerminkan penghargaan umum oleh
masyarakat.
3. Faktor pribadi
Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh
karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur
hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya
hidup, kepribadian dan konsep diri pembeli yang
bersangkutan.
a. Usia dan tahap daur hidup, orang akan
mengubah barang dan jasa yang mereka beli
sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan
selera seseorang akan berubah sesuai dengan
usia. Pembelian dibentuk oleh tahap daur
hidup keluarga. Sehingga pemasar hendaknya
memperhatikan perubahan minat pembelian
yang terjadi yang berhubungan dengan daur
hidup manusia.
b. Pekerjaan, yang mempengaruhi barang dan
jasa yang dibelinya. Dengan demikian
pemasar dapat mengidentifikasi kelompok
yang berhubungan dengan jabatan yang
mempunyai minat di atas rata-rata terhadap
produk mereka.
c. Keadaan ekonomi, sangat mempengaruhi
pilihan produk. Pemasar yang produknya
peka terhadap pendapatan dapat dengan
seksama memperhatikan kecenderungan
dalam pendapatan pribadi, tabungan dan
tingkat bunga. Jadi jika indikator-indikator
ekonomi tersebut menunjukan adanya resesi,
pemasar dapat mencari jalan untuk
menetapkan posisi produknya.
d. Gaya hidup, orang yang berada dari
subkultur, kelas sosial dan pekerjaan yang
sama dapat mempunyai gaya hidup yang
berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukan
pola kehidupan orang yang bersangkutan
yang tercermin dalam kegiatan, minat dan
pendapatnya. Konsep gaya hidup apabila
digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat
membantu untuk memahami nilai-nilai
konsumen yang terus berubah dan bagaimana
nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku
konsumen.
e. Kepribadian dan konsep diri, tiap orang
mempunyai kepribadian yang khas dan ini
akan mempengaruhi perilaku pembelinya.
Kepribadian mengacu pada karakteristik
psikologis yang unik yang menimbulkan
tanggapan
relatif
konstan
terhadap
lingkungannya sendiri. Untuk memahami
perilaku konsumen, pemasar dapat melihat
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4.

hubungan antara konsep diri dan harta milik
konsumen. Konsep diri ini telah berbaur
dalam tanggapan konsumen terhadap citra
mereka.
Faktor Psikologis
Pada suatu saat tertentu, seseorang mempunyai
bakat kebutuhan baik yang bersifat biogenik
maupun biologis. Kebutuhan ini timbul dari suatu
keadaan fisiologis tertentu. Sedangkan psikologis
adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan
fisiolofis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui,
harga diri dan atau kebutuhan untuk diterima oleh
lingkungannya. Pilihan pembelian seseorang juga
dipengaruhi oleh faktor psikologis yang utama,
yaitu :
a. Motivasi, kebanyakan dari kebutuhankebutuhan yang ada tidak cukup kuat untuk
memotivasi seseorang untuk bertindak pada
suatu saat tertentu. Suatu kebutuhan akan
berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu
telah mencapai tingkat tertentu. Motif adalah
suatu kebutuhan yang cukup menekan
seseorang untuk mengejar kepuasan.
b. Persepsi, seseorang yang termotivasi akan
siap bereaksi. Bagaimana orang itu bertindak
dipengaruhi oleh persepsi mengenai situasi.
Orang dapat memberikan persepsi yang
berbeda terhadap rangsangan yang sama
karena tiga proses persepsi yaitu perhatian
yang selektif (eksposur selektif), gangguan
yang selektif (distorsi selektif), mengingat
kembali yang selektif (retensi selektif).
c. Proses belajar, menjelaskan perubahan dalam
perilaku seseorang yang timbul dari
pengalaman dan kebanykan perilaku manusia
adalah hasil proses belajar. Para pemasar
dapat membangun permintaan akan produk
dengan menghubungkan dengan dorongan
yang kuat, dengan menggunakan isyarat
motivasi dan dengan memberikan penguatan
yang positif.
d. Kepercayaan dan sikap, melalui tindakan dan
proses belajar orang akan mendapatkan
kepercayaan dan sikap yang kemudian
mempengaruhi
perilaku
pembeli.
Kepercayaan adalah suatu pemikiran
deskriptif yang dimiliki seseorang tentang
sesuatu. Sedangkan sikap adalah organisasi
dari motivasi, perasaan emosional, persepsi
dan proses kognitif kepada suatu aspek.
Kepercayaan dapat berupa pengetahuan,
pendapat atau sekadar percaya. Kepercayaan
inilah yang akan membentuk citra dan
produk. Sedangkan sikap menuntun orang
untuk berperilaku secara relatif konsisten
terhadap objek yang sama terdiri dari :
1) Cognitive component, terdiri dari
kepercayaan konsumen dan pengetahuan
tentang objek. Kepercayaan tentang
atribut suatu produk biasanya dievaluasi
secara
alami.
Semakin
positif
kepercayaan terhadap suatu merek dan
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semakin positif setiap kepercayaan,
maka keseluruhan komponen kognitif
akan terdukung, yang pada akhirnya
akan mendukung keseluruhan dari sikap
tadi.
2) Affective component, perasaan dan reaksi
emosional
kepada
suatu
objek
menunjukan komponen afektif dari
sikap.

3) Behavioral component, adalah respon
dari seseorang terhadap objek atau
aktivitas. Seperti keputusan untuk
membeli atau tidaknya suatu produk
akan
memperlihatkan
komponen
behavioral. behavioral.
Berikut ini gambaran faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap perilaku konsumen :

Kebudayaan
Sosial
Kelompok
Acuan

Budaya

Sub Budaya

Kelas sosial

Keluarga

Peran dan
ssstatus sosial

Personal
Usia
Tahap daur
hidup
Jabatan
Keadaan
ekonomi Gaya
hidup
Kepribadian
Konsep diri d

Psikologi
Motivasi
Persepsi
Learning
Kepercayaan
Pendirian

Pembeli

Sumber: Prinsip-prinsip Pemasaran, Philip Kotler (2010:197)

Gambar 2.1
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen
2.2.3 Proses Keputusan Pembelian
Salah satu keputusan yang diambil konsumen dan
harus mendapat perhatian yang besar dari para
pemasar adalah keputusan pembelian konsumen.
Keputusan konsumen menurut Schiffman dan Kanuk
(2007:485) adalah : “Seleksi terhadap dua alternetif
atau lebih. Dengan kata lain pilihan alternatif tersedia
bagi seseorang ketika mengambil keputusan”. Suatu
proses
keputusan membeli bukan
sekedar
mengetahui
berbagai
faktor yang
akan
mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan
dalam pembelian dan keputusan untuk membeli.
Terdapat lima peran yang terjadi dalam
keputusan membeli :
1. Pemrakarsa (initiatiator), orang yang pertama kali
menyarankan membeli suatu produk atau jasa
tertentu.
2. Pemberi pengaruh (Influencer), orang yang
pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam
pengambilan keputusan akhir.
3. Pengambilan keputusan (decider), orang yang
sangat menentukan sebagian atau keseluruhan
keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang
hendak dibeli, kapan hendak membeli, dengan
bagaimana cara membeli dan dimana akan
membeli.
4. Pembeli (buyer), orang yang melakukan
pembelian nyata.
5. Pemakai (user), orang yang mengkonsumsi atau
menggunakan produk atau jasa.

Proses keputusan pembelian menurut Buchari
Alma (2005:97) merupakan perilaku konsumen yang
dipengaruhi oleh banyak hal seperti kebudayaan, kelas
sosial, keluarga, klub yang akan membentuk suatu
sikap pada diri individu untuk melakukan pembelian .
2.2.3.1 Tipe-tipe Perilaku Pembelian
Dalam
pengambilan keputusan konsumen akan
berbeda menurut jenis keputusan pembelian. Menurut
Djaslim Saladin (2002:58), membedakan empat tipe
perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada
tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di
antara merek, seperti diilustrasikan pada gambar di
bawah ini :
KETERLIBA
TAN TINGGI

KETERLIBAT
AN RENDAH

Perbedaan
nyata antara
merek-merek
perdagangan

Perilaku
membeli yang
kompleks

Perilaku
membeli yang
mencari
keragaman

Sedikit
perbedaan
antara merekmerek
perdagangan

Perilaku
membeli yang
mengurangi
kebiasaan

Perilaku
membeli yang
berdasarkan
kebiasaan

Sumber : Djaslim Saladin (2008:58)

Gambar 2.2
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Tipe-tipe Perilaku Pembeli
2.2.3.2 Tahap-tahap
Proses
Keputusan
Pembelian
Kegiatan dalam membeli seorang konsumen akan
memandang suatu produk dari beberapa sudut. Ada
lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses
pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian
informasi, penilaian alternatif, keputusan pembelian
dan perilaku setelah pembelian. Model ini
menekankan bahwa proses pembelian bermula
sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah
pembelian. Setiap konsumen tentu melewati kelima
tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka
lakukan. Pemandangan terhadap suatu produk dari
seorang konsumen tergantung pada keadaan
konsumen. Berikut ini tahap-tahap proses membeli.
Menurut kotler (2010:192), keputusan
pembelian konsumen akan melewati 5 tahap yaitu :

Problem
Recognition
Information Search

Alternative Evaluation

Purchase Decision

Post-purchase Behaior

Sumber ; Manajemen Pemasaran, ( Philip kotler, 2010:192)

Gambar 2.3
Lima Tahap Pembelian Konsumen
Jadi, pengetahuan konsumen akan mempengaruhi
pembelian. Ketika konsumen memiliki pengetahuan
yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam
mengambil keputusan. Ia akan lebih efisien dan lebih
tepat dalam mengolah informasi serta mampu mericall
informasi dengan lebih baik
3.

METODE PENELITIAN

1. Studi Literatur
Studi Literatur pengumpulan data dan informasi
dengan mempelajari buku-buku literatur-literatur,
referensi maupun media yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti diantaranya; laporan bulanan
BJB ( Bank Jabar Banten) ,Internet, Majalah (Info
Banking), jurnal.
2. Observasi
Obsevasi, dilakukan dengan mengamati langsung
objek yang berhubungan dengan masalah yang
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diteliti melalui; wawancara dan kuesioner yaitu
teknik pengumpulan data primer yang dilakukan
dengan meyebarkan suatu daftar pertanyaan yang
cukup terperinci dan lengkap tentang objek yang
diteliti kepada responden yaitu melakukan tanya
jawab langsung dengan pihak-pihak yang
berkepentingan
yang
dapat
memberikan
keterangan data-data yang diperlukan.yaitu;
- Nasabah pendanaan BJB Kantor Cabang
Bandung
- Nasabah pendanaan BJB Kantor Cabang
Bandung.
- Pegawai dan manajemen khususnya bagian
pendanaan dan operasional BJB Kantor
Cabang Bandung.
3. Pengambilan kesimpulan
Setelah proses analisis telah selesai dilakukan,
maka dilakukan pengambilan kesimpulan dengan
cara menarik kesimpulan dari analisa data
dilakukan sebelumnya.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menentukan hasil dan pembahsan penelitian ini penulis
menggunakan analisis deskriptif dan statistik ;
4.1. Analisis Deskriptif
4.1.1Consumer Knowledge Mengenai Tabungan Bank
Jabar Banten
Pengetahuan konsumen merupakan semua informasi
yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam
produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait
dengan produk dan jasa tersebut. Berikut ini pembahasan
jawaban
responden
atas
pertanyaan/pernyataan
mengenai pengetahuan konsumen produk tabungan
pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Suci Bandung,
sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J Paul
Peter dan Jerry C. Olson, Pengetahuan konsumen dapat
diukur dari tiga dimensi yaitu: Pengetahuan Atribut
Produk/Jasa (Bundle of atributs), Pengetahuan Manfaat
Produk/Jasa (Bundle of Benefits), Pengetahuan akan
Kepuasan Produk/Jasa (Value Satisfaction). Dalam
menentukan hasil dan pembahsan penelitian ini penulis
menggunakan analisis deskriptif dan statistik :
1. Analisis Deskriptif
Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner diperoleh
hasil akumulasi mengenai pengetahuan konsumen
(consumer knowledge) produk tabungan Bank Jabar
dapat dilihat pada tabel berikut:
Nilai Indeks Minimum = 1 x 13 x 88
= 1144
Nilai Indeks Maksimum = 5 x 13 x 88
= 5720
Int rval
= 5720 – 1144
= 4576
Jarak Interval
= 4576 : 5
= 915
Tabel 4.1

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

Akumulasi Consumer Knowledge Produk
Tabungan
No

Dimensi

1

Pengetahuan
Atribut
Produk/Jasa
Pengetahuan
Manfaaat
Produk/jasa
Pengetahuan
Kepuasan
Produk /jasa
Total

2

3

Akumulasi
Jawaban
2127

Skor
Indeks
(100%)
61,32

1205

62,98

Interpretasi

Tinggi

observasi dan kuisioner. Ini Artinya perlunya sedikit
perhatian dari pihak perusahaan dalam memberikan
informasi dalam penyampaian informasi secara detail
mengenai produk khususnya produk tabungan sebagi
bahan pengetahuan bagi nasabah, yang meliputi
pengetahuan atribut, pengetahuan manfaat produk dan
pengetahuan akan kepuasan produk demi mencapai
mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan.

Tinggi

694

83,01

Sangat
Tinggi

4026

62,98

Tinggi

Sumber: Kuesioner Penelitian 2008

4.1.2 Proses Keputusan Menjadi Nasabah
Keputusan pembelian konsumen berarti proses dimana
konsumen memilih satu atau lebih produk atau merek
yang ada dipasar untuk dikonsumsi. Ini berarti
konsumen telah melewati beberapa tahapan keputusan
pembelian, dari mulai pengenalan masalah, pencarian
informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian
sampai perilaku paska pembelian.
Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :
Tabel 4.2
Akumulasi Proses Keputusan

4026
Sangat Rendah Rendah
1144

2059,2

Sedang

2974,4

Tinggi
3889,6

Sangat
Tinggi

No

4804,8

5720

Gambar 4.1
Pengkategorian Data Variabel Pengetahuan
Konsumen
Hasil akumulasi tanggapan responden mengenai
consumer knowledge produk tabungan Jabar Okey
seperti yang telah diuraikan diatas penulis buat dalam
bentuk grafik, agar terlihat perbadingan diantara
dimensi-dimensi yang ada pada variabel tersebut.

1
2
3
4
5

Dimensi

Akumulasi
Jawaban

Pengenalan Masalah

1019

Pencarian Informasi

616

70,51

Tinggi

Evaluasi Alternatif

611

69,71

Tinggi

Keputusan
Pembelian
Prilaku
PascaPembelian
Total

966

66,48

Tinggi

930

63,07

Tinggi

4142

65,52

Tinggi

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 2011

Nilai Indeks Minimum
100

Nilai Indeks Maksimum

83,01
80
61,32

62,98

62,98

Interval

60

Jarak Interval
40

Skor
Interpretasi
Indeks
(100%)
70,50
Tinggi

= 1 x 13 x 88
= 1144
= 5 x 13 x 88
= 5720
= 5720 – 1144
= 4576
= 4576 : 5
= 915.5

20

0
Pengetahuan Atribut
Produk

Pengetahuan Manfaat Pengetahuan Kepuasan
Produk
Produk

Total

Grafik 4.1
Akumulasi Consumer Knowledge Produk Tabungan
Berdasarkan hasil akumulasi penilaian diatas
mengenai consumer knowledge produk tabungan pada
Bank Jabar Banten Kantor Cabang Suci Bandung
penulis menganalisis bahwa consumer knowledge
sangat penting bagi nasabah, walaupun sebenarnya
consumer knowledge produk tabungan berada pada
katagori ”tinggi” dalam hasil interprestasi wawancara,

Gambar 4.2
Pengkategorian Data Variabel Pengetahuan
Konsumen
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100
80

71,50

70,51

69,71

66,48

63,07

65,52

60
40
20
0
Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Prilaku
PascaPembelian

Total

Grafik 4.2
Akumulasi Proses Keputusan Nasabah dalam Persen
Secara keseluruhan, berdasarkan penilaian diatas
diketahui bahwa nilai kondisi proses keputusan
menjadi nasabah terletak pada interval tinggi. Proses
keputusan menjadi nasabah pada interval tinggi
menunjukkan bahwa proses
keputusan menjadi
nasabah pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Suci
Bandung sudah berjalan baik meliputi tahap
Pengenalan Masalah, Pencarian Informasi, Evaluasi
Alternatif, Keputusan Pembelian dan Prilaku Paska
Pembelian. Namun dari hasil observasi, wawancara,
perhitungan dan analisis terhadap masing-masing
dimensi pada sebagian indikator-indikator di atas
terdapat permasalahan seperti pada dimensi pencarian
informasi, evaluasi alternatif dan Prilaku paska
pembelian, Oleh karena itu yang menjadi
permasalahan-permasalaha diatas harus cepat diatasi,
minimal sesuai dengan kebutuhan nasabah, karena
pada realitanya hal tersebut merupakan acuan bagi
setiap konsumen dalam menentukan keputusan
menggunakan suatu produk/jasa dam hal ini menjadi
nasabah produk tabungan Bank Jabar Banten Banten
Kantor Cabang Suci Bandung.

4.2. Analisis Statistik
Tujuan penelitian ini penulis menggunakan analisis
statistik yang terdiri Analisis Regersi Linier
Sederhana, Pengujian Hipotesis serta uji kurva pihak
kanan, Analisis Koefisien Korelasi Pearson dan
Koefisien Determinasi. Namun sebelum perhitungan
statistik dilakukan, terlebih dahulu data yang
terkumpul dari kuesioner penelitian dengan skala
ordinal harus ditingkatkan skala pengukurannya ke
dalam skala interval dengan Metode Successive
Internal (MSI). Berikut adalah data hasil peningkatan
skala pengukuran ke interval.
4.2.1 Analisis Regresi Linier Sederhana
Perhitungan model pengaruh dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui berapa besar perubahan yang terjadi
keputusan menjadi nasabah pada Bank Jabar Banten
Kantor Cabang Suci Bandung, jika terjadi peningkatan
pengetahuan konsumen khususnya produk tabungan.
Untuk mengetahui berapa besar nilai pengaruh
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consumer knowledge terhadap proses keputusan
menjadi nasabah maka terlebih dahulu diketahui
persamaan regresinya. Penulis menggunakan rumus
regresi linear sederhana, rumusnya adalah sebagai
berikut:
Ŷ= a + bx
Keterangan :
Ŷ
: Subyek dalam variabel dependen yang
diprediksikan
a
: Harga Y bila x = 0 (harga konstan)
b :Angka arah atau koefisien regresi, yang
menunjukan angka peningkatan ataupun
penurunan
variabel
dependen
yang
didasarkan pada variabel independen. Bila b
(+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi
penurunan.
x : Subyek pada variabel independen yang
mempunyai nilai tertentu.
Dimana nilai ditentukan dengan rumus sebagai
berikut:
n XY   X  Y 
b
2
n X 2    X 
88(110.761,918)  (3..715,214)(2.595,006)
88(159.474,533)  (13.802.815,46)
 0.459186721
Nilai a ditentukan dengan rumus :


Y  X    X  XY 
n X    X 
2

a

2

2

( 2.595,006)(159.474,533)  (3.715,214)(110.761,918)
88(159.474,533)  (13.802.815,46)
 10,10264371


Dapat diambil kesimpulan berdasarkan
perhitungan diatas bahwa terdapatnya pengaruh yang
positif antara consumer knowledge produk tabungan
Jabar Banten terhadap prose keputusan menjadi
nasabah pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Suci
Bandung.
4.4.2 Pengujian Hipotesis
Hipotesis statistik dari pengujian hipotesis dalam
penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:
Ho: β ≤ 0 = tidak terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara Consumer Knowledge
Produk Tabungan Jabar Banten
terhadap Proses Keputusan Menjadi
Nasabah.
Hi: β > 0 = terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara Consumer Knowledge
Produk Tabungan Jabar Banten terhadap
Proses Keputusan Menjadi Nasabah
Berdasarkan data yang diperoleh di atas, untuk
membuktikan hipotesis ini, maka dilakukan
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perhitungan dengan statistik uji t-student yang
kemudian hasil perhitungan statistik uji t-student
dibandingkan dengan nilai tabel t-student dan tingkat
signifikansi sebesar 5%. Untuk menguji hipotesis
dilakukan dengan menggunakan uji statistik dengan
rumus :

Konsumen (consumer knowledge) Produk Tabungan
Jabar Okey Terhadap Proses Pengambilan Keputusan
Menjadi Nasabah Pada Bank Jabar Banten Kantor
Cabang Suci Bandung. Rumus koefisien korelasi
pearson adalah sebagai berikut:

r
t 

r

n2


0.564 88  2

1  0.564 2
 6,334
Pada tingkat signifikan α = 0,05 dan dk = n-2
= 88 – 2 = 86, uji di lakukan satu sisi sehingga nilai t
tabel adalah 2,281. Berikut daerah penerimaan dan
penolakan hipotesis ditunjukan pada gambar di bawah
ini :
Berdasarkan perhitungan dan gambar 4.6 nilai t
hitung > nilai t tabel atau 6,334>2,281 maka Ho
ditolak artinya koefisien regresi signifikan atau
consumer knowledege benar-benar berpengaruh secara
signifikan terhadap proses keputusan menjadi
nasabah.

2



  X  n Y 2   Y 
2

2



Keterangan:
r
= Koefisien Korelasi Pearson
X
= Variabel bebas : Pengetahuan Konsumen
(consumer knewledge)
Y
= Variabel terikat : Proses Keputusan
Menjadi Nasabah
n
= Jumlah sampel : (88)

1 r 2

Keterangan :
t = Nilai t yang dihitung
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel



n X

n XY   X  Y

88 11.0761, 918   3.715, 214  2.595, 006 

88(159.474,533)(13.802.815,46) 88(78.262,878(6.734.056,567) 

106.046,164
 188
.021, 4323

 0.564011042
Perhitungan korelasi dilakukan secara manual agar
hasil yang diperoleh akurat, maka diperoleh besarnya
pengaruh consumer knowledge
terhadap proses
keputusan menjadi nasabah 0,564 dilihat dari tingkat
keeratan nilai koefisien korelasi termasuk ke dalam
korelasi
yang
sedang.
Hal
ini
berarti
menginterpretasikan keeratan hubungan antara
consumer knowledge dengan proses keputusan
pembelian, dimana consumer knowledge produk
tabungan Jabar Banten memiliki pengaruh yang
sedang terhadap proses keputusan menjadi nasabah
pada Bank Jabar Kantor Cabang Suci Bandung.
4.4.4 Koefisien Determinasi
Perhitungan koefisien determinasi dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
KD = r2 x 100%

Gambar 4.3
Kurva Uji Hipotesis Satu Pihak
4.4.3 Analisis Koefisien Korelasi Pearson
Analisis korelasi Pearson bertujuan untuk mempelajari
seberapa erat pengaruh antara dua variable dalam
penelitian ini, semakin erat pengaruh antara kedua
variabel tersebut maka dapat diidentifikasikan adanya
pengaruh yang bersifat positif antara Pengetahuan

Keterangan :
KD = Koefisien determinasi
r = Koefisien korelasi
Hasil koefisien korelasi pearson diperoleh
nilai sehingga dapat diketahui nilai dari koefisien
determinasinya adalah sebagai berikut :
KD = 0,5642x 100%
= 31,81%
Hasil perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien
determinasi pengaruh consumer knowledge terhadap
proses keputusan menjadi nasabah sebesar 31,81%.
Hal ini mengandung arti bahwa proses keputusan
menjadi nasabah dipengaruhi oleh
consumer
knowledge produk tabungan Jabar Banten sebesar
31,81%, memiliki pengaruh yang cukup kuat,
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sedangkan sisanya sebesar 68,19 % dipengaruhi oleh
faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA
[1]

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
telah dibahas pada bab sebelumnya, khusunya
perhitungan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan
dari penelitian pengetahuan konsumen (consumer
knowledge) produk tabungan Jabar Banten dan
pengaruhnya terhadap keputusan menjadi nasabah,
sebagai berikut:
1. Consumer Knowledge produk tabungan Jabar
Banten yang terdiri dari pengetahuan Atribut
Produk, Pengetahuan Manfaat Produk dan
Pengetahuan kepuasan produk pada Bank
Jabar Banten Kantor Cabang Suci Bandung
secara keseluruhan ada pada katagori tinggi.
Meskipun dilihat dari item indikator dimensi
tertentu masih ada dalam katogori sedang.
Hal ini ditunjukan oleh jawaban yang
diberikan responden yang mengarah pada
bobot penilaian “kurang mengetahui”
terhadap variable yang di teliti, yaitu pada
indikator kualitas dan fasilitas produk yang
ada di tabungan Jabar Banten.
2. Secara keseluruhan hasil penelitian terungkap
bahwa proses penhambilan keputusan
menjadi nasabah termasuk pada kategori
tinggi, melalui lima tahapan yaitu pengenalan
kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi
alternatif, keputusan pembelian serta perilaku
paska pembelian. Tahapan-tahapan tersebut
mempunyai peranan penting dalam proses
keputusan.
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