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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini penjelasan hasil penelitian terdahulu yang oleh peneliti 

dianggap memiliki relevansi dan dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

1. Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleeb Qureshi and Asad 

Shahjehan  ( 2010 ) 

Penelitian kali ini mengacu pada Journal 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. Industri perbankan tidak 

terkecuali karena memiliki interaksi yang tinggi dengan nasabah. 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 digunakan adalah sebanyak 316 responden merupakan 

nasabah suatu bank di Pakistan.  Data di kumpulkan melalui kuesioner yang 
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terdiri dari 42 pertanyaan. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan 

SPSS dan hasil penelitian menunjukkan: 

1. Terdapat hubungan positif antara kepuasan dan loyalitas 

2. Terdapat hubungan positif antara komitmen dan loyalitas 

3. Terdapat hubungan positif antara kualitas  dan loyalitas 

4. Terdapat hubungan positif antara perpindahan biaya dan loyalitas 

5. Terdapat hubungan positif antara kepercayaan dan komitmen. 

Pada penelitian kali ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

perusahaan yaitu perbankan, sama-sama meneliti variabel kepuasan, kepercayaan, 

komitmen dan loyalitas nasabah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu berlokasi di Pakistan 

sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Surabaya. Selain itu jika dilihat 

dari penelitian yang terdahulu, penelitian yang sekarang tidak meneliti tentang 

perubahan biaya. Dan untuk perbedaan yang terakhir pada pengukuran 

variabelnya pada penelitian yang terdahulu  menggunakan 7 skala Likert dan pada 

penelitian yang sekarang menggunakan 5 skala Likert. 
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran Determinants Of Customer Loyalty in the Banking Sector : 

The case of Pakistan. 

Sumber : Bilal Afsar, Zia UR Rehman, Jaweria Andleeb Qureshi dan Asad 

Shahjehan, 2010 ; Vol.4 (6), pp. 1040-1047, June, 2010 

 

2. Tracey S. Dagger, Meredith E. Dafid, Sandy Ng (2011) 

Penelitian selanjutnya yang digunakan sebagai rujukan yaitu  mengangkat topik 

“Do Relationship Benefit And Maintenancedrive Commitment And Loyalty?“ yang 

diteliti oleh Tracey S. Dagger,Meredith E. David, Sandy Ng ( 2011). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan “Peran sentral komitmen dalam 

mendorong loyalitas pelanggan dan untuk mengidentifikasi efek kepercayaan, 

manfaat sosial dan perawatan khusus serta investasi hubungan, komunikasi dan 

manajemen terhadap perkembangan komitmen, yang berdampak pada loyalitas 

pelanggan”. 

Sampel yang digunakan adalah nasabah bank di Australia. Teknik 

analisis yang di gunakan pada penelitian ini adalah SEM. Teknik sampling yang 

digunakan adalah cross sectional. 

1. Keyakinan manfaat secara positif mempengaruhi komitmen. 
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2. Manfaat sosial berpengaruh positif terhadap komitmen. 

3. Manfaat perlakuakn khusus secara positif mempengaruhi komitmen 

4. Hubungan investasi berpengaruh positif terhadap komitmen. 

5. Hubungan komunikasi berpengaruh positif terhadap komitmen. 

6. Manajemen hubungan secara positih mempengaruhi komitmen. 

7. Komitmen berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

variabel kepercayaan, komitmen dan loyalitas. Selain itu persamaan yang 

selanjutnya adalah pada obyek penelitiannya yaitu perbankan dan untuk 

persamaan yang terakhir yaitu pada sampel penelitiannya sama-sama 

menggunakan nasabah. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu adalah pada penelitian yan sekarang tidak melakukan penelitian 

terhadap variabel sosial, investasi, persepsi kualitas, perpindahan biaya dan 

komunikasi. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu 

dilakukan di Australia sedangkan untuk penelitian yang sekarang dilakukan di 

Surabaya selatan selain itu pada teknik analisis yang digunakan pada penelitian 

terdahulu menggunakan analisis SEM sedangkan untuk penelitian yang sekarang 

menggunakan analisis jalur (Path Analysis) atau SPSS. Dan untuk perbedaan yang 

terakhir adalah pada penelitian yan sekarang menggunakan pengukuran variabel 

dengan ukuran 5 skala Likert sedangkan pada penelitian terdahulu mengunakan 

pengukuran variabel dengan ukuran 7 skala Likert. 
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Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran : do relationship benefit and maintenancedrive commitment 

and loyalty? 

Sumber : Tracey S. Dagger,Meredith E. David, Sandy Ng, 2011 ; Volume 25 · 

Number 4 · 273–281 

 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang. 

 

No Uraian 

Bilal afsar, Zia Ur 

rehman, Jaweria 

andleeb Qureshi, 

dan asad shahjehan 

(2010) 

Tracey S. Dagger, 

Meredith E. Dafid, 

Sandy Ng (2011) 

Siti Tri Asmawati 

(2013) 

1 Variabel 

Hubungan  persepsi, 

kualitas, kepercayaan,  

kepuasan, komitmen 

dan Loyalitas 

Komitmen, loyalitas, 

sosial, kepercayaan, 

pelayanan lebih, 

investasi, 

komunikasi, 

manajemen. 

 

Kepuasan, kepercayaan 

Komitmen dan 

Loyalitas 

2 Tujuan 

Untuk menemukan 

faktor-faktor loyalitas 

nasabah di Pakistan 

Untuk mengkaji 

peran sentral 

komitmen dalam 

mendorong loyalitas 

pelanggan dan untuk 

mengidentifikasi 

efek kepercayaan, 

manfaat sosial dan 

perawatan khusus 

serta investasi 

Untuk menganalisis 

kepuasan dan 

kepercayaan terhadap 

loyalitas yang dimediasi 

komitmen 
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hubungan, 

komunikasi dan 

manajemen terhadap 

perkembangan 

komitmen, yang 

berdampak pada 

loyalitas pelanggan. 

 

3 Lokasi Pakistan Australia  Surabaya 

4 Sampel 
Nasabah bank 

Pakistan 
Nasabah 

Nasabah tabungan  

Bank BNI Surabaya 

5 
Objek 

Penelitian 
Perbankan 

Perbankan secara 

umum  
Perbankan 

6 
Jumlah 

Responden 
325 3000 120 

7 
Teknik 

Analisis 

Regresi linier 

berganda 

Structural Equation 

Model (SEM) 

Analisis Jalur (Path 

analysis) 

8 
Pengukuran 

Variabel 
Skala Likert 7 poin Skala Likert 7 point Skala Likert 5 poin 

9 Hasil 

1. Pengaruh kepuasan 

dan kepercayaan 

pada komitmen 

positif dan 

signifikan dan 

semakin besar 

kepuasan. 

2. Pengaruh persepsi 

kualitas terhadap 

kepuasan adalah 

positif dan 

signifikan 

3. Pengaruh kepuasan, 

switching cost dan 

komitmen terhadap 

loyalitas pelanggan 

adalah positif dan 

signifikan. 

1. Terdapat hubungan 

positif antara 

manfaat sosial, 

keyakinan, 

perlakuan khusus 

dan komitmen. 

2. Terdapat hubungan 

positif antara 

pemeliharaan 

investasi, 

komunikasi, 

manajemen dan 

komitmen. 

3. Terdapat hubungan 

positif antara 

komitmen dan 

loyalitas. 

 

1. Kepuasan nasabah 

berpengaruh  tidak 

signifikan postif 

terhadap komitmen. 

2. Kepercayaan nasabah 

berpengaruh   tidak 

signifikan postif 

terhadap komitmen. 

3. Komitmen nasabah 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap loyalitas. 

4. Kepuasan nasabah 

berpengaruh  tidak  

signifikan positif 

terhadap loyalitas. 

5. Kepercayaan nasabah 

berpengaruh  tidak 

signifikan postif 

terhadap loyalitas. 

6. Kepuasan dan 

kepercayaan 

berpengaruh  tidak 

signifikan positif 
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Sumber : Data diolah 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kepuasan 

Menurut Kotler And Amstrong (2009 : 139) Kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi pelanggan. Penilaian pelanggan atas kinerja produk tergantung pada 

banyak faktor, terutama jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan 

sebuah merek. 

Menurut Kotler And Amstrong (2009 : 140) Ada sejumlah metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan 

secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat 

pembelian kembali dan kemungkinan atau kesediaan responden untuk 

merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Selanjutan 

perusahaan dapat mengamati tingkat kehilangan pelanggan dan menghubungi 

pelanggan yang berhenti membeli atau beralih kepemasok lain untuk mengetahui 

alasannya. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mempekerjakan pembelanjaan 

misterius untuk berperan sebagai pembeli potensial dan melaporkan titik kuat dan 

lemah yang dialami dalam membeli produk perusahaan maupun produk pesaing. 

Menurut Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleeb Qureshi And 

Shahjehan (2010 : 1042) kepuasan adalah sifat penting yang harus diambil ke 

dalam laporan ketika membentuk loyalitas keseluruhan pelanggan terhadap 

terhadap loyalitas 

melalui mediasi 

komitmen. 
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penyedia layanan. Menurut jamal dan kamal dalam jurnal bilal afsar, zia ur 

rehman, jaweria andleeb qureshi and shahjehan tingkat kepuasan selalu tinggi 

ketika pelanggan memberikan harga minimum dan mendapatkan maksimum 

penggunaan dan keuntungan. 

Merujuk pada jurnal Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleeb Qureshi And 

Shahjehan menjelaskan bahwa indikator dari kepuasan ini meliputi : 

1. Puas dan senang dengan pelayanan pegawai bank. 

2. Produk dapat  memenuhi kebutuhan nasabah. 

3. Memilih bank karena lebih bagus dan bonafit di bandingkan dengan bank 

lain. 

2.2.2 Kepercayaan Nasabah 

Menurut Rahmat Madjid, Djumilah Hadiwidjojo, Surachman, dan 

Djumahir (2013 : 62) Kepercayaan pelanggan pada bank berdasarkan hasil yang 

ditentukan oleh tingkat kepuasan pelanggan pada kinerja layanan yang disediakan 

oleh perusahaan perbankan. Jika pelanggan puas, maka mereka akan memiliki 

lebih kepercayaan, sebaliknya, jika ada ketidakpuasan, maka kepercayaan 

pelanggan akan membuang atau mengurang. Dan juga temuan Lin dan Ding yang 

mengatakan bahwa Kepuasan menyebabkan stabilitas hubungan dan kepercayaan 

dalam jangka panjang (Rahmat Madjid, Djumilah Hadiwidjojo, Surachman, dan 

Djumahir, 2013 : 62). 

Sedangkan menurut Pierre Chenet kepercayaan adalah bahan yang 

diperlukan untuk hubungan jangka panjang antara bank dengan nasabahnya. Hal 

itu diperkuat dengan pernyataan Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleeb 

Qureshi And Shahjehan (2010 : 1042) kepercayaan adalah kesediaan untuk 
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mengandalkan mitra pertukaran dimana salah satu diantaranya memiliki 

keyakinan. Menurut Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleeb Qureshi And 

Shahjehan indikator kepercayaan ini meliputi : 

1. Percaya bahwa bank tidak akan menipu. 

2. Percaya bahwa bank dapat diandalkan. 

3. Secara umum bank perusahaan. 

2.2.3 Loyalitas Nasabah 

Loyalitas nasabah merupakan suatu sikap yang mendorong seseorang 

untuk melakukan pembelian secara kontinyu dan berulang-ulang terhadap produk 

atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah yang telah 

ditawarkan oleh bank. Menciptakan nasabah yang loyal merupakan inti dari setiap 

bisnis. Kotler dan Amstrong (2009 : 546) berpendapat, kepuasan adalah suatu 

tingkatan dimana produk dirasakan sesuai dengan harapan nasabah. 

Menurut Srinivasan dalam Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleeb 

Qureshi and Shahjehan (2010 : 1041) mengatakan bahwa loyal meliputi 

pelanggan puas dan pelanggan tidak puas. Kepuasan bukanlah persyaratan penting 

dalam loyalitas pelanggan sehingga puas tidak harus setia tapi ada korelasi antara 

pelanggan puas dan pelanggan setia. 

Kadang-kadang pelanggan yang tidak puas juga loyal karena keterikatan 

dan komitmen dengan pemasok. Dan pelanggan yang puas, jika kurangnya 

komitmen, kepercayaan dan keterikatan dengan produk dan jasa dari pemasok 

akan beralih setelah pelanggan menemukan pesaing yang lebih baik dari kualitas 

produk dan layanan yang telah ditawarkan. 



20 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa loyalitas adalah suatu keinginan dari 

seseorang untuk tetap bertahan dalam menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan dalam konteks sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah 

tersebut. 

Merujuk pada jurnal Tracey S. Dagger, Meredith E. David, Sandy Ng, indikator 

dari loyalitas adalah : 

1. Nasabah bersedia untuk menjaga hubungan dengan bank. 

2. Nasabah akan menggunakan bank untuk beberapa tahun ke depan. 

3. Nasabah setia kepada bank yang dipilihnya. 

4. Nasabah  mengatakan hal-hal positif tentang bank kepada orang lain 

2.2.4 Komitmen Nasabah 

Menurut Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleeb Qureshi and 

Shahjehan (2010 : 1042) faktor komitmen lebih berkorelasi dari pada faktor lainya 

yang berarti bahwa nasabah berkomitmen untuk bank maka kepercayaan nasabah 

kepada bank tersebut akan meningkat. Ini Berarti bahwa komitmen nasabah 

terhadap loyalitas nasabah mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

 Sedangkan menurut Tracey S. Dagger, Meredith E. David, Sandy Ng, 

(2011 : 275) komitmen pelanggan diakui penting sebagai hubungan jangka 

panjang. Pada kenyataannya, komitmen telah lama dianggap sebagai variabel 

penting dalam pertukaran sosial yang sukses, termasuk hubungan nasabah. 

Nasabah berkomitmen lebih mungkin untuk tetap setia pada bank jasa karena 

nasabah merasa bahwa hubungan pelayanan adalah penting. Sebagai akibatnya, 

nasabah memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Sebagai 

nasabah dan bank menjadi lebih berkomitmen satu sama lain, hubungan bank 
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dengan nasabah menjadi lebih stabil, sehingga membina hubungan jangka 

panjang. 

Merujuk pada jurnal Tracey S. Dagger, Meredith E. David, Sandy Ng, indikator 

komitmen ini meliputi : 

1. Hubungan nasabah dengan bank sangat penting bagi nasabah. 

2. Nasabah benar-benar sangat peduli dengan bank yang dipilihnya. 

3. Hubungan nasabah dengan bank layak untuk dipertahankan. 

4. Nasabah percaya bahwa antara bank dengan nasabah sama-sama berkomitmen 

untuk jangka panjang. 

2.2.5 Pengaruh Kepuasan terhadap Komitmen 

Kepuasan muncul berdasarkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

bank sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan dengan 

asumsi biaya yang ditetapkan sesuai dengan aplikasi yang ditawarkan. Kepuasan 

yang timbul akan menumbuhkan komitmen tersendiri dari nasabah. Hal itu 

diperkuat dengan adanya asumsi bahwa tingkat kepuasan selalu tinggi ketika 

pelanggan memberikan harga minimum dan mendapatkan maksimum penggunaan 

dan keuntungan yang dikutip dari jurnal Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria 

Andleeb Qureshi, dan Asad Shahjehan (2010 : 1042). 

Sedangkan menurut Benkhoff dalam jurnal Kasim Randeree and Abdul 

Ghaffar Chaudhry (2012 : 66) Ketika karyawan tidak puas di tempat kerja, 

mereka kurang berkomitmen dan akan mencari peluang lain. Kepuasan kerja 

dapat meningkatkan komitmen organisasi dan mengurangi niat karyawan untuk 
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meninggalkan perusahaan (Murphy dan Gorchels, dalam Kasim Randeree and 

Abdul Ghaffar Chaudhry, 2012 : 66 ). 

2.2.6 Pengaruh Kepercayaan terhadap Komitmen 

Kepercayaan dibentuk berdasarkan penilaian pada kata-kata dan 

perbuatan yang dilakukan oleh salah satu yang dipercaya. Menurut moorman 

dalam jurnal Yuchun Xiao (2010 : 234) kepercayaan dan komitmen merupakan 

elemen utama dalam mempertahankan kemitraan atau loyalitas. Komitmen 

merupakan salah satu hasil premis untuk memenuhi kepercayaan, sedangkan 

kepercayaan merupakan hasil dari komitmen. Morgan dan Hunt (dalam Yuchun 

Xiao, 2010 : 235) berpendapat bahwa kepercayaan adalah keyakinan yang 

dimiliki oleh seseoarng kepada mitra saat ini, sedangkan komitmen berarti ingin 

melanjutkan hubungan di masa depan dan kepercayaan akan membantu untuk 

melanjutkan keinginan tersebut dalam menjaga komitmen hubungan di masa 

depan. Jadi tingkat kepercayaan akan berdampak pada kualitas komitmen 

hubungan. 

Hal itu diperjelas dengan penyataan Morgan dan Hunt (dalam jurnal 

Mukhiddin Jumaev, Dileep Kumar. M., Jalal R.M. Hanasya 2012 : 41) , 

kepercayaan diposisikan sebagai sebuah determinan utama dari komitmen 

hubungan. Artinya jika seorang nasabah sudah merasa percaya terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh bank maka nasabah akan memiliki komitmen 

dengan sendirinya terhadap produk-produk maupun jasa bank tersebut sehingga 

akan berdampak pada  kelanjutan bank itu sendiri. 
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2.2.7 Pengaruh Komitmen terhadap Loyalitas 

Menurut Rahmat Madjid, Djumilah Hadiwidjojo, Surachman, dan 

Djumahir (2013 : 62) komitmen pelanggan yang tinggi akan menghasilkan pada 

peningkatan loyalitas pelanggan. 

Beatty mendefinisikan komitmen nasabah sebagai keterikatan psikologis 

terhadap layanan yang diberikan. Luarn dan Lin menyimpulkan adanya hubungan 

yang nyata antara komitmen dan kesetiaan (dalam Mukhiddin Jumaev, Dileep 

Kumar. M., Jalal R.M. Hanasya 2010 : 40). Seorang nasabah akan mampu 

menentukan bahwa perilaku membeli pelanggan bersumber dari rasa kesetiaan. 

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas yang yang seluruhnya ditulis 

dalam jurnal Mukhiddin Jumaev, Dileep Kumar. M., Jalal R.M. Hanasya (2010 : 

40) sehingga dapat disimpulkan bahwa jika nasabah telah merasa puas dengan 

produk dan jasa yang telah diberikan oleh suatu bank maka nasabah akan 

memiliki komitmen terhadap bank itu dan nasabah tersebut akan memilih untuk 

tetap loyal terhadap barang dan jasa bank yang bersumber dari bank tersebut. 

2.2.8 Hubungan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Menurut Kassim & Nor Asiah dalam jurnal Rahmat Madjid, Djumilah 

Hadiwidjojo, Surachman dan Djumahir (2013 : 55) loyalitas pelanggan 

dipengaruhi oleh kepuasan dan kepercayaan. Pelanggan yang puas akan memiliki 

kepercayaan pada perusahaan, kemudian hal itu mempengaruhi loyalitas. 

Sedangkan menurut Bilal afsar, Zia Ur rehman, Jaweria andleeb Qureshi, 

dan Asad Shahjehan (2010 : 1042) kepuasan adalah satu sifat penting yang harus 

diperhitungkan ketika membentuk loyalitas keseluruhan pelanggan terhadap 



24 

 

penyedia layanan. Respon pelanggan memainkan peran poros dalam grafik 

kepuasan keseluruhan bank. Jika pelanggan puas, otomatis loyalitas akan timbul 

dan pelanggan tetap percaya dalam jangka waktu yang panjang dan lama, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan nasabah akan sangat mempengaruhi 

loyalitas. 

2.2.9 Hubungan Kepercayaan terhadap Loyalitas 

Menurut Rahmat Madjid, Djumilah Hadiwidjojo, Surachman dan 

Djumahir (2013 : 55) loyalitas akan muncul jika nasabah memiliki kepercayaan 

yang tinggi pada bank. Hal itu diperkuat dengan pernyaatan barnes yang 

mengatakan bahwa loyalitas pelanggan dipengaruhi dengan kepuasan pelanggan 

dan kepercayaan. 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan hreinan dalam Mukhiddin 

Jumaev, Dileep Kumar, M., Jalal R.M. Hanasya (2010 : 41) Kepercayaan adalah 

hal penting dalam membangun pertukaran relasional karena hubungan yang 

ditandai dengan kepercayaan sangat dihargai bahwa antar kedua belah pihak  

ingin berkomitmen untuk hubungan tersebut yang selanjutnya akan berdampak 

pada loyalitas. 

2.2.10 Hubungan Kepuasan dan Kepercayaan  Terhadap Loyalitas Melalui 

Mediasi Komitmen 

Sebuah kesetiaan merupakan hal yang sangat sulit didapat di era moderen 

seperti saat ini. Banyaknya pesaing dan kebutuhan masyarakat yang beragam 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk kelanggsungan perusahaan 

tersebut. Setelah memberikan kepuasan dan mendapatkan kepercayaan dengan 
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
H6 

menanamkan komitmen dalam diri pelanggan itu sendiri dengan tujuan agar 

pelanggan tersebut tetap loyal. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Luan & 

Lin (2008) dalam jurnal Rahmat Madjid, Djumilah Hadiwidjojo, Surachman dan 

Djumahir (2013 : 55) Pelanggan yang puas akan meningkatkan komitmen 

pelanggan. Ini berarti bahwa memediasi komitmen pengaruh kepuasan terhadap 

loyalitas serta pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas. 

Dari pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa kepuasan dan kepercayaan 

sangat berpengaruh terhadap loyalitas dimana komitmen sabagai mediasinya. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Untuk mengetahui bagaimana alur hubungan antara variabel yang akan di 

teliti  berdasarkan dua landasan teori dan dua penelitian terdahulu : Bilal Afsar, 

Zia Ur Rehman , Jaweria Andleeb Qureshi, Dan Asad Shahjehan (2010) dan 

Trecey S. Dagger (2011). 

Dengan kerangka penelitian terdahulu maka dapat digambarkan melalui suatu 

kerangka pemikiran dalam bentuk gambar 2.1 

 

                                                                              

 

 

 

Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

Keterangan : 

1.) KP   KM  : Penelitian Bilal afsar, Zia Ur rehman , Jaweria andleeb 

Qureshi, dan asad shahjehan (2010 ; 1046) 

Kepuasan  

 

Loyalitas Komitmen 

 Kepercayaan  
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2.) KC   KM : Penelitian Bilal afsar, Zia Ur rehman , Jaweria andleeb 

Qureshi, dan asad shahjehan (2010 : 1046) 

3.) KM  LN : Penelitian Tracey S. Dagger,Meredith E. David, Sandy Ng ( 

2011 : 276) 

4.) KP   LN  : Penelitian Bilal afsar, Zia Ur rehman , Jaweria andleeb 

Qureshi, dan asad shahjehan (2010 : 1046) 

5.) KC  LN  : Penelitian Bilal afsar, Zia Ur rehman , Jaweria andleeb 

Qureshi, dan asad shahjehan (2010 : 1046). 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Kepuasan berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen nasabah pada 

produk tabungan Bank BNI di Surabaya. 

H2 : Kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen nasabah  

produk tabungan Bank BNI di Surabaya. 

H3 : Komitmen berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas  nasabah  

produk tabungan  Bank BNI di Surabaya. 

H4 : Kepuasan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas nasabah  produk 

tabungan Bank BNI di Surabaya. 

H5 : Kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas nasabah 

produk tabungan Bank BNI di Surabaya. 

H6 : Kepuasan dan Kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas 

melalui mediasi komitmen nasabah produk tabungan Bank BNI di 

Surabaya. 

 


