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Dewasa ini keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh 

keunggulan produk semata, namun juga oleh mutu pelayanan serta pengalaman 

memuaskan yang dirasakan oleh pelanggan setiap kali berinteraksi dengan 

perusahaan terse but Sebagai bank yang telah menJadi bagian dari peta perbankan 

nasional selama lebih dari enam dasawarsa, atau hampir seusia Republik 

Indonesia, BNI memiliki visi untuk melayani negeri dengan eara dan prestasi 

yang mampu menggugah kebanggaan kita bersama, 

Menjadi Bank kebanggan Nasional yang unggul dalam Layanan dan 

kinerja Itulah visi jangka panjang BNI hingga tahun 2018, Setelah menerapkan 

berbagai kiat manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan selama beberapa 

tahun terakhir, BNI meneatat kemaJuan yang berarti dalam beberapa tolok ukur 

kunei pelayanan, berdasarkan hasil Survei Marketing Indonesia (MRI) eontohnya 

indeks kenyamanan, yang mengukur tingkat kepuasan nasa bah alas beberapa 

aspek pelayanan BNI, meningkat seeara konsisten dalam tiga tahun terakhir, 

Demikian pula dengan indeks kualitas layanan yang melonjak selama dua tahun 

terakhir dari tahun 60 persen menJadi 80 persen, Sedangkan tingkat layanan ATM 

terus meningkat Selama ini temyata berkorelasi positif terhadap pertumbuhan 

jumlah nasabah tabungan yang sangat menggembirakan dari tahun ke tahun, 
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Upaya menghimpun dana dari masyarakat per1u di1akukan secara aktif 

oleh pihak bank melalui pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan. Untuk 

dapat memberikan pelayanan yang baik, pihak bank harus mengetahui 

karakteristik dan keinginan masyarakat. Dengan demikian produk yang 

ditawarkan oleh pihak bank akan dapat diterima oleh calon nasabah. Produk yang 

memasyarakat baik dari segi nama maupun manfaat produk itu sendiri diharapkan 

akan membantu calon penabung untuk menetapkan keputusan menabung di suatu 

bank. Terdapat ban yak [aktor yang dapa! mempengaruhi keputusan menabung 

seseorang diantaranya ; adanya jaminan keamanan dana, lokasi bank yang 

strategis, harga yang bersaing, dan daya tarik promosi. 

Dalam perilaku pembelian kompleks, pembeli me1alui proses keputusan 

yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi altematif, 

keputusan pembelian, dan perilaku sete1ah pembelian. Tugas pemasar adalah 

memahami perilaku pembeli pada setiap tahap dan pengaruh-pengaruh apa yang 

ada. Pemahaman ini memungkinkan pemasar untuk mengembangkan program 

pemasaran yang efektif dan efisien untuk pasar sasaran, (Kotler, 2000: 262) 

Stanton (1992: 21), mengatakan bahwa pemasaran meliputi keseluruhan 

sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, 

menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa 

yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang 

potensial. Jangkauan pemasaran sanga! Juas; berbagai tahap kegiatan dilaJui oJeh 

barang dan jasa sebeJum sampai ke tangan konsumen. Karena itu, ruang Iingkup 

kegiatan yang Juas itu disederhanakan menjadi 4 (empat) kebijaksanaan 
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pemasaran yang lazim disebut sebagai bauran pemasaran (Marketing mix) atau 4p 

dalam pemasaran yang terdiri dari empat komponen, yaitu produk (product), 

harga (price), distribusi (place) dan promosi (promotion). 

Faktor-faktor ini dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan 

melalui strategi pemasaran. Faktor-faktor ini sering dikenal dengan istilah bauran 

pemasaran (marketing mix), antara lain produk/service, harga; distribusi dan 

promosi (McDonald, 1999). 

Ketertarikan peneliti mengambil lema ini, di mana semakin ketatnya 

persaingan antar Bank, berupa suku bunga yang bervariasi, strategi promosi yang 

dilakukan oleh bank-bank lain membuat PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

harus lebih cerrnat dalam menangkap peluang pasar yang ada. Disamping itu 

Bank BNI merupakan bank yang sudah dijamin oleh LPS, sehingga jaminan 

kcamanan nasabah apabila terjadi rush akan dijamin olch Pemerintah. Di sisi lain 

letak bank BNl yang dianggap stratcgis apakah mampu mendorong nasa bah 

maupun calon nasa bah untuk melakukan transaksi dcngan menggunakan BNl 

card, serta upaya pelayanan yang sudah dilakukan oleh pihak Bank BNI apakah 

mampu mempertahankan nasabah sehingga nasabah menjadi loyal terhadap 

scmua produk yang dikeluarkan oleh Bank BNI. 

Dalam penelitian ini pengambilan variabel bebasnya antara produk 

(product), harga (price), distribusi (place) dan promosi (promotion), sehingga 

tema dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh marketing mix terhadap 

keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan BNI Taplus pada PT Banle 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Oraha Pangeran Surabaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah variabel produk (product), harga (price), temp at (place) dan 

promosi (promotion), berpengaruh signifikan secara berganda terhadap 

keputusan nasabah memilih BNI Taplus pada PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Graha Pangeran Surabaya ? 

2. Apakah variabel produk (product), harga (price), tempat (place) dan 

promosi v)romotion), berpengaruh signifikan secara parsia\ terhadap 

keputusan nasabah memilih BNI Taplus pada PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Graha Pangeran Surabaya 'i 

1.3 Tujuan Penelitian 

I. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh signifikan variabel 

produk (Prodllct), harga (price), temp at (place) dan prornosl 

(promotion), terhadap keputusan nasabah merni!ih BNI Taplus pada PT 

Bank 1\egara Indonesia (Persero) Tbk. Graha Pangeran Surabaya secara 

berganda. 

2. Untuk menganalisis dan rnembuktikan pengaruh signifikan variabcl 

produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosl 

VJromolion), terhadap keputusan nasabah memilih BN! Taplus pada PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Graha Pangeran Surabaya secara 

parsia\. 



5 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai pertimbangan bagi pimpman PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Graha Pangeran Surabaya dalam upaya peningkatan 

layanan perbankan. 

2. Sebagai upaya untuk peningkatan penggunaan ATM, serta upaya untuk 

peningkatan jumlah nasabah 

3. Scbagai referensi bagi penclitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

topik penelitian ini 


