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ABSTRACT 

Customer’s satisfaction is the most valuable thing in banking industry because 
cutomer’s satisfaction is the key of the bank to collect their cutomer’s and get the 
benefits from them. Data was collected by giving the quistionaire to the respondents. 
The population of this study is the cutomers of BNI in Surabaya. The samples are 125 
respondents and used conviance sampling for the technique. The variables in this 
study are satisfaction, trust, commitment and loyalty of the customers.  

The result of this study are 1) The satisfaction has no significantly effect to 
commitment 2) Trust has significantly affect to commitment, and 3) The commitment 
has significantly affect to loyalty. So the bank has to improve their service to keep the 
customer’s satisfaction, trust and loyalty.  

 

Keyword: Satisfaction, Trust, Commitment, loyalty. 

 

PENDAHULUAN 

  Bisnis perbankan merupakan 
bisnis kepercayaan. Bank harus 
mampu memberikan  rasa aman pada 
nasabahnya menyangkut dana yang 
disimpan atau dikelola oleh bank 
tersebut. Dalam hal penghimpunan 
dana masyarakat yang merupakan 
salah satu sumber dana bank terbesar 
yang dalam hal ini adalah  tabungan, 
deposito dan giro. Besarnya usaha 

yang dilakukan perbankan dalam hal 
ini BNI dalam penghimpunan dana 
tidak terlepas dari pengalaman setelah 
krisis dimana peralihan segmen  pasar 
perorangan atau disebut consumer 
banking karena prospek pasarnya 
cukup besar. 
  Produk consumer banking 
dibagi menjadi dua bagian penting. 
Pertama, produk dana dan kedua, 
produk kredit. Untuk produk dana, 
bank-bank masih tetap mengandalkan 
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deposito dan tabungan. Dua produk ini 
menjadi pilihan sebab produk tersebut 
dasar dari keinginan nasabah.  
  Berdasarkan biro riset Info 
Bank, masyarakat lebih tertarik pada 
produk tabungan dibandingkan dengan 
deposito. Produk tabungan ini menjadi 
andalan meski bank terpaksa harus 
mengeluarkan investasi yang lebih 
besar untuk mendukungnya. Produk 
tabungan merupakan produk yang 
paling banyak dipakai oleh nasabah 
bank karena memeliki kemudahan 
dalam dalam proses pendaftaran dan 
mempermudah nasabah dalam 
menyimpan dananya . 
  Menurut hasil survey dari 
Marketing Research Indonesia (MRI) 
produk pelayanan bank konvensional 
masih perlu ditingkatkan kualitas 
melalui layanan prima, dan diharapkan 
bank lebih dapat memberikan 
pelayanan kepuasan para nasabahnya. 
  Dalam suvei tersebut, Bank 
BNI berada pada posisi kelima dalam  
the best bank service excellence. bank 
BNI meraih peringkat kelima ini tidak 
terlepas dari kemampuan karyawan 
dalam menjalin relasi,  membangun 
kedekatan hubungan dengan  nasabah 
dan memberikan layanan yang paling 
unggul. Bank yang mampu menjalin 
kedekatan hubungan dengan  nasabah 
akan  bisa meningkatkan kinerja 
bisnisnya. Kinerja bisnis perbankan 
salah satunya bisa diukur dari dana 
yang berhasil dihimpun dari dana 
masyarakat oleh produk tabungan yang 
ditawarkan.  
  Dalam upaya menghimpun 
dana masyarakat melalului produk 
tabungan bank BNI seharusnya 
mampu untuk meningkatkan 

kualitasnya sehingga menduudki 
peringkat yang jauh lebih baik. 
Pelayanan yang diterapkan oleh bank 
BNI sejauh ini baik tetapi bank BNI 
bisa jauh lebih baik dari posisi pada 
tahun 2011 saat ini. Dalam hal ini, 
peneliti akan melakukan riset terhadap 
produk tabungan di PT. Bank Negara 
Indonesia Tbk. Produk tabungan yang 
akan yang akan diteliti dalam hal ini, 
yaitu mengenai fasilitas yang 
ditawarkan oleh bank BNI, jadi 
permasalahan yang timbul akan 
berdampak mengurangi persaingan 
dalam menjaga nasabah agar tetap 
loyal.  
  Fokus utama penelitian ini, 
yaitu mencakup analisis strategi 
program yang dijalankan Bank Negara 
Indonesia ini dalam menjalankan 
pelayanan jasa nya sehari – hari, 
dengan membandingkan berbagai 
produk simpanan dari bank lain. BNI 
harus meningkatkan kualitas 
pelayanannya sehingga nasabah dapat 
loyal terhadap ban BNI. Selain karena 
faktor kepemilikan yang membuat 
nasabah  percaya juga karena 
kemampuan bank dalam membangun 
kepercayaan dan kepuasan terhadap 
nasabah. Kepuasan nasabah adalah hal 
yang paling dinilai oleh bank karena 
bank dapat memiliki kepercayaan oleh 
nasabahnya, apabila nasabah bank 
tersebut telah percaya atas dana yang 
dititipkan kepada bank maka bank 
akan memiliki nasabah yang banyak 
sehingga dapat menguntungakan bank. 
Kepuasan dan kepercayaan bank ini 
merupakan salah satu model yang 
dipandang akan berdampak pada 
komitmen nasabah dan loyalitas 
nasabah. 
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Dengan demikian, hal yang  paling  
utama untuk  menciptakan loyalitas 
pada nasabah selain dari jumlah 
transaksinya, melainkan juga dari 
membangun kepuasan dan 
kepercayaan, yaitu bagaimana cara 
bank memberikan pelayanan yang 
terbaik dengan nasabahnya sehingga 
bisa menciptakan sikap komitmen 
untuk memberikan kepuasan  pada 
bank yang dipilihnya.  
Industri perbankan harus terus fokus 
pada bagaimana cara menciptakan 
kepercayaan, kepuasan, komitmen dan 
loyalitas nasabah  sehingga bank dapat 
tetap bangkit dan  selalu bisa 
menciptakan produk yang sesuai 
dengan keinginan para  nasabahnya. 
Selain itu, pihak bank diharapkan 
untuk memberikan pelayanan  yang 
lebih lengkap dan bisa menawarkan 
jasa atau produk yang terbuka lebar 
sehingga nasabah dapat meyakini agar 
berkomitmen di bank tersebut dan rasa 
loyalitas yang tinggi. Program 
loyalitas masih diunggulkan dalam 
produk perbankan, antara lain  produk 
tabungan. Tahun lalu point reward 
untuk undian berhadiah  menempati 
urutan  pertama.  
Ini menunjukkan bahwa hadiah 
langsung pada saat buka rekening  
mempunyai daya tarik tersendiri bagi 
nasabah (Majalah Infobank, 2011 
:januari - juni ).  Menurut dari majalah 
info bank tahun 2011 mengungkapkan 
bahwa hadiah  yang diberikan  
langsung pada saat buka rekening 
menjadi program loyalitas yang 
memiliki  kontribusi paling tinggi. 
Efek program ini cukup besar  
terhadap penabung, baik penabung 
lama maupun penabung baru. Oleh 

karena itu peneliti ingin melihat 
seberapa besar bank BNI menciptakan 
nasabah yang loyal dengan adanya 
sitem layanan yang lebih unggul.  
Dengan melihat tabel kepuasan 
nasabah bank BNI pada tahun 2009 ke 
2010 dan tahun 2010 ke 2011 bank 
BNI juga mengali penurunan 
persentase. Dalam hal ini peneliti akan 
menganalisis apa yang menimbulkan 
bank BNI dalam tingkat kepuasannya 
dari tiga tahun belakangan ini selalu 
mengalami penurunan. Peneliti akan 
melihat  seberapa besar dampak 
kepuasan nasabah bank BNI terhadap 
sistem pelayanan yang diberikan dan 
peneliti juga menilai apakah bank BNI 
dalam memberikan jasa pelayanan 
akan menimbulkan rasa loya terhadap 
nasabahnya.  
RERANGKA TEORITIS DAN 
HIPOTESIS 
Berdasarkan  penelitian oleh Bilal 
Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria 
Andleeb Qureshi and Asad  Shahjehan  
( 2010 ) 
Penelitian kali ini mengacu pada 
Jurnal of Banking (2010) dengan judul  
”Determinants Of Customer Loyalty in 
the Banking Sector : The case of 
Pakistan“, yang di teliti oleh Bilal 
Afsar, Zia UR Rehman, Jaweria 
Andleeb Qureshi dan Asad Shahjehan. 
Dalam penelitian tersebut peneliti 
melakukan penelitian mengenai 
konsep loyalitas nasabah telah menjadi 
banyak pertimbangan dan perhatian 
dari kedua akademisi dan praktisi di 
industri. Di pasar yang semakin 
kompetitif, mampu membangun 
loyalitas nasabah dipandang sebagai 
faktor kunci dalam memenangkan 
pangsa pasar.  
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Tujuan dari penelitiannya adalah untuk 
menemukan faktor-faktor loyalitas 
nasabah di Pakistan. Penelitian 
menganalisis hubungan antara faktor - 
faktor yang berbeda, model untuk 
loyalitas nasabah yang telah di usulkan 
di akhir penelitian. Penelitian ini 
mengkaji korelasi faktor- faktor 
loyalitas nasabah melalui pengujian 
hipotesis.Total jumlah sampel yang 
diguankan adalah sebanyak 316 
responden merupakan nasabah suatu 
bank di Pakistan. 
Berdasarkan penelitian lain yang 
dilakukan oleh Penelitian Tracey S. 
Dagger,Meredith E. David, Sandy Ng ( 
2011 ) mengangkat topik “Do 
relationship benefits and maintenance 
drive commitment and loyalty “. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan “Apakah manfaat 
hubungan berpengaruh pada loyalitas 
dan komitmen”.  
Nasabah yang merasakan manfaat 
tinggi cenderung memiliki perasaan 
keamanan dan kenyamanan setelah 
mengembangkan suatu hubungan 
(Gwinner et al, 1998.), sehingga 
mengurangi kecemasan dan 
meningkatkan keyakinan untuk 
memanfaatkan jasa tersebut (loyal). 
Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuisioner yang 
pengumpulan datanya menggunakan 
cross sectional.  Penelitian ini 
dilakukan pada perbankan umum dan 
sampelnya dilakukan untuk 3.000 
orang  yang bisa dihubungi melalui 
surat pos dan setelah enam minggu 
baru bisa dilihat dari sampel akhir 
yaitu 591 persen atau 19,7%.  
Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuisioner yang 

selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan Structural Equation 
Modelling (SEM). Tujuan dari hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa untuk 
meningkatkan komitmen  perusahaan 
yang berkomitmen,  perusahaan harus 
memberikan fokus pada penyediaan 
kepercayaan dan manfaat sosial. 
Adapun persamaan dari penelitian ini 
adalah sama-sama meneliti variabel 
kepuasan, kepercayaan, komitmen dan 
loyalitas pada perusahaan. 
Kepuasan 
Kepuasan nasabah adalah berubungan 
dengan tingkat perasaan setelah 
membandingkan kinerja atau hasil 
yang ia rasakan dengan harapannya. 
Kepuasan nasabah ditentukan oleh 
berbagai jenis pelayanan yang 
didapatkan oleh nasabah selama 
menggunakan beberapa tahapan 
pelayanan tersebut. Kepuasan adalah 
persaan senang atau kecewa seseorang 
sebagai hasil dari perbandingan antara 
prestasi atau produk yang dirasakan 
(Kotler dan Philip, 2009 : 86). 
Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria 
Andleeb Qureshi and Asad  Shahjehan  
(2010) kepuasan adalah satu lagi sifat 
penting yang harus diperhitungkan 
ketika membentuk loyalitas 
keseluruhan pelanggan terhadap 
penyedia layanan mereka. di bank, 
pelanggan bertanya pada diri sendiri 
tentang tingkat layanan dan 
memutuskan tentang kurangnya 
penting diberikan kepada mereka dan 
memutuskan tentang perilaku 
pembelian kembali setelah 
menggunakan layanan. 
Kepuasan nasabah adalah respons 
pelanggan terhadap evaluasi persepsi 
atas perbedaan antara harapan awal 
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sebelum pembelian dan kinerja aktual 
produk sebagaimana dipersepsikan 
setelah memakai atau mengonsumsi 
produk bersangkutan (Tse and Wilton 
dalam Tjiptono, 2008 : 169). 
Sementara pendapat lain 
mendefinisikan kepuasan sebagai 
evaluasi purnabeli keseluruhan yang 
membandingkan persepsi terhadap 
kinerja produk dengan ekspektasi pra- 
pembelian (Fornell dalam Tjiptono, 
2008 : 169). 
Kepercayaan 
Menurut Erna Ferrinadewi (2008) 
kepercayaan nasabah adalah sejumlah 
keyakinan spesifik terhadap kejujuran 
pihak yang dipercaya dan kemampuan 
menepati janji (integrity), perhatian 
dan motivasi yang dipercaya untuk 
bertindak sesuai dengan kepentingan 
yang mempercayai mereka 
(benevolence), kemampuan pihak yang 
dipercaya untuk melaksanakan 
kebutuhan yang mempercayai 
(competency) dan konsistensi perilaku 
pihak yang dipercaya (predictability). 
Komitmen Nasabah 
Menurut Bilal afsar ,et,al (2010) faktor 
komitmen lebih berkorelasi dari faktor 
lainya berarti bahwa nasabah 
berkomitmen untuk bank maka 
kepercayaan nasabah kepada bank 
akan meningkat. Ini Berarti bahwa 
komitmen nasabah terhadap loyalitas 
nasabah mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas nasabah. Faktor- 
faktor yang mempengaruhi komitmen 
organisasi adalah personal, situasional 
dan posisi. Personal mempunyai ciri-
ciri kepribadian tertentu yaitu teliti dan 

berpandangan positif. Komitmen dapat 
digambarkan sebagai orientasi nasabah 
jangka panjang terhadap hubungan 
bisnis yang berdasarkan pada 
keterikatan emosional. 
Menurut Promosi Marketing 
Association (2009), sekitar tiga 
perempat dari pengecer melaporkan 
bahwa mereka sedang mengumpulkan 
data untuk lebih memahami 
pelanggan. Melakukan penelitian 
nasabah  memungkinkan perusahaan 
mengenali kekuatan internal dan 
kelemahan, sehingga perusahaan untuk 
secara efektif mengelola dan 
meningkatkan hubungan nasabah. 
Loyalitas Nasabah 
Kotler dan Amstrong (2009 : 546) 
berpendapat, kepuasan adalah suatu 
tingkatan dimana produk dirasakan 
sesuai dengan harapan nasabah. 
Menurut Nina (2010 : 13),  loyalitas 
adalah tentang presentase dari orang 
yang pernah membeli dalam kerangka 
waktu tertentu dan melakukan 
pembelian ulang sejak pembelian yang 
pertama. 
Dari pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa loyalitas adalah 
suatu ketertarikan secara keterlanjutan 
akibat pelayanan yang maksimal. 
Seseorang akan loyal pada produk 
yang telah mereka pilih apabila produk 
tersebut memberikan pelayanan yang 
lebih dari harapan mereka. Oleh 
karena itu, bank harus dapat 
memaksimalkan pelayanan sehingga 
dapat memperoleh loyalitas nasabah. 
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GAMBAR RERANGKA PEMIKIRAN 

 

 H1  

 H3 

     H2 

  

H1 :  Kepuasan berpengaruh positif 
terhadap komitmen nasabah 
pada Bank    BNI di 
Surabaya. 

H2 :  Kepercayaan berpengaruh 
positif terhadap komitmen 
nasabah pada Bank BNI
 di Surabaya. 

H3 :  Komitmen berpengaruh 
positif terhadap loyalitas 
nasabah pada Bank BNI di 
Surabaya. 

METODE PENELITIAN  
Rancangan Penelitian 
   Penelitian ini ditinjau atas 
beberapa klasifikasi menurut Sekaran 
(2009:154), yaitu tujuan penelitian ini 
merupakan penelitian jenis hipotesis, 
yaitu menjelaskan mengenai sifat 
hubungan tertentu yang terjadi antar 
variabel endogen terhadap variabel 
eksogen dan unit analisis, merupakan 
penelitian yang menganalisis data yang 
berasal dari setiap nasabah. 
Batasan Penelitian 
  Dalam penelitian ini hanya 
meneliti nsabah produk tabungan Bank 
BNI di Surabaya yang meliputi 
variabel kepercayaan dan kepuasan 
yang mempengaruhi komitmen dan 
berdampak pada loyalitas nasabah 

produk tabungan bank BNI di 
Surabaya 
Identifikasi Variabel 
  Variabel yang akan di analisis 
terdiri dari dua jenis variabel yaitu 
variabel eksogen dengan variabel 
endogen yang memiliki hubungan 
sebab akibat antar variabel, antara lain: 
1. Variabel Eksogen 

Merupakan variabel yang berdiri 
sendiri, dimana variabel ini tidak 
bisa dipengaruhi oleh variabel lain 
tetapi bisa mempengaruhi. Pada 
penelitian ini yang termasuk 
variabel eksogen meliputi : 
KPS   = Kepuasan 
KPC   = Kepercayaan 

2. Variabel Endogen meliputi : 
KMM  = Komitmen 
LN   = Loyalitas Nasabah 

Pengukuran Variabel 
Pada penelitian  ini peneliti 
menggunakan skala likert yang 
digunakan untuk melakukan 
pengukuran variabel. Pengukuran yang 
menggunakan skala likert tersebut 
berisi 5 jawaban mengenai kesetujuan 
responden terhadap pernyataan yang 
ditemukan serta meminta responden 
untuk memilih salah satu instrumen  
yang sudah tersedia pada kuisioner 

Kepuasan  

Kepercayaan  

Komitmen Loyalitas 
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yang diberikan. Jawaban yang akan 
dinilai sedangkan skor penilaian yang 
ditetapkan yaitu 1-5. 
a) Skor 5 untuk jawaban sangat setuju  
b) Skor 4 untuk jawaban setuju  
c) Skor 3 untuk jawaban ragu – ragu  
d) Skor 2 untuk jawaban tidak setuju  
e) Skor 1 untuk jawaban sangat tidak 
setuju  
Populasi, Sampel dan Teknik 
Pengambilan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri dari obyek atau subyek 
yang mempunyai kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari, dan 
kemudian ditarik suatu kesimpulannya 
(Rosady Ruslan, 2010 : 133). Dengan 
adanya sampel peneliti akan mampu 
menarik kesimpulan yang dapat 
digeneralisasikan terhadap populasi 
penelitian. Sampel dalam penelitian ini 
hanya diambil 125 responden, para 
nasabah produk tabungan Bank BNI di 
Surabaya. Adapun kriteria yang 
diinginkan peneliti yaitu: 
Responden yang telah menjadi 
nasabah Bank BNI ≥ 1 tahun dan telah 
menggunakan produk tabungan 
minimal 1 tahun dan telah berusia 
minimal 18 tahun. 
Teknik pengambilan sampling adalah 
merupakan metode pengambilan 
sampel, dan untuk menentukan sampel 
yang akan dipergunakan dalam suatu 
penelitian, dan ada beberapa teknik 
sampling yang secara garis besarnya 
bahwa teknik sampling, yaitu 
Probability Sampling dan Non-
Probability Sampling (Rosady Ruslan, 
2010 : 151).  
Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah desain sampel 

tanpa probabilitas atau Non-
Probability Sampling dengan 
convenience sampling yaitu sampel 
berdasarkan kemudahan dan metode 
ini dapat memilih dari elemen populasi 
(orang atau peristiwa) yang datanya 
berlimpah dan mudah diperoleh oleh 
peneliti.  
Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Kuesioner 
tersebut dilakukan dengan cara 
menyusun indikator dari sebuah 
variabel menjadi sebuah pertanyaan, 
yang akan diajukan kepada responden. 
Alat atau instrumen yang 
dipergunakan dalam penelitian ini 
berupa pernyataan dengan interval 
lima jawaban atau lebih dikenal 
dengan istilah kuesioner. 
Analisis Data Dan Pembahasan  
Analisis Statistik  
Asumsi Structural Equation Model 
(SEM) 
Penelitian ini mengunakan análisis 
statistik Structural Equation Model 
(SEM) dengan mengunakan analisis 
program AMOS 18. Teknik estimasi 
yang digunakan adalah Maximum 
likelihood (ML) karena sampel yang 
digunakan antara 100-200. Sebelum 
pengujian SEM, terlebih dahulu 
dilakukan pengujian asumsi meliputi : 
Ukuran Sampel  
Penentuan ukuran sampel dihitung 
agar bisa dikatakan representatif dari 
populasi yang telah ditentukan dengan 
pendekatan menurut Roscoe (1975) 
dalam Ferdinand (2002) bahwa dalam 
analisis SEM jumlah sampel yang 
dibutuhkan minimal adalah jumlah 
indikator dalam variabel model 
dikalikan 5 (lima). Didalam model 
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penelitian ini ada sebanyak 15 
indikator, sehingga jumlah sampel 
minimal yang dibutuhkan adalah 15 x 
5 = 75 sampel. Pada penelitian saat ini, 
jumlah responden yang digunakan 
sebanyak 125 orang nasabah bank BNI 
di wilayah Surabaya, oleh karena itu 
ukuran sampel yang di ambil telah 
terpenuhi dan dapat dilanjutkan 
dengan mengitung uji normalitas yang 
dilihat dari nilai skewness value. 
Uji Normalitas  
Uji normalitas perlu dilakukan baik 
untuk normalitas terhadap data tunggal 

maupun data multivariate. Untuk 
menguji normalitas distribusi data 
yang digunakan dalam analisis, 
peneliti mengamati skewness value 
dari data yang digunakan dengan 
pengujian Assessment of Normality. 
Dimana nilai kritisnya ± 2,58 pada 
tingkat 0,01 (1%), yang berarti apabila 
nilai yang dihitung lebih besar dari 
2,58 maka distribusi data dikatakan 
tidak normal (Ferdinand, 2002). 
Berikut hasil dari tabel uji normalitas 
dalam penelitian ini.   

 
Tabel Uji Normalitas 

 
Variable min max skew c.r. Batas c.r Penilaian 

LN1 2.000 5.000 -.003 -.015 ±2,58 Normal 
LN2 2.000 5.000 .127 .564 ±2,58 Normal 
LN3 1.000 5.000 .171 .761 ±2,58 Normal 
LN4 2.000 5.000 .208 .925 ±2,58 Normal 

KMM4 2.000 5.000 -.552 -2.457 ±2,58 Normal 
KMM3 2.000 5.000 .118 .527 ±2,58 Normal 
KMM2 2.000 5.000 .440 1.961 ±2,58 Normal 
KMM1 1.000 5.000 -.183 -.816 ±2,58 Normal 
KPC1 3.000 5.000 .270 1.202 ±2,58 Normal 
KPC2 2.000 5.000 .086 .382 ±2,58 Normal 
KPC3 2.000 5.000 -.109 -.487 ±2,58 Normal 
KPC4 2.000 5.000 -.623 -2.774 ±2,58 Tidak Normal 
KPS3 2.000 5.000 .107 .475 ±2,58 Normal 
KPS2 2.000 5.000 .014 .061 ±2,58 Normal 
KPS1 3.000 5.000 .223 .994 ±2,58 Normal 

 
 Nilai critical ratio skewness value 
di atas ternyata sebagian besar 
indikator menunjukkan distribusi 
normal dengan nilai ± 2.58 terpenuhi 
kecuali indikator KPC4.Untuk 
multivariate normal, diketahui bahwa 

distribusi multivariate normal tidak 
terpenuhi, karena nilai critical ratio 
lebih dari 2,58. Analisis Structural 
Equation Modelling tetap dilanjutkan, 
dikarenakan jumlah sampel telah 
mencukupi syarat minimum dan 
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pengambilan item pertanyaan untuk 
responden telah sesuai acuan jurnal 
pendukung, maka dianggap tidak 
berpengaruh terhadap hasil penelitian 
(Budi Prabowo, 2008) 
Uji Outliers 
    Outliers adalah data yang 
memiliki karakteristik unik yang 
terlihat sangat berbeda jauh dari 
observasi – observasi lainnya dan 
muncul dalam bentuk nilai ekstrim 
baik untuk variabe tunggal atau 
variabel kombinasi (Hair, et al. dikutip 
dari Ferdinand, 2002). Dalam analisis 
ini outlier dievaluasi dengan dua cara 

yaitu analisis terhadap univariate 
outliers dan multivariate outliers. 
Univariate Outliers 
Deteksi terhadap adanya outlier 
univariate dapat dilakukan dengan 
menentukan nilai ambang batas yang 
akan dikategorikan sebagai outliers 
dengan mengkonversi nilai data 
penilaian kedalam standard score (z-
score), yang mempunyai nilai rata – 
rata nol dengan standar deviasi sebesar 
satu. Suatu observasi dikategorikan 
sebagai outliers apabila nilai z-score 
yang dihasilkan didalam selang ± 3. 

 
Tabel  Outlier Univariate 

 
   
Data di atas menunjukkan masih ada 
indikator yang memiliki nilai Z-score 
kurang dari -3, karena itu dapat 
disimpulkan bahwa masih terdapat 
outliers univariate. Jumlah observasi 
yang dikategorikan outliers univariate 

dan dibuang sebanyak 3 (tiga) 
observasi yaitu responden 74, 79 dan 
94 sehingga jumlah responden 
selanjutnya sebanyak 125 – 3 = 122 
orang. 
 

Descriptive Statistics

125 -1.12629 2.18633 .0000000 1.00000000
125 -1.96749 1.93626 .0000000 1.00000000
125 -2.64882 2.06438 .0000000 1.00000000
125 -2.47859 1.99002 .0000000 1.00000000
125 -2.45387 2.17026 .0000000 1.00000000
125 -3.56286 2.12861 .0000000 1.00000000
125 -2.83635 2.02041 .0000000 1.00000000
125 -2.72803 2.00813 .0000000 1.00000000
125 -2.07577 2.20123 .0000000 1.00000000
125 -2.03818 2.25574 .0000000 1.00000000
125 -3.26690 1.58013 .0000000 1.00000000
125 -2.86046 2.10562 .0000000 1.00000000
125 -1.51737 2.37999 .0000000 1.00000000
125 -2.67095 2.46549 .0000000 1.00000000
125 -3.00675 2.32437 .0000000 1.00000000
125

Zscore(KPS1)
Zscore(KPS2)
Zscore(KPS3)
Zscore(KPC1)
Zscore(KPC2)
Zscore(KPC3)
Zscore(KPC4)
Zscore(KMM1)
Zscore(KMM2)
Zscore(KMM3)
Zscore(KMM4)
Zscore(LN1)
Zscore(LN2)
Zscore(LN3)
Zscore(LN4)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Multivariate Outliers 
Evaluasi terhadap multivariate outlier 
dilakukan dengan memperhatikan 
mahalanobis distance. Kriteria yang 
dilakukan adalah berdasarkan nilai 
Chi-square pada derajat kebedasan 

(degree of freedom)15 yaitu jumlah 
variabel indikator pada tingkat 
signifikan p < 0,001. Nilai 
Mahalonobis Distace yang lebih besar 
dari 37,697 adalah multivariate outlier. 

 
Tabel  Outlier Multivariate 

 
 

Dari data yang diolah menunjukkan 
masih ada satu data yang outlier yaitu 
data responden yang memiliki nomer 
60, 72 dan 78 memiliki nilai 
mahalonobis distance sebesar lebih 
dari 37,697. Maka data tersebut harus 
dibuang sebelum melakukan analisis 
ke tahap berikutnya dengan jumlah  
responden menjadi 122 – 3 = 119 
orang. 
 
 

Multivariate CFA 
Gambar Multivariate CFA 
menunjukan bahwa uji validitas secara 
multivariate telah dilakukan dan 
disajikan dalam gambar. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Residuals Statisticsa

11.1777 116.5336 62.5246 26.57867 122
-1.932 2.032 .000 1.000 122

4.138 17.376 9.357 2.534 122

2.9344 123.4223 62.3046 27.40466 122
63.72202 65.98522 .00000 25.04656 122

-2.381 2.466 .000 .936 122
-2.684 2.780 .004 1.014 122

80.94805 83.84871 .21997 29.53716 122
-2.767 2.873 .004 1.023 122
1.902 50.025 14.877 8.057 122

.000 .131 .012 .022 122

.016 .413 .123 .067 122

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Va
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residua
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Va

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
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Tabel 
 

HASIL ESTIMASI MODEL UJI CFA 
MUTIVARIABEL 

  Estimate Std.Est S.E. C.R. P Label 
KPS1 <--- KPS 1 0.734         
KPS2 <--- KPS 1.5 0.862 0.171 8.756 *** par_1 
KPS3 <--- KPS 1.198 0.664 0.176 6.814 *** par_2 
KPC4 <--- KPC 1 0.508         
KPC3 <--- KPC 1.523 0.707 0.291 5.232 *** par_3 
KPC2 <--- KPC 1.66 0.798 0.307 5.402 *** par_4 
KPC1 <--- KPC 1.368 0.661 0.28 4.89 *** par_5 
KMM1 <--- KMM 1 0.845         
KMM2 <--- KMM 0.751 0.79 0.077 9.717 *** par_6 
KMM3 <--- KMM 0.789 0.817 0.08 9.818 *** par_7 
KMM4 <--- KMM 0.388 0.368 0.103 3.767 *** par_8 
LN4 <--- LN 1 0.799         
LN3 <--- LN 1.072 0.77 0.118 9.062 *** par_9 
LN2 <--- LN 1.211 0.873 0.116 10.43 *** par_10 
LN1 <--- LN 1.145 0.796 0.121 9.423 *** par_11 
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Di dalam uji multivariate CFA 
terdapat satu variabel yang tidak 
memenuhi standart estimasi ≥ 0,50 
yaitu variabel KMM-KMM4 yang 

bernilai 0,368. Setelah itu dilakukan 
kriteria penilaian terhadap Goodness-
of-fit. Berikut merupakan penilaian 
hasil Goodness of fit indices. 

 
Tabel  

GOODNESS-OF-FIT FULL STRUCTURAL MOEL CFA 
MULTIVARIATE 

 
Kriteria Hasil Nilai Kritis Evaluasi Model 
Cmin/df 2,694 ≤ 2,00 Marginal  

Probability 0,000 ≥ 0,05 Marginal 
GFI 0,804 ≥ 0,90 Marginal 

AGFI 0,719 ≥ 0,90 Marginal 
TLI 0,832 ≥ 0,95 Marginal 
CFI 0,994 ≥ 0,95 Marginal 

RMSEA 0,079 ≤ 0,08 Marginal 
 

Dari hasil Goodness-of-fitmasih belum 
didapat hasil yang baik sehingga perlu 
dilakukan modifikasi dalam uji 

multivariate CFA. Modifikasi 
dilakukan sebanyak dua kali berikut 
disajikan hasil modifikasi. 

 
Tabel  

MODIFIKASI INDICES MODEL 
 

      M.I. Par Change Langkah  

e8 <--> e11 12.656 -0.119  

1 

 

 

e6 <--> e4 10.401 -0.07

e7 <--> e11 27.691 0.175

e7 <--> e8 19.264 -0.109

e9 <--> e14 9.261 -0.066

2 

 

 

e6 <--> e13 7.98 0.05

e6 <--> e15 11.623 -0.063

e3 <--> e12 10.073 -0.093
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Analisis konfirmatori CFA akhir 
Setelah melakukan modifikasi indices, 
peneliti melakukan korelasi antara 
variabel yang memiliki modification 
indices yang tertinggi hingga 
mendapatkan model yang sesuai.  
Modifikasi dilakukan sebanyak dua 
kali dan tercapai model revisi yang 
terlihat pada gambar 4.13. 

 
Gambar  Gambar Full Structural 
Model Uji CFA revisi modifikasi 
Dari gambar 4.13 dapat dilihat 
perbandingan hasil pengujian dengan 

kriteria yang diharapkan berdasarkan 
Goodness-Of-Fit yang baik. Hal 
tersebut tercemin pada tabel 4.24. 
 

Tabel 4 
GOODNESS-OF-FIT MODEL UJI 
CFA REVISI MODIFIKASI 
Kriteria Hasil Nilai 

Kritis 
Evaluasi 
Model

Cmin/df 1,651 ≤ 2,00 Fit  
Probability 0,001 ≥ 0,05 Marginal 
GFI 0,888 ≥ 0,90 Marginal 
AGFI 0,824 ≥ 0,90 Marginal 
TLI 0,944 ≥ 0,95 Marginal 
CFI 0,960 ≥ 0,95 Fit  
RMSEA 0,069 ≤ 0,08 Fit  

 
Tabel menunjukan bahwa uji 
kesesuaian model yang telah diuji 
menghasilkan sebuah tingkat 
penerimaan yang lebih baik dari pada 
sebelumnya walaupun belum mampu 
memenuhi semua kriteria Goodness-
Of-Fit. Adapun hasil estimasi dari 
model CFA setelah dilakukan 
modifikasi adalah sebagai berikut. 

Tabel HASIL ESTIMASI MODEL UJI CFA 

         Estimate Estimate S.E. C.R. P  Label 
KPS1  <‐‐‐  KPS  1 0.745          
KPS2  <‐‐‐  KPS  1.455 0.848 0.165 8.799 ***  par_1
KPS3  <‐‐‐  KPS  1.25 0.692 0.173 7.219 ***  par_2
KPC4  <‐‐‐  KPC  1 0.504          
KPC3  <‐‐‐  KPC  1.697 0.764 0.311 5.449 ***  par_3
KPC2  <‐‐‐  KPC  1.678 0.788 0.306 5.478 ***  par_4
KPC1  <‐‐‐  KPC  1.483 0.699 0.294 5.041 ***  par_5
KMM1  <‐‐‐  KMM  1 0.864          
KMM2  <‐‐‐  KMM  0.7 0.764 0.072 9.738 ***  par_6
KMM3  <‐‐‐  KMM  0.756 0.806 0.073 10.395 ***  par_7
KMM4  <‐‐‐  KMM  0.439 0.431 0.103 4.255 ***  par_8
LN4  <‐‐‐  LN  1 0.798          
LN3  <‐‐‐  LN  1.083 0.773 0.118 9.184 ***  par_9
LN2  <‐‐‐  LN  1.218 0.865 0.116 10.491 ***  par_10
LN1  <‐‐‐  LN  1.176 0.805 0.123 9.533 ***  par_11
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Berdasarkan hasil akhir pada tabel, 
dapat dilihat signifikansi loading 
factor. Loading Factor dapar 
digunakan untuk menjelaskan faktor 
yang dianalisis. Adapun syarat nilai 
loading factor berada pada nilai ≥0,50-
0,60 (Ghozali 2011:135). Hal tersebut 
menunjukan bahwa semua indikator 
sudah memenuhi kriteria valid dan 
berdasarkan hasil uji CFA univariate 
dan multivariate. Berikut di tampilkan 
gambar akhir penelitian . 
Structural Equation Model (SEM) 
Setelah dilakukan pengujian secara 
unidimensioanl pada masing-masing 
variabel laten dengan menggunakan 
Confirmatory Factor Analysis, langkah 
selanjutnya adalah melakukan analisis 
Structural Equation Modeling (SEM) 
dengan full model yang berbasis teori 
Full Model Struktural. 

Gambar Full Struktur Model Awal 
Running 

 
Tabel 

KRITERIA GOODNESS OF FIT 
INDICESMODEL SEM AWAL 
Kriteria Hasil Nilai 

Kritis 
Evaluasi 
Model 

Cmin/df 2,741 ≤ 2,00 Belum Baik 
Probability 0,000 ≥ 0,05 Belum Baik 
GFI 0,793 ≥ 0,90 Belum Baik 
AGFI 0,711 ≥ 0,90 Belum Baik 
TLI 0,828 ≥ 0,95 Belum Baik 
CFI 0,859 ≥ 0,95 Belum Baik 
RMSEA 0,121 ≤ 0,08 Belum Baik 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 
hasil pengujian model ini 
menghasilkan sebuah tingkat 
penerimaan yang masih belum baik 
terutama probabilitasnya kurang dari 
5%. Oleh sebab itu peneliti melakukan 
modifikasi terhadap model dengan 
melihat Modification Indices yang ada 
sehingga didapatkan model yang 
sesuai. 
Modifikasi Model Struktural 
 

 
Gambar  

Modifikasi Model 
 

Tabel  
Kriteria Goodness of Fit IndicesModel 

SEM Modifikasi 
 

Kriteria Hasil Nilai 
Kritis 

Evaluasi 
Model 

Cmin/df 1,256 ≤ 2,00 Baik 
Probability 0,066 ≥ 0,05 Fit 

GFI 0,907 ≥ 0,90 Baik 
AGFI 0,851 ≥ 0,90 Cukup Baik 
TLI 0,975 ≥ 0,95 Baik 
CFI 0,982 ≥ 0,95 Baik 

RMSEA 0,047 ≤ 0,08 Baik 
 Hasil modifikasi model struktural 
yang dilakukan, menghasilkan 
penurunan nilai 2χ  sampai menjadi 
sebesar 94,186 dengan probabilitas 
sebesar 0,066. Nilai ini lebih besar dari 
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0,05 sehingga sudah didapatkan 
matriks varian kovarian populasi sama 
dengan mariks varian kovarian model 
yang diestimasi. Selain itu juga, dilihat 
semua kriteria memenuhi batas cut off 
value yang ditentukan.  
    Setelah didapatkan model 
yang sesuai, selanjutnya dapat dilihat 

signifikansi dari model tersebut 
dengan membandingkan nilai 
probabilitas dari setiap hubungan 
kausalitas dengan α (5%). Nilai 
loading dan signifikansi disajikan pada 
Tabel berikut ini : 

Tabel  
Estimasi Parameter Struktur Model Akhir 

 Ustd 
Estimate 

Std 
Estimate C.R. P Keterangan 

KMM <--- KPS 0.351 0.211 0.818 0.414 Tidak Signifikan 
KMM <--- KPC 1.686 0.690 2.521 0.012 Signifikan 
LN <--- KMM 0.632 0.840 8.715 0.000 Signifikan 

 
 Penjelasan dari tabel di atas adalah : 
 a. Kepuasan berpengaruh  tidak 

signifikan terhadap komitmen, 
dilihat dari  Critical Ratio yang 
dihasilkan kurang dari 2.0 atau 
p-value lebih besar dari 5%, 
sehingga hipotesis ke-1 
”Kepuasan berpengaruh positif 
terhadap komitmen nasabah pada 
Bank BNI di Surabaya” ditolak. 

 b. Kepercayaan berpengaruh 
signifikan terhadap komitmen, 
dilihat dari Critical Ratio yang 
dihasilkan lebih dari 2.0 atau p-
value kurang dari 5% dan nilai 
standardized estimate yang 
bernilai positif, sehingga 
hipotesis ke-2 ”Kepercayaan 
berpengaruh positif terhadap 
komitmen nasabah pada Bank 
BNI di Surabaya” dapat 
diterima. 

 c. Komitmen berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas, 
dilihat dari  Critical Ratio yang 
dihasilkan lebih dari 2.0 atau p-

value kurang dari 5% dan nilai 
standardized estimate yang 
bernilai positif, sehingga 
hipotesis ke-3 ”Komitmen 
berpengaruh positif terhadap 
loyalitas nasabah pada Bank BNI 
di Surabaya” dapat diterima. 

    Dari model struktural, 
dapat dlihat adanya intervening yaitu 
variabel komitmen, sehingga untuk 
dapat menerangkan besarnya pengaruh 
langsung dan tidak langsung, maka 
dilakukan perhitungan besarnya direct 
dan indirect effect yang dihasilkan. 
Untuk pengaruh langsung antar 
variabel laten disajikan pada Tabel di 
bawah ini : 

Tabel  
Direct Effect antar Variabel Laten 

KPC KPS KMM LN 
KMM .690 .211 .000 .000 

LN .000 .000 .840 .000 
 
Dari Tabel di atas dapat diketahui 
pengaruh langsung dari masing-
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masing variabel eksogen terhadap 
variabel endogen. Hubungan kausalitas 
yang mempunyai pengaruh langsung 
terbesar adalah antara komitmen dan 
loyalitas yaitu sebesar 0,840. Hal ini 
menunjukkan bahwa hubungan 
komitmen yang semakin tinggi akan 
meningkatkan loyalitas nasabah. 
Untuk pengaruh kepercayaan terhadap 
komitmen adalah sebesar 0,690 yang 
berarti bahwa semakin tinggi 
kepercayaan nasabah akan 
meningkatkan komitmen. 
    Pengaruh tidak langsung 
(indirect effect) dalam model struktural 
dibentuk karena adanya intervening 
dari variabel lain. Besar indirect effect 
disajikan pada Tabel di bawah ini : 

Tabel 
Indirect Effect antar Variabel Laten 

KPC KPS KMM LN 
KMM .000 .000 .000 .000 

LN .579 .177 .000 .000 
 
Berdasarkan Tabel di atas dapat 
dijelaskan bahwa pengaruh tidak 
langsung antara kepercayaan terhadap 
loyalitas melalui variabel komitmen 
adalah sebesar 57,9%. 
Pengaruh Kepuasan Terhadap 
Komitmen  
Berdasarkan hasil pengujian pengaruh 
kepuasan terhadap komitmen nasabah 
secara statistik menunjukan hasil yang 
tidak signifikan sebesar p(0,414). 
Penjelasan ini dapat dibuktikan dari 
nilai p di tabel yang telah sesuai 
dengan taraf signifikan yaitu< dari 
0.05 dan pengaruh positif tidak 
signifikan sebsar 0,211. Hasil tersebut 
menunjukan bahwa jika kepuasan 
nasabah naik satu satuan standart 

deviasi, maka akan meningkatkan 
komitmen nasabah sebesar 0,211. 
Tidak signifikan itu berarti bahwa jika 
kepuasan naik belum tentu bisa 
meningkatkan komitmen nasabah.  
Dilihat dari hasil tanggapan responden 
yang menunjukan nilai terendah yaitu 
sebesar 3,24 merupakan indikator 
KPS3 (memilih bank BNI karena lebih 
bagus dari dibandingkan dengan bank 
lain). Hal ini menunjukan bahwa 
hipotesis penelitian yang menyatakan 
kepuasan berpengaruh positif terhadap 
komitmen nasabah ditolak. Sehingga 
dapat disumpulkan bahwa kepuasan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen nasabah. 
Penelitian ini tidak sejalan dengan 
Bilal Afsar, Zia Ur rehman, Jaweria 
andleeb Qureshi, dan Asad Shahjehan 
(2010)yang menyatakan bahwa 
kepuasan berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas nasabah.Tingkat 
kepuasanselalu tinggiketika 
nasabahmengeluarkan harga 
minimumnamun mendapatkanmanfaat 
dan keuntungan maksimum.  
Jika dilihat dari pernyataan dalam 
kuesioner yaitu kepuasan nasabah 
dilihat dari cara karyawan menangani 
nasabah, pemenuhan atas kebutuhan 
nasabah dan BNI lebih bagus dari bank 
lain.Sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Srinivanas (2007) 
kepuasan bukan suatu persyaratan 
utama untuk membuat nasabah 
menjadi berkomitmen, nasabah yang 
puas namun berkurangnya komitmen 
terhadap bank juga bisa terjadi karena 
adanya pesaing yang lebih baik dengan 
adanya kualitas produk dan layanan 
yang lebih baik dari pesaing. 
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Pengaruh Kepercayaan Terhadap 
Komitmen  
Berdasarkan hasil pengujian pengaruh 
kepuasan terhadap komitmen nasabah 
secara statistik menunjukan hasil yang 
signifikan sebesar p(0,012). Penjelasan 
ini dapat dibuktikan dari nilai p di 
tabel 4.28 yang telah sesuai dengan 
taraf signifikan yaitu  < dari 0.05 dan 
pengaruh positif signifikan sebsar 
0,690. Hasil tersebut menunjukan 
bahwa jika kepuasan nasabah naik satu 
satuan standart deviasi, maka akan 
meningkatkan komitmen nasabah 
sebesar 0,690. Hal ini menunjukan 
bahwa hipotesis penelitian yang 
menyatakan kepercayaan berpengaruh 
positif terhadap komitmen nasabah 
diterima, sehingga dapat dikatakan 
bahwa kepercayaan yang dirasa oleh 
nasabah bank BNI sebagai berikut : 
1. Akan percaya bahwa bank BNI 

tidak akan menipu nasabah. 
2. Akan merasa percaya bahwa bank 

BNI dapat membantu nasabah. 
3. Akan merasa percaya bahwa bank 

BNI dapat diandalkan. 
4. Secara umum nasabah akan 

mempercayai bank BNI. 
Penelitian ini telah sesuai dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Bilal Afsar (2010), yang 
menyatakan bahwa kepercayaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen. Jadi dapat juga dikatakan 
bahwa komitmen nasabah adalah suatu 
proses yang berkesinambungan 
sebagai akibat terbentuknya 
kepercayaan nasabah. dalam hasil 
penelitian ini mengindikasikan bahwa 
komitmen yang diberikan oleh bank 
bisa meningkatkan loyalitas nasabah. 

Pengaruh Komitmen Terhadap 
Loyalitas 
Berdasarkan hasil pengujian pengaruh 
komitmen terhadap loyalitas nasabah 
secara statistik menunjukan hasil yang 
signifikan sebesar p(0,000). Penjelasan 
ini dapat dibuktikan dari nilai p di 
tabel 4.28 yang telah sesuai dengan 
taraf signifikan yaitu  < dari 0.05 dan 
pengaruh positif signifikan sebsar 
0,840. Hasil tersebut menunjukan 
bahwa jika kepuasan nasabah naik satu 
satuan standart deviasi, maka akan 
meningkatkan komitmen nasabah 
sebesar 0,840.  
Hipotesis penelitian yang menytakan 
bahwa komitmen berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas nasabah 
dapat diterima. Dalam hasil penelitian 
ini mengindikasikan bahwa komitmen 
yang diberikan oleh bank bisa 
meningkatkan loyalitas nasabah.  
Menurut Tracey S. Dagger, Meredith 
E. David, Sandy Ng, (2011) komitmen 
pelanggandiakuipenting sebagai 
hubungan jangka panjang. Pada 
kenyataannya, komitmen telah lama 
dianggap sebagai variabel penting 
dalam menilai seberapa besar nasabah 
loyal kepada bank. Nasabah 
berkomitmen lebih mungkin untukt 
etap setia pada bank karena mereka 
merasa bahwa hubungan pelayanan 
adalah penting. Sebagai akibatnya, 
mereka memiliki keinginan untuk 
mempertahankan hubungan tersebut. 
Loyalitas meningkat menerjemahkan 
inti keuntungan yang lebih tinggi 
karena lebih murah untuk 
mempertahankan nasabah daripada 
menarik nasabah baru. Komitmen 
telah terbukti positif memprediksi 
aspek loyalitas nasabah.     
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Hasil penelitian ini sependapat dengan 
uraian tersebut di atas yaitu 
komitmenmemberikan dampak positif 
yang nyata terhadap loyalitas, hal ini 
terlihat dari nilai Critical Ratio yang 
dihasilkan lebih dari 2.0 yaitu sebesar 
8,715 atau p-value kurang dari 5% 
yaitu sebesar 0,000 (Tabel 4.22), serta 
besarnya pengaruh komitmen terhadap 
loyalitas sangat kuat yaitu 84% (Tabel 
4.28). komitmen yang tinggi ditimbul 
karena nasabah sudah merasa cocok 
dengan bank, terdapat hubungan yang 
jujur dan terbuka antara nasabah dan 
bank, aman serta adanay fleksibelitas 
dalam pelayanan yang diberikan oleh 
Bank.  
Keempat hal tersebut, yang menjadi 
pertimbangan nasabah untuk tetap 
setia dan membina hubungan jangka 
panjang dengan bank.Penelitian ini 
telah sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan sebelumnya oleh Menurut 
Tracey S. Dagger, Meredith E. David, 
Sandy Ng, (2011) yang menyatakan 
bahwa komitmen berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas nasabah. 
hal ini sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Morgan dan Hunt 
dalam Bilal Afsar 2010 bahwa nasabah 
yang memiliki komitmen yang kuat 
terhadap produk dan jasa yamg telah 
diberikan oleh bank maka akan 
mengarah pada loyalitas nasabah.  
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis Structural 
Equation Modelling, maka dapat 
ditarik kesimpulannya sebagai berikut: 
a. Kepuasan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap komitmen. 
Dilihat dari  Critical Ratio yang 
dihasilkan kurang dari 2.0 atau p-

value lebih besar dari 5%, sehingga 
hipotesis ke-1 ”Kepuasan 
berpengaruh positif terhadap 
komitmen nasabah pada Bank BNI 
di Surabaya” ditolak. Hal ini berarti 
tingginya kepuasan tidak 
memberikan dampak atau 
kontribusi yang nyata terhadap 
peningkatan komitmen nasabah. 

b. Kepercayaan berpengaruh 
signifikan terhadap komitmen, 
dilihat dari Critical Ratio yang 
dihasilkan lebih dari 2.0 atau p-
value kurang dari 5% dan nilai 
standardized estimate yang bernilai 
positif, sehingga hipotesis ke-2 
”Kepercayaan berpengaruh positif 
terhadap komitmen nasabah pada 
Bank BNI di Surabaya” dapat 
diterima.Hal ini berarti tingginya 
kepercayaan memberikan dampak 
atau kontribusi yang nyata terhadap 
peningkatan komitmen nasabah. 

c. Komitmen berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas, dilihat dari  
Critical Ratio yang dihasilkan lebih 
dari 2.0 atau p-value kurang dari 
5% dan nilai standardized estimate 
yang bernilai positif, sehingga 
hipotesis ke-3 ”Komitmen 
berpengaruh positif terhadap 
loyalitas nasabah pada Bank BNI di 
Surabaya” dapat diterima.Hal ini 
berarti tingginya komitmen 
memberikan dampak atau 
kontribusi yang nyata terhadap 
peningkatan loyalitas nasabah. 

Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang sudah 
dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Adapun 
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keterbatasan tersebut antara lain adalah 
sebagai berikut : 
1. Peneliti melakukan penelitian 

dengan membatasi jangkauan 
penelitian hanya sebatas area 
Surabaya. 

2. Peneliti menguji variabel secara 
parsial. 

3. Keterbatasan waktu nasabah ketika 
mengisi kuisoner sehingga 
pengisisannya terburu-buru. 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil 
analisis Structural Equation Modelling 
dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka beberapa saran 
yang diajukan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi bank, hendaknya tetap 

mempertahankan pelayanan yang 
sudah ada atau bahkan 
meningkatkan pelayanannya kepada 
para nasabah. Kepedulian bank 
terhadap kebutuhan nasabah dan 
memperlakukan nasabah secara 
pribadi dapat meningkatkan 
kepuasan nasabah yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan 
loyalitas nasabah. 

2 Bagi penelitian yang akan datang, 
hendaknya menambah variabel lain 
yang dapat mempengaruhi 
komitmen nasabah selain kepuasan 
dan kepercayaan nasabah seperti 
citra produk dan penanganan 
keluhan, serta menggali lebih dalam 
mengenai pertanyaan dalam 
kuesioner sehingga pertanyaan 
tersebut benar-benar dapat 
mengukur dari variabel yang akan 
diuji.  
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