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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa brand image 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk 

diantaranya, Nadia, et all (2012:1) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh 

citra merek (brand image) dan kepercayaan merek (brand trust) terhadap 

keputusan Toyota Avanza di Semarang”  dengan memilih 100 responden, 

dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengaruh ini lebih 

memperkuat citra merek dan kepercayaan konsumen sehingga penjualan 

mobil Toyota Avanza nantinya lebih stabil.  

Dyah Ayu Anisha Pradipta (2012:4) dalam jurnal pengaruh citra 

merek (brand image) terhadap loyalitas konsumen produk oli pelumas PT. 

Pertamina (Persero) Enduro 4T di Makassar. Dengan sampel yang diambil 

sebanyak 100 orang menyimpulkan bahwa variabel citra merek yang 

terdiri dari dimensi citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk 

memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel loyalitas konsumen. 

Sedangkan Adhita et all (2012:1) dalam jurnal yang berjudul analisis 

pengaruh brand image terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk 

tabungan masa depan di PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar, 

dengan 89 nasabah menyimpulkan hasil penelitiannya, dari tiga variabel 

yaitu citra produsen, citra konsumen, dan citra produk yang paling 
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berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan 

masa depan adalah variabel citra produk, dan dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa semua dimensi brand image (citra produsen, citra 

konsumen, dan citra produk) secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk masa depan, 

sedangkan variabel dari brand image yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah dalam memilih produk masa depan adalah citra produk.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi brand image menurut 

Nadia et all (2012:75) di dalam citra merek atau brand image, faktor yang 

dapat dipertimbangkan adalah kualitas, di mana kualitas erat kaitannya 

dengan citra merek yang diberikan. Bila citra merek suatu produk 

tergolong positif di mata konsumen maka orang cenderung akan menilai 

kualitas barang tersebut bagus. Kualitas produk menurut Kotler 

(2006:272) mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. 

Sedangkan menurut  Dessy Amelia Fristiana (2012:34) mayoritas 

konsumen ritel mempertimbangkan faktor seperti citra merek, lokasi toko, 

layanan, nilai (value), kualitas dan lebih sensitif terhadap harga. Merek 

yang kuat dapat menarik konsumen untuk menggunakannya sebagai faktor 

penentu dalam pemilihan keputusan pembelian, sedangkan syarat yang 

kuat adalah citra merek (brand image). Dimana citra merek merupakan 

interprestasi akumulasi berbagai informasi yang diterima konsumen, yang 

menginterpretasikan adalah konsumen dan yang diinterpretasikan adalah 

informasi. Hasil interpresentasi bergantung pada dua hal. Pertama, 
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bagaimana konsumen melakukan interpresentasi dan kedua, informasi apa 

yang diinterpresentasikan. Pengalaman konsumen merupakan faktor 

terpenting dalam membangun brand image. Karena dari pengalaman 

tersebut seorang konsumen dapat mengambil keputusan membeli produk 

tersebut.  

Di Kalimantan Barat, industri jasa terutama dunia perbankan terus 

menunjukkan perkembangan yang berarti dengan kinerja yang cukup baik, 

hal ini diindikasikan oleh aset perbankan di Kalimantan Barat sendiri, 

dimana dari tahun-ketahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 

pada 2013 aset bank umum tumbuh sebesar 14,06 persen dibandingkan 

2012 hanya mencapai 8,11 persen (Tribun News:13 Mei 2013). 

Kalimantan Barat sendiri mempunyai perbankan BUMD yaitu PT. Bank 

Kalimantan Barat dimana sebagian besar saham Bank Kalbar milik 

pemerintah daerah Kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan aset yang 

berfluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

pada Tabel di bawah ini.  
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Tabel 1.1 

Posisi Keuangan (Financial Position)  

Bank Kalbar Tahun 2011-2013 

Dalam Jutaan Rupiah 
 

URAIAN 
TAHUN  

2011 2012 2013 

Aset  7.126.170 8.394.479 9.642.735 

Aset Produktif 6.761.352 7.789.790 8.340.475 

Kredit dan Pembiayaan  4.796.968 5.972.213 7.045.648 

Simpanan Nasabah  6.188.699 6.880.752 8.080.189 

• Giro 1.773.433 1.469.201 1.773.086 

• Tabungan  2.824.993 3.459.135 4.250.195 

• Deposito  1.590.273 1.952.416 2.056.908 

Liabilitas  6.427.213 7.470.339 8.996.471 

Ekuitas  698.956 924.240 646.264 

  Sumber : Bank Kalbar  2014   

Dari posisi keuangan pada Tabel 1.1 menunjukkan, Aset Bank 

Kalbar menunjukkan peningkatan sebesar 35% dari Rp. 7.126.170 pada 

2011 menjadi Rp. 9.642.735 pada 2013, aset produktif bertambah sebesar 

23% pada 2011 Rp. 6.761.352 menjadi Rp. 8.340.475 pada 2013, 

sedangkan untuk kredit dan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 

46%, untuk simpanan nasabah mengalami peningkatan sebesar 30%.  

Sedangkan untuk perkembangan jumlah nominal perhimpunan dan 

jumlah nasabah Bank Kalbar dari 2010 sampai dengan 2012 dijelaskan 

pada Tabel di bawah ini.   
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Tabel 1.2 

Perkembangan Simpanan Nasabah  

Bank Kalbar Tahun 2011-2013 

No 
Jenis 

simpanan 

2011 2012 2013 

Nominal 

(jutaan 

rupiah) 

Nasabah 

(orang) 

Nominal 

(jutaan 

rupiah) 

Nasabah 

(orang) 

Nominal 

(jutaan 

rupiah) 

Nasabah 

(orang) 

1 Giro  1.773.433 14.267 1.469.201 12.780 1.773.086 13.544 

2 Tabungan  2.824.993 462.316 3.459.135 559.632 4.250.195 871.618 

3 Deposito  1.590.273 5.250 1.952.416 5.362 2.056.908 5.879 

Jumlah 6.188.699 481.833 6.880.752 577.774 8.080.189 891.041 

Sumber : Bank Kalbar 2014  

Secara keseluruhan perkembangan simpanan nasabah Bank Kalbar 

pada Tabel 1.2 mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke 

tahun, seperti simpanan giro mengalami penurunan pada 2011 sebesar 

14.267 orang nasabah menjadi 13.544 dengan penurunan sebesar 5%, tapi 

sebaliknya pada tabungan Bank Kalbar mengalami peningkatan pada 2011 

sebesar 462.316 orang nasabah menjadi 871.618 orang nasabah dengan 

peningkatan sebesar 88%, dan untuk deposito juga mengalami 

peningkatan waluapun tidak sebanyak tabungan, dimana jumlah nasabah 

pada 2011 berjumlah 5.250 orang nasabah menjadi 5.879 orang nasabah 

dengan peningkatan sebesar 12%.  

Dari jenis produk tersebut maka yang dominan dan potensial 

sumbernya hampir tidak terbatas adalah penggalang dana dalam bentuk 

tabungan. Dari ketiga produk tabungan yang ada di Bank Kalbar: 

Tabungan Serba Guna (Taserna), Simpanan Pembangunan Daerah 

(Simpeda) dan Tabungan-Ku, jumlah nasabah dan nominal tabungan yang 

paling besar adalah produk tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan 

Daerah). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.3 

Perkembangan Jumlah Nominal dan Nasabah Tabungan Simpeda, 

Taserna, dan Tabunganku pada PT. Bank Kalbar 

Tahun 2011-2013  

Tahun 

Simpeda Taserna Tabunganku 

Nominal 

(jutaan 

rupiah) 

Nasabah 

(orang) 

Nominal 

(jutaan 

rupiah) 

Nasabah 

(orang) 

Nominal 

(jutaan 

rupiah) 

Nasabah 

(orang) 

2011 1.429.278 252.820 821.741 120.545 573.974 88.951 

2012 1.927.042 284.335 902.333 173.146 629.760 102.151 

2013 2.404.246 438.118 1.034.522 287.026 811.427 146.474 

Sumber : Bank Kalbar 2014 

Pada Tabel 1.3 di atas menunjukkan peningkatan jumlah nasabah 

yang terjadi di beberapa produk tabungan baik pada Tabungan Simpeda, 

Taserna dan Tabunganku, dimana pada 2011 Tabungan Simpeda mencapai 

252.820 orang nasabah menjadi 438.118 orang nasabah pada 2013 dengan 

peningkatan sebesar 73%, sedangkan untuk  Tabungan Taserna mengalami 

kenaikkan pada 2011 sebanyak 120.545 orang nasabah menjadi 287.026 

orang nasabah dengan peningkatan sebesar 138%, dan untuk Tabunganku 

pada 2011 mencapai 88.951 orang nasabah menjadi 146.474 orang 

nasabah pada 2013 dengan peningkatan sebesar 64%. Sehingga dengan 

adanya perkembangan jumlah nasabah tersebut maka penulis perlu 

melakukan evaluasi mengenai pengaruh  brand image atau citra merek 

yang mempengaruhi perilaku atau keputusan nasabah dalam memilih 

produk Tabungan Simpeda yang ditawarkan oleh PT. Bank Kalimantan 

Barat. Sedangkan untuk penjelasan tentang keluar dan masuknya nasabah 

pada produk tabungan Simpeda, Taserna dan TabunganKu dapat dilihat 

pada Tabel berikut:  
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Tabel 1.4 

Data Nasabah yang Membuka dan Menutup Rekening pada 

Tabungan Simpeda, Taserna, dan TabunganKu  

Tahun 2011-2013  

 

Tahun 

Produk Tabungan  

Simpeda  Taserna  TabunganKu 

Membuka  Menutup  Membuka  Menutup  Membuka  Menutup  

2011 60.572 5.369 20.026 1.963 15.658 1.651 

2012 57.044 2.770 22.163 1.046 14.309 551 

2013 35.117 1.451 271.507 2.183 13.510 267 

Sumber : Bank Kalbar 2014 

Pada Tabel 1.4 data nasabah yang membuka tabungan Simpeda 

pada 2013 mengalami penurunan dari 60.572 orang pada 2011 menjadi 

35.117 orang dengan penurunan sebesar 72%, sedangkan untuk yang 

menutup pada 2013 mengalami penurunan dari 5.369 orang pada 2011 

menjadi 1.451 orang dengan penurunan sebesar 270%. Untuk tabungan 

Taserna yang membuka pada 2013 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dari 20.026 orang pada 2011 menjadi 271.507 orang dengan 

peningkatan sebesar 92 %, sedangkan untuk yang menutup pada 2013 

mengalami peningkatan dari 1.963 orang pada 2011 menjadi 2.183 orang 

dengan peningkatan sebesar 10%. Untuk Tabunganku yang membuka pada 

2013 mengalami penurunan dari 15. 658 orang pada 2011 menjadi 13.510 

orang dengan penurunan sebesar  15%, sedangkan untuk yang menutup 

pada 2013 mengalami penurunan dari 1.651 orang pada 2011 manjadi 267 

dengan penurunan sebesar 158%.   

Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) merupakan produk 

tabungan bersama yang diselenggarakan oleh Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) seluruh Indonesia, Taserna (Tabungan Serbaguna) merupakan 
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produk yang dikeluarkan Bank Kalbar dalam rangka membangun potensi 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Barat. Taserna 

diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, badan usaha maupun 

perorangan, dan TabunganKu (Tabungan Masa Depanku) merupakan 

produk tabungan untuk perorangan yang diterbitkan secara bersama oleh 

perbankan nasional guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan dari ketiga 

jenis produk tabungan tersebut adalah Simpeda dapat melakukan transaksi 

pada Bank Pembengunan Daerah di seluruh Indonesia (BPD Net Online), 

sedangkan TabunganKu memiliki perbedaan dimana setoran awal 

Tabunganku cukup Rp.20.000,00 dan untuk selanjutnya minimum 

Rp.10.000,00, serta bebes biaya administrasi bulanan.    

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas maka peneliti 

mengambil sebuah judul  penelitian sebagai berikut: “Pengaruh Brand 

Image Terhadap Keputusan Nasabah Bank Kalbar Memilih Produk 

Tabungan Simpeda”.  

B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

maka penulis mengambil permasalahan:   

1. Apakah brand image yang terdiri dari citra produsen, citra konsumen, 

citra produk, mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam 

memilih produk Tabungan Simpeda pada Bank Kalbar.  
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2. Variabel manakah dari brand image (citra produsen, citra konsumen, 

citra produk,) yang paling berpengaruh terhadap keputusan nasabah 

dalam memilih produk Tabungan Simpeda di Bank Kalbar.  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh brand image (citra produsen, 

citra konsumen, citra produk) terhadap keputusan nasabah dalam 

memilih produk tabungan simpeda Bank Kalbar .  

2. Untuk mengetahui variabel dari brand image yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan simpeda 

di Bank Kalbar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian di lakukan untuk mengembangkan dan menerapkan 

teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Pontianak serta pengalaman-pengalaman 

yang didapat diluar kampus, terutama yang berhubungan dengan ruang 

lingkup masalah yang diteliti, yaitu dibidang pemasaran dan 

perbankan.   

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan acuan oleh perbankan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan pemasaran. 
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3. Bagi Almamater/Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

masukan bagi mahasiswa yang akan mengkaji lebih dalam mengenai 

pemasaran dan perbankan. 

E. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan secara 

sistematis, sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

1. X1 (Citra Produsen) Citra produsen (production image) yaitu 

sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu barang/jasa.  

2. X2 (Citra Konsumen) Citra konsumen (customer image) yaitu 

sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap 

pemakai yang menggunakan suatu barang/jasa.  

X1 

X2 

X3 

Y 
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3. X3 (Citra Produk) Citra produk (produk image) yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang/jasa.  

4. Y (Keputusan Pembelian) Menurut Peter dan Olson (2000:162) 

keputusan pembelian adalah : “Proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya”. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan citra produsen, citra 

konsumen, dan citra produk sehingga dalam penelitian ini mendapatkan 

kesimpulan.  

2. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Data Primer  

1) Observasi.  

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:44) 

Observasi ialah : “Pengumpulan data secara sistematis melalui 

pengamatan dan pencatatan secara langsung”.  Observasi ini 

digunakan untuk mengamati kegiatan yang terwujud dalam 

aktivitas sehari-hari di Bank Kalbar 

2) Kuesioner  

Menurut Sugiyono, (2009: 199) kuesioner merupakan: 

“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya”, dimana yang menjadi responden adalah nasabah 

tabungan simpeda Bank Kalbar.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain adalah: data jumlah nasabah Bank Kalbar, data posisi keungan 

Bank Kalbar, data perkembangan simpanan nasabah, perkembangan 

Tabungan Simpeda, Taserna dan Tabunganku, struktur organisasi, 

annual raport Bank Kalbar, dan brosur. 

3. Populasi dan Sampel  

Menurut Arikunto (2002:108) Populasi adalah “Keseluruhan 

subjek penelitian”. Kaitannya dengan batasan tersebut, Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh nasabah yang memiliki rekening tabungan 

simpeda pada Bank Kalbar yang mana pada tahun 2013 nasabah yang 

mengambil tabungan simpeda berjumlah 438.118 orang.  

Menurut Sugiono (2003:72) “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. teknik sampling 

yang digunakan adalah sampling incidental yaitu  menurut Sugiono 

(2003:65) “Teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu 

siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai 

sampel”,  jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 100 responden 

yang telah menjadi nasabah Tabungan Simpeda Bank Kalbar. Menurut 

M. Hariwijaya M. Djaelani (2004: 47) terdapat empat faktor yang harus 
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dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel pada suatu 

penelitian, yaitu : 

a. Presisi yang dikehendaki oleh peneliti. Dimana makin tinggi 

tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang 

harus diambil. 

b. Rencana analisa. Besar kecilnya pengambilan sampel disesuaikan 

dengan kebutuhan analisa. 

c. Derajat keragaman dari populasi. Makin seragam populasi,, makin 

kecil sampel yang dapat diambil. Tetapi apabila populasi itu secara 

sempurna tidak seragam, maka hanya pencacahan lengkap yang 

dapat memberikan gambaran yang representatif. 

d. Tenaga, biaya, dan waktu. Jika menginginkan presisi yang tinggi, 

maka jumlah sampel harus besar. Tetapi bila dana, tenaga dan 

waktu terbatas maka tidak mungkin mengambil sampel yang besar 

dan ini berarti menurunkan presisi. 
  

4. Teknik Analisis Data 

Untuk memecahkan permasalahan pokokl, maka digunakan metode 

analisis sebagai berikut: 

a. Analisis Deskriptif  

Adalah suatu analisis yang menguraikan tanggapan 

responden mengenai brand image (citra produsen, citra konsumen, 

dan citra produk) terhadap keputusan  nasabah dalam memilih 

produk tabungan Simpeda pada Bank Kalbar dengan menyebarkan  

kuesioner kepada nasabah yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini. 

b. Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 



14 

 

 

 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari 

hasil uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05, atau 0,01 maka asumsi 

normalitas terpenuhi. Dimana untuk mengetahui apakah model 

regresi normal atau tidak menggunakan bantuan SPSS 18.  

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan dari indikator-

indikator untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah Koesioner 

antara variabel bebas atau brand image yang disimbolkan dengan 

(X) dan variebel dependen atau keputusan nasabah yang 

disiimbolkan dengan (Y). Artinya apakah Koesioner yang telah 

dibangun tersebut sudah valid atau belum. Menurut Sugiyono, 

(2009:101) dikatakan valid jika nilai korelasi diatas 0,30, 

sedangkan untuk mengukur kevalidan kuesioner peneliti 

menggunakan program SPSS 18. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur (kuesioner) dapat dipercaya/diandalkan. 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam 

mengukur gejala yang sama antara variabel bebas atau brand 

image dengan simbol, yang terdiri dari citra producen (X1), citra 

konsumen (X2), dan citra produk (X3) dengan variabel terikat atau 

keputusan nasabah dengan simbol (Y), dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran teknik cronbach alpha dengan 
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menggunakan SPSS 18. Dimana dikatakan reliable jika cronbach 

alpha > 0,60 (Ghozali:2005). 

c. Analisis Regresi Linear Berganda  

Yaitu suatu analisis untuk menganalisis pengaruh variabel 

bebas (brand image) terhadap variabel tetap (keputusan nasabah 

keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan simpeda) 

dengan menggunakan rumus yang dikutip dari buku Riduwan dan 

Akdom  (2007 : 142) yaitu: 

Y = b0 + b1 X1 + b2X2 + b3X3
 + e 

Keterangan: 

Y   =  Keputusan nasabah  

b0   =  Nilai constan/reciprocel 

X1   =  Citra produsen 

X2   =  Citra konsumen 

X3   =  Citra produk 

b1, b2, b3   =  Koefisien regresi, 

e    =  Standar error 

d. Koefisien Korelasi (r)  

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukan 

kuat/tidaknya hubungan linier antar dua variabel. Koefisien korelasi 

biasa dilambangkan dengan huruf r dimana nilai r dapat bervariasi 

dari -1 sampai +1. Nilai r yang mendekati -1 atau +1 menunjukan 

hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut dan nilai r yang 
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mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua 

variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan  – (negatif) 

memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel 

tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan yang searah. Adapun rumusnya ialah:   

 

 

dimana: 

r = koefisien korelasi 

n = ukuran sampel 

x = nilai var bebas 

y = nilai var terikat 

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai kuat atau tidaknya 

pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y menurut Ridwan 

(2007:62) dapat ditafsirkan melalui tabel interpretasi dibawah ini:  

Tabel 1.5 

Interpretasi Kuefisien Determinasi (R2) 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.40 – 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 
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e. Kofesien Determinasi (R2) 

Menurut Widarjono (2005:39) mengemukakan uji 

determinasi adalah “Untuk mengetahui seberap besar kontribusi atau 

sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya 

variabel terikat. Apabila didapat hasil yang mendekati angka 1 maka 

sangat kuat pengaruhnya, apabila nilainya mendekati angka 0 

artinya semakin lemah variabel bebas dalam menerangkat variabel 

terikatnya. Adapun rumus uji determinasi sebagai berikut:   

𝑅2 =
ESS

TSS
=

∑(Ŷi − Y̅ )
2

∑(Yi − Y̅)
2  

Dimana : 

a. ESS     = Jumlah kuadrat yang dijelaskan 

b. TSS     = Jumlah kuadrat total 

f. Pengujian Hipotesis  

Adalah suatu analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas 

(brand image) terhadap variabel terikat (keputusan nasabah dalam 

memilih produk tabungan simpeda) dengan menggunakan uji 

instrumen yaitu: uji t dan uji F. 

1) Uji F 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap variabel 

bebas brand image (citra produsen, citra konsumen, dan citra 

produk) dengan simbol (X) apakah mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat  atau keputusan 
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nasabah (Y). Dengan demikian akan dapat diketahui model 

hubungan fungsional antara brand image dengan keputusan 

nasabah yang terbentuk pada penelitian ini. Jika hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas (P value) < 

alpha 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat 

menerangkan variabel terikat secara serempak. 

2) Uji T 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pengaruh masing-

masing variabel bebas atau brand image dengan simbol (X) 

apakah semua variabel brand image (citra produsen, citra 

konsumen, dan citra produk) yang ada pada model secara 

individual mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah 

(Y) yang signifikan. Jika hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian variabel bebas dapat 

menerangkan variabel terikatnya secara parsial. 


