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ABSTRAKSI 


Memburuknya situasi perbankan di tanah air akaibat krisis ekonomi, mengakibatkan 

banyak bank-bank yang dilikudasi karena struktur modal yang lemah. Kondisi ini 

terjadi tidak hanya pada bank milik pemerintah tetapi pada bank swasta. Oleh karena 

itu bank didalam upayanya memperkuat struktur modalnya berusaha untuk 

menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh bank adalah 

melalui tabungan. Bank Duta sebagai bank swasta juga mengeluarkan tabungan yaitu 

tabungan Palapa. Ketatnya persaingan antar bank dan semakin kritisnya nasabah 

didalam memilih jenis tabungan, maka Bank Duta dituntut untuk bisa memahami 

perilaku menabung nasabahnya terutama mengenai kebtituhan dan'keinginanya Hal 

ini penting sekali karena tidak sedikit nasabah beralih dari suatu bank ke bank lain 

untuk menyimpan dananya karena tidak terpenuhi keinginanya. Agar tidak beralihnya 

nasabah ke bank lain dan juga untuk menarik nasabah bam, maka Bank Duta harus 

megetahui minatnya, terutama minat nasabah untuk: tetap menabung pada tabungan 

Palapa. Oleh karena itu pada penelitian ini akan digunakan theory of planned 

behavior yang dikembangkan oleh Fisbein dan Azen. Teori tersebut menjelaskan _...... ::: 

hubungan antara sikap, minat dan perilaku. Lebih lanjut theory ofplanned behavi')T 

menerangkan bahwa perilaku konsumen dapat terprediksi dari minat. Sehingga dalam 

penelitian ini akan di analisis pengaruh faktor-faktor motivasional yang terdiri dari 

variabel sikap nasabah, variabel norma subyektif dan variabel kontrol keperilakuan 

yang dirasakan nasabah terhadap minat nasabah untuk tetap menabung pada, tabungan 

Palapa Bank Duta. Dari hasil analisis linear regresi berganda dapat deketahui bahwa 

variabel sikap nasabah, variabel norma subyektif dan variabel kontrol keperilakuan 

yang dirasakan nasabah baik secara besama-sama maupun secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah untuk tetap menabung pada 

tabungan Palapa Bank Duta. hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terprediksi 

perilaku menabung nasabah. 
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