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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari dilakukannya penelitian ini 

antara lain : 

2.1.1 Penelitian Ningtyas dan Rachmad (2011) 

Penelitian tentang “Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi, Penanganan 

Masalah dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat di 

Surabaya“. Menggunakan variabel bebas kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

penanganan masalah dan kepuasan nasabah yang diukur dengan menggunakan 

teknik analisis regresi berganda. Pada penelitian Ningtyas dan Rachmad populasi 

yang digunakan adalah nasabah Bank Muamalat yang menjadi menjadi responden 

dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 74 responden atau 

61,70 persen sedangkan 46 responden atau 38,30 persen berjenis kelamin wanita. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar nasabah Bank 

Muamalat berjenis kelamin laki-laki. Sampel yang diambil sebanyak 120 orang 

nasabah Bank Muamalat. 

 Mayoritas nasabah Bank Muamalat yang menjadi responden dalam 

penelitian ini sebanyak 88 atau 73,3 persen merupakan responden yang telah 

menjadi nasabah nasabah Bank Muamalat selama lima sampai tujuh tahun. 

Sebanyak tiga atau 2,50 persen merupakan responden yang telah menjadi nasabah 

Bank Muamalat lebih dari sepuluh tahun. 
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Tujuan dari penelitian Ningtyas dan Rachmad (2011) adalah untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

penanganan masalah, dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada Bank 

Muamalat di Surabaya. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada variabel yang digunakan yaitu variabel kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

penanganan masalah, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah. Kemudian 

menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada populasi yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan 

populasi nasabah Bank Muamalat di Surabaya sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan populasi nasabah Bank Prima Master di Surabaya. 

Instrumen pengukuran yang digunakan Ningtyas dan Rachmad (2011) 

adalah non probabylity sampling dengan teknik judgment sampling, yaitu 

responden harus memenuhi syarat yang diajukan oleh peneliti dan juga 

menggunakan kuesioner yang dibagikan pada nasabah Bank Muamalat Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi berganda dengan 

menggunakan spss 16.0. analisis ini dilakukan untuk menguji pangaruh variabel 

bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent).  

Hasil dari penelitian Ningtyas dan Rachmad (2011) adalah variabel 

kepercayaan dan kepuasan nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas nasabah dan variabel komitmen, komunikasi, dan penanganan masalah 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 
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Gambar 2.1 

KERANGKA KONSEPTUAL : NINGTYAS DAN RACHMAD (2011) 

 

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Jesri, Ahmadi, Fatehipoor (2013) 

Penelitian tentang “Effect of Relationship Marketing (RM) on Customer Loyalty 

(Case Study: Mehr Bank, Kermanshah Province, Iran)”. Dalam penelitian 

tersebut menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan 

variabel bebas trust, commitment, communication, conflict handling, competence. 

Pada penelitian Jesri, Ahmadi, Fatehipoor menggunakan sampel sebanyak 384 

orang nasabah Mehr Bank, Iran yang dimana 62 persen adalah berjenis laki-laki 

sedangkan 38 persen adalah berjenis kelamin wanita. 

Pada Mehr Bank dengan membangun hubungan dengan nasabah, sebuah 

Bank juga bisa mendapatkan sumber kualitas intelijen pemasaran untuk 

perencanaan yang lebih baik dari strategi pemasaran. Studi penelitian yang 

dilaporkan pada penelitian ini menyelidiki dampak dari lima komponen dari 

hubungan pemasaran, yaitu kepercayaan, komitmen, penanganan konflik, 

komunikasi, dan kompetensi terhadap loyalitas pelanggan Mehr Bank di Provinsi 
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Kermanshah, Iran pada tahun 2012. Hal ini penting, karena untuk menguji secara 

empiris dampak sebenarnya dari komponen relationship marketing terhadap 

loyalitas nasabah.  

Tujuan dari penelitian Jesri, Ahmadi, Fatehipoor (2013) adalah untuk 

mengetahui dampak dari lima komponen hubungan pemasaran (kepercayaan, 

komitmen, komunikasi, penanganan masalah, kepuasan) terhadap loyalitas 

nasabah. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada variabel yang digunakan yaitu variabel kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

penanganan masalah, dan loyalitas nasabah. Kemudian menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada populasi yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan 

populasi nasabah Mehr Bank, Iran sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

populasi nasabah Bank Prima Master di Surabaya. Kemudian penelitian terdahulu 

menggunakan variabel competence sebagai variabel bebasnya sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan variabel kepuasan nasabah sebagai variabel 

bebasnya. 

Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian Jesri, Ahmadi, 

Fatehipoor (2013) adalah analisis korelasi dan regresi untuk memprediksi 

hubungan antara lima komponen hubungan pemasaran dan loyalitas nasabah. 

Prosedur pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung 

kepada nasabah dengan jumlah kuesioner 384. Semua item diukur dengan 
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tanggapan pada Skala Likert. Sampel penelitian yang dipilih di oleh Mehr Bank 

dengan metode simple random sampling sistematik. Jumlah sampel adalah 384. 

Hasil dari penelitian Jesri, Ahmadi, Fatehipoor (2013) variabel trust, 

commitment, communication, conflict handling, competence memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap customer loyalty. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA KONSEPTUAL : JESRI, AHMADI, DAN FATEHIPOOR (2013) 

 

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Ndubisi (2007) 

Penelitian tentang “Relationship Marketing and Customer Loyalty” Monash 

University Malaysia Selangor, Malaysia. Dalam penelitian tersebut menggunakan 

teknik regresi linier berganda dengan menggunakan variabel bebas kepercayaan, 

komitmen, komunikasi dan penanganan masalah. 

Ndubisi (2007) menjelaskan bahwa semakin banyak Bank yang 

memanfaatkan hubungan dengan nasabah untuk mendapatkan informasi berharga 

tentang cara terbaik untuk menjaga kepuasan nasabah dan menjaga mereka agar 

tidak lari ke Bank pesaing. Hal ini penting, karena untuk menguji secara empiris 
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dampak sebenarnya dari dasar-dasar hubungan loyalitas nasabah. Pemahaman 

tersebut akan membantu Bank dalam membangun hubungan dengan dengan 

nasabah untuk mencapai tingkat loyalitas yang lebih tinggi lagi. Studi penelitian 

yang dilaporkan disini menyelidiki tentang dampak dari empat dasar-dasar 

hubungan kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan konflik penanganan masalah 

terhadap loyalitas nasabah di Malaysia.  

Tujuan dari penelitian Ndubisi (2007) adalah untuk menguji hubungan 

antara relationship marketing dengan customer loyalty. Sampel dari penelitian ini 

sebanyak 220 orang nasabah yang diambil secara acak dari berbagai macam Bank 

yang terdapat di Malaysia. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada variabel yang digunakan yaitu variabel kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

penanganan masalah, dan loyalitas nasabah. Kemudian menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada populasi yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan 

populasi nasabah Bank di Malaysia sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

populasi nasabah Bank Prima Master di Surabaya. Kemudian penelitian terdahulu 

tidak menggunakan variabel kepuasan nasabah sebagai variabel bebasnya 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kepuasan nasabah sebagai 

variabel bebasnya. 
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Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian Ndubisi (2007) 

adalah menggunakan teknik sampling dan pengisian kuesioner pada nasabah Bank 

di Malaysia. Semua 20 bank di kota diundang untuk berpartisipasi dalam suvei, 15 

diterima undangan. Sistematis random sampling yang dipilih setiap nasabah kedua 

masukkan Bank pada setiap hari survei, dimulai dengan yang pertama datang 

melalui pintu di awal usaha pukul 09:30 

Hasil dari penelitian Ndubisi (2007) memberikan bukti empiris untuk 

pengaruh terhadap loyalitas nasabah digambarkan melalui empat macam variabel 

yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan masalah 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemasaran 

hubungan dengan loyalitas nasabah. Masing-masing dari empat variabel tersebut 

secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

KERANGKA KONSEPTUAL : NDUBISI (2007) 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG 

Keterangan Ningtyas dan Rachmad Jesri, Ahmadi dan 

Fatehipoor 

Ndubisi Peneliti Sekarang 

Variabel Terikat Loyalitas Nasabah Customer Loyalty Customer Loyalty Loyalitas Nasabah 

Variabel Bebas Kepercayaan, 

Komitmen, 

Komunikasi, 

Penanganan Masalah 

dan Kepuasan Nasabah 

Trust, Commitment, 

Communication, 

Conflict Handling,  

and Competence 

Trust, Commitment, 

Communication, and 

Conflict Handling 

Kepercayaan, 

Komitmen, 

Komunikasi, 

Penanganan Masalah 

dan Kepuasan Nasabah 

Populasi Bank Muamalat 

Surabaya 

Mehr Bank, 

Kermanshah 

Province, Iran 

Nasabah Bank di 

Malaysia 

Bank Prima Master 

Surabaya 

Teknik Sampling Non Probability 

Sampling 

Random Sampling Random Sampling Non Probability 

Sampling 

Jenis Data Primer Primer Primer Primer 

Jumlah Responden 120 Responden 384 Responden 220 Responden 90 Responden 

Pengukuran Variabel Skala Likert Skala Likert Skala Likert Skala Likert 

Teknik Analisis Data Uji Regresi Berganda Uji Regresi Berganda Analisis Regresi 

Berganda 

Analisis Regresi 

Berganda 

Metode Pengumpulan Data Kuisioner Kuisioner Kuisioner Kuisioner 
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2.2 Landasan Teori 

Pada sub ini akan diuraikan teori-teori yang pendukung yang nantinya 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran maupun 

merumuskan hipotesis. 

2.2.1 Loyalitas 

Istilah loyalitas nasabah sebetulnya berasal dari loyalitas produk yang 

mencerminkan loyalitas nasabah pada produk bank tertentu. Loyalitas nasabah 

merupakan perilaku yang terkait dengan sebuah produk, termasuk kemungkinan 

memperbaharui kontrak produk di masa yang akan datang, berapa kemungkinan 

nasabah mengubah dukungannya terhadap produk, berapa keinginan nasabah 

untuk meningkatkan citra positif suatu produk. Jika produk tidak mampu 

memuaskan nasabah, nasabah akan bereaksi dengan cara exit (nasabah 

menyatakan berhenti membeli merek atau produk) dan voice (nasabah 

menyatakan ketidakpuasan langsung pada Bank). 

Menurut Oliver (1999) dalam Maulidi dan Ainur (2013) loyalitas nasabah 

adalah komitmen untuk melakukan transaksi atau berlangganan produk yang 

disukai nasabah secara konsisten dimasa yang akan datang yang dimana artinya 

akan menimbulkan suatu rangkaian transaksi secara berulang, meskipun upaya 

pemasaran akan menyebabkan perpindahan product. 

Menurut O’Shaughnessy (1992) dalam Setyawan dan Ukudi (2007) 

menyatakan bahwa  kesediaan seseorang dalam bertindak tanpa memperhitungkan 

biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan. Loyalitas nasabah 

adalah besarnya  konsumsi dan frekuensi pembelian yang dilakukan oleh seorang 
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nasabah terhadap suatu bank (took retail). Konsep loyalitas dibedakan menjadi 

(Fullerton and Taylor, 2000) : 

a. Repurchase intention, yaitu keinginan yang kuat dari konsumen untuk 

membeli kembali suatu produk atau jasa. 

b. Adcocacy intention. 

c. Paymore, yaitu kesediaan untuk membayar lebih. 

Menurut Griffin (2003) jenis loyalitas dibedakan menjadi empat : 

1) Tanpa Loyalitas 

Dimana nasabah memiliki tingkat transaksi berulang dan keterikatan 

terhadap produk itu rendah. Banyak bank yang menghindari nasabah jenis ini 

karena mereka tidak akan pernah menjadi nasabah yang loyal. 

2) Loyalitas Lemah 

Keterikatan yang rendah di gabung dengan transaksi berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah (inertia loyalty). Nasabah ini membeli karena 

kebiasaan. 

3) Loyalitas Tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat transaksi 

berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi (latent loyalty). Bila 

nasabah memilki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan 

pengaruh sikap yang menentukan transaksi berulang. 

4) Loyalitas Premium 

Loyalitas premium, jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi 

bila ada tingkat keterikatan yang tinggi dan tingkat transaksi berulang yang juga 
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tinggi. Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk semua nasabah di 

setiap Bank. 

Perilaku transaksi berulang bisa dijabarkan menjadi dua kemungkina yakni 

loyalitas inersia. Faktor pembedanya adalah sensivitas merek yang didefinisikan 

sebagai “sejauh mana merek memainkan peran kunci dalam proses pemilihan 

dalam kategori produk tertentu.” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

PERBEDAAN LOYALITAS DAN INERSIA 

SUMBER : TJIPTONO 2006 

Seperti yang terlihat pada gambar 2.4 perilaku pembelian yang ulang 

dalam situasi sensitivitas merek yang kuat dinamakan loyalitas, dimana nasabah 

cenderung membeli ulang produk yang sama dan menganggap pilihan produk 

sangat penting baginya. Sebaliknya, pembelian ulang dalam situasi sensitivitas 

produk yang lemah dikategorikan sebagai inersia yaitu konsumen cenderung 

membeli ulang produk yang sama, namun ia tidak menganggap nama produk itu 

penting karena ia tidak bisa membedakan berbagai produk yang ada dan tidak 

terlihat secara intensif dalam pemilihan kategori produk (Tjiptono, 2006 : 386). 

2.2.2 Komunikasi  

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris “communication”), 

secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin 
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communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata communis dalam kata 

communis ini memiliki makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu 

usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. 

Menurut Anderson dan Narus dalam Ndubisi (2007) mengatakan bahwa 

komunikasi merupakan interaksi antara pihak Bank dengan nasabah, yang 

berlangsung pada saat melakukan suatu transaksi. Komunikasi merupakan tugas 

Bank pada tahap awal untuk membangun kesadaran, mengembangkan preferensi 

nasabah (dengan mempromosikan nilai, kinerja dan fitur), meyakinkan nasabah 

dan calon nasabah serta mendorong calon nasabah untuk membuat keputusan 

bertransaksi (Ndubisi dan Chan, 2005). 

Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam 

upaya untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan nasabah baik 

secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka tawarkan 

(Kotler and Keller, 2007). 

Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari enam cara : 

1. Iklan, setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan berupa 

promosi gagasan barang atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. 

2. Promosi penjualan, berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong 

seseorang membeli produk atau jasa tersebut. 

3. Acara khusus dan pengalaman, bank mensponsori kegiatan dan program-

program yang dirancang untuk menciptakan suatu interaksi yang berkaitan 

dengan produknya. 
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4. Hubungan masyarakat dan pemberitaan, berbagai program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan. 

5. Pemasaran langsung, komunikasi langsung untuk meminta tanggapan atau 

berdialog dengan nasabah dan calon nasabah dengan menggunakan media 

komunikasi. 

6. Penjualan pribadi, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon nasabah 

yang bertujuan untuk melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan. 

2.2.3 Penanganan masalah  

Menurut Ndubisi dalam Maulidi dan Ainur (2013) penanganan masalah 

kemampuan bank untuk menghindari potensi konflik, memecahkan konflik nyata 

sebelum timbul masalah kembali dan mendiskusikan solusinya secara terbuka 

ketika ada masalah yang timbul. 

Masalah merupakan hal yang paling dihindari seorang nasabah apabila 

ingin menggunakan produk dan layanan suatu Bank. Bank harus bisa mencegah 

terjadinya kesalahpahaman yang bisa menimbulkan masalah terhadap nasabahnya. 

Baik buruknya penanganan konflik akan menentukan loyalitas dari seorang 

nasabah. Kecenderungan dalam penanganan konflik atas permasalahan individual 

bergantung pada tingkatan kepuasan dalam hubungan dan evaluasi terhadap 

alternative yang tersedia (Ndubisi, 2007 : 100). Menemukan hubungan positif 

antara penanganan konflik dan loyalitas nasabah secara tidak langsung melalui 

kepercayaan dan persepsi kualitas hubungan. Kemampuan dari produk atau 

layanan untuk menangani konflik akan langsung berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah. 
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2.2.4 Kepercayaan  

Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya 

pada pihak lain yang memiliki tujuan yang sama (Moorman et al., dalam Ndubisi, 

2007). Kepercayaan dan komitmen adalah perantara kunci dalam membangun 

hubungan jangka panjang bagi nasabah yang memiliki orientasi hubungan yang 

tingggi terhadap organisasi (Morgan dan Hunt, 1994). 

Schurr dan Ozanne dalam Ndubisi, 2007) mendefinisikan kepercayaan 

sebagai kayakinan bahwa janji yang ditawarkan oleh suatu pihak dapat diandalkan 

dan percaya bahwa pihak tersebut akan memenuhi kewajibannya. 

Kepercayaan seorang nasabah diperlukan agar nasabah tersebut 

berkeinginan untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah 

Bank ataupun perekat antara nasabah dengan  Bank (Murray, 2007 : 4). Terlihat 

jelas bahwa kepercayaan merupakan faktor penting bagi nasabah untuk menjadi 

loyal terhadap produk-produknya. Faktor kepercayaan terhadap sebuah produk 

Bank merupakan sebgai kesediaan nasabah untuk mempercayai atau 

mengandalkan produk dalam situasi resiko karena adanya ekpektasi bahwa produk 

yang bersangkutan akan memberikan hasil yang positif (Tjiptono, 2006 : 392). 

Dimensi kepercayaan terdiri atas : 

1. Transparan yaitu segala informasi yang di ambil secara akurat. 

2. Kualitas produk atau jasa yaitu produk dan jasa terbaik untuk memenuhi 

harapan. 

3. Insentif yaitu insentif diselaraskan sehingga karyawan mempercayai dan 

memenuhi diri mereka sendiri. 
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4. Desain kerja sama yaitu pelanggan membantu merancang produk secara 

perorangan dan melalui komunitas. 

5. Perbandingan produk dan nasehat yaitu membandingkan produk pesaing 

secara jujur dan komunitas komprensif. 

6. Rantai pasokan yaitu semua mitra rantai pasokan bersatu untuk membangun 

kepercayaan. 

7. Advokasi atau pervasif yaitu semua fungsi bekerja untuk membangun 

kepercayaan. 

Memiliki nasabah yang loyal adalah harapan setiap manajemen Bank, hal 

ini karena loyalitas nasabah akan membuat Bank mampu bertahan bahkan dapat 

meningkatkan keuntungan dari Bank tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh 

pihak Bank untuk menarik nasabah baru dan menjaga loyalitas dari nasabah yang 

sudah ada. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan nasabah menabung dan berinvestasi 

di Bank pilihannya, mulai dari kedekatan lokasi, fasilitas kemudahan, layanan 

yang memuaskan hingga tingkat keamanan suatu Bank. Namun, yang paling 

menarik untuk  diperhatikan, terkait dengan kejahatan cyber yang terjadi di 

Indonesia saat ini adalah tingkat keamanan, yang meliputi rasa aman secara fisik, 

secara finansial dan rahasia yang dapat dijamin Bank. Masyarakat sebagai 

nasabah atau pasar yang dituju oleh industri perbankan  memiliki berbagai 

pertimbangan dalam memilih usaha jasa perbankan yang akan digunakannya, hal 

tersebut dapat dilihat dari kemudahan, keamanan serta tingkat kenyamanan yang 

dirasakan oleh nasabah. 
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2.2.5 Kepuasan Nasabah  

Secara umum kepuasan nasabah adalah hasil yang dirasakan nasabah dari 

kinerja Bank yang memenuhi harapan mereka, nasabah puas bila harapan mereka 

dipenuhi dan senang bila harapan mereka dilebihkan. Nasabah yang puas akan 

setia lebih lama, kurang sensitif pada harga, dan memberikan komentar baik 

tentang Bank. 

Menurut Kotler dan A.B. Susanto (1999) kepuasan adalah tingkat perasaan 

dimana seseorang telah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan 

harapannya. Jadi tingkat kepuasan nasabah adalah tingkat perasaan yang dialami 

nasabah yang dimana nasabah mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan 

secara umum. Jika kinerja berada dibawah harapan, nasabah tidak puas. Jika 

kinerja memenuhi harapan nasabah puas. Jika kinerja melebihi harapan, nasabah 

amat puas atau senang. 

Tingkat kepuasan nasabah pun dapat diukur dengan cara membandingkan 

dengan tingkat loyalitasnya. Apabila nasabah merasa sangat puas terhadap 

layanan maupun produk yang diberikan oleh pihak Bank dan secara terus menerus 

menggunakan produknya maka akan terjadi hubungan positif antara kepuasan 

terhadap loyalitas nasabah. 

Terciptanya kepuasan nasabah dapat memberikan beberapa manfaat 

bagi Bank, diantaranya : 

1. Terjadinya hubungan yang harmonis antara nasabah dengan Bank. 

2. Terciptanya loyalitas nasabah terhadap Bank sehingga ia tidak akan 

berpaling pada Bank pesaing. 
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3. Terjadinya bentuk isu public yang positif dari mulut ke mulut (word of 

mouth). 

4. Terjadinya pembelian ulang (repeated sales). 

2.2.6 Komitmen  

Secara umum komitmen adalah unsur perilaku sebagai upaya untuk 

mempertahankan dan menjaga hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak 

agar hubungan ini lebih bermakna. Tidak akan terjadi suatu komitmen kalau salah 

satu atau kedua belah pihak merasa bahwa hubungannya tidak menguntungkan.  

Menurut Gundlach et al., Morgan dan Hunt, Dwyer et al., dalam Ndubisi, 

(2007). Komitmen adalah salah satu faktor penting dari kekuatan hubungan 

pemasaran, serta berguna untuk mengetahui tingkat loyalitas nasabah dan 

memprediksi frekuensi pembelian dimasa depan. Komitmen merupakan keinginan 

abadi untuk menjaga hubungan yang dihargai dan merupakan faktor penting 

lainnya  dalam pemasaran hubungan. Hal ini menunjukkan tingkat yang lebih 

tinggi dari kewajiban untuk membuat suatu hubungan yang berhasil dan untuk 

membuatnya saling memuaskan dan menguntungkan.  

Menurut Morgan dan Hunt dalam Setiawan dan Ukudi (2007) 

membedakan konsep komitmen menjadi : 

1. Komitmen afeksi, yaitu komitmen yang merujuk kepada pembagian nilai 

(shared values) dan kemurahan hati (benevolence). 

2. Komitmen kontinum, yaitu komitmen yang merujuk kepada pengorbanan dan 

ketergantungan. 

3. Komitmen normative, yaitu komitmen yang merujuk pada konstruk 

menyeluruh yang menjadi penyebab tumbuhnya berbagai tanggung jawab. 
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Hubungan antara komitmen dengan loyalitas nasabah adalah pada saat 

nasabah menggunakan produk ataupun layanan yang baik dan berkomitmen untuk 

menggunakan produk-produk yang ditawarkan dan tidak merugikan maka hal itu 

menunjukkan adanya hubungan positif antara komitmen dengan loyalitas nasabah. 

Seperti yang terlihat pada gambar 2.4 perilaku pembelian yang ulang 

dalam situasi sensitivitas produk yang kuat dinamakan loyalitas, dimana nasabah 

cenderung membeli ulang produk yang sama dan menganggap pilihan produk 

sangat penting baginya. Sebaliknya, pembelian ulang dalam situasi sensitivitas 

produk yang lemah nasabah cenderung membeli ulang produk yang sama, namun 

ia tidak menganggap nama merek itu penting, karena ia tidak bisa membedakan 

berbagai produk yang ada dan tidak terlihat secara intensif dalam pemilihan 

kategori produk (Tjiptono, 2006 : 336) 

2.2.7 Pengaruh komunikasi terhadap loyalitas nasabah 

Komunikasi memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas. 

Komunikasi dalam konteks pemasaran hubungan memiliki arti sebagai tindakan 

untuk menjaga hubungan dengan nasabah, menyediakan informasi yang tepat dan 

akurat, dan mengkomunikasikan secara aktif jika muncul permasalahan (Ndubisi, 

2007 : 100) 

Komunikasi yang baik dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara 

nasabah dengan Bank. Nasabah dengan mudah memperoleh informasi yang 

dibutuhkan sehingga nasabah akan merasa aman dan percaya terhadap kredibilitas 

Bank tersebut sehingga akan tercipta loyalitas nasabah terhadap Bank (Ellena, 

2011 dalam Maulidi dan Rofiq 2013). 
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Landasan dari sebuah hubungan yang kuat dapat terjalin melalui 

komunikasi yang efektif. Melalui komunikasi yang dilakukan oleh Bank maka 

nasabah dapat mengetahui kondisi yang sedang di alami oleh Bank. Timbulnya 

rasa memiliki dari nasabah terhadap Bank mendorong keinginan nasabah untuk 

tidak pindah kepada Bank pesaing atau dengan kata lain nasabah akan menjadi 

semakin loyal.  

2.2.8 Pengaruh penanganan masalah terhadap loyalitas nasabah  

Penanganan konflik dapat berpengaruh positif terhadap loyalitas karena 

kemampuan dari produk atau layanan untuk menangani konflik akan langsung 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah (Ndubisi, 2007 : 100). Jumlah nasabah 

dari sebuah Bank yang banyak serta transaksi yang sering dilakukan 

memungkinkan sering timbul terjadi konflik antara pihak Bank dengan nasabah. 

Oleh karena itu, penanganan keluhan dapat mempengaruhi loyalitas dan 

retensi nasabah. Apabila nasabah merasa puas dengan penanganan keluhan yang 

diberikan oleh Bank maka nasabah akan semakin loyal terhadap Bank kerena 

merasa diperhatikan oleh pihak Bank (Ellena, 2011 dalam Maulidi dan Rofiq 

2013). 

Konflik yang terjadi dapat disebabkan karena harapan dari nasabah tidak 

sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank. Pihak Bank dituntut untuk 

bersikap proaktif semaksimal mungkin mampu menghindari potensial konflik 

yang akan terjadi. Sedangkan jika konflik tersebut telah terjadi maka Bank harus 

mampu mendiskusikan secara terbuka dengan nasabah untuk mencari solusi atas 

permasalahan yang muncul. Melalui proses tersebut nasabah akan memiliki rasa 
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pengertian terhadap Bank dan loyalitas yang dimilki akan semakin meningkat. 

2.2.9  Pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah 

Ndubisi (2007) mengatakan bahwa kepercayaan nasabah terhadap suatu 

Bank berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabahnya, artinya apabila 

kepercayaan terhadap suatu Bank meningkat maka loyalitasnya pada Bank 

tersebut akan meningkat pula.  

Kepercayaan adalah bagian penting dalam membangun hubungan jangka 

panjang dengan nasabah dan mempertahankan pangsa pasar (Urban, 2000 dalam 

Graf dan Perrien, 2006 : 2). Untuk mendukung pandangan ini yaitu dengan 

adanya kepercayaan akan memberikan garansi dibenak nasabah bahwa Bank akan 

melakukan kinerja yang konsisten dan kompeten. Peranan kepercayaan akan 

menentukan dalam pertukaran nasabah apakah akan terus menggunakan penyedia 

jasa yang sama atau berpindah kepenyedia jasa lain. 

1.2.10 Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepuasan adalah faktor utama 

yang membentuk loyalitas (Fornell, 1994 dalam Ehighie dan Taylor, 2009 : 511). 

Menyebutkan bahwa kepuasan hanyalah salah satu factor yang membentuk 

loyalitas. Seorang nasabah yang puas terhadap layanan dari sebuah Bank akan 

menjadi loyal terhadap Bank tersebut. Sikap loyal tersebut dapat ditunjukkan 

melalui keinginan untuk tetap memilih Bank yang sama, melakukan komunikasi 

mulut ke mulut (word of mouth) positif, merekomendasikan produk dari Bank 

tersebut, serta mempengaruhi perilaku pembelian dari saudara ataupun teman 

(Fischer, 2001 yang dikutip dari Ehigie dan Taylor, 2009 : 503) 
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Kepuasan nasabah adalah kunci yang mempengaruhi terbentuknya 

intensitivitas pembelian nasabah dimasa depan. Kepuasan nasabah berdampak 

positif terhadap loyalitas nasabah. Nasabah yang terpuaskan akan menceritakan 

pengalamannya yang menyenangkan  bagi mereka dan secara tidak langsung 

mereka akan cenderung melakukan komunikasi mulut ke mulut yang positif 

kepada orang lain. Loyalitas nasabah merupakan aset penting bagi Bank. Oleh 

sebab itu, Bank akan berusaha mempertinggi tingkat kepuasan nasabah terhadap 

kinerja Bank sehingga Bank akan mendapatkan nasabah yang loyal. 

1.2.11 Pengaruh komitmen terhadap loyalitas nasabah 

Komitmen memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas. Komitmen 

berguna untuk mengukur kecenderungan nasabah yang akan loyal dan 

memprediksi situasi pembelian yang akan terjadi dimasa depan (Ndubisi, 2007 : 

100). Dalam konteks pemasaran (Moormam, 1993 dalam Ndubisi 2007 : 100) 

mendefinisikan komitmen sebagai keinginan untuk mempertahankan hubungan 

yang bernilai. Komitmen akan menjadi lebih tinggi bagi setiap individu yang 

percaya bahwa mereka menerima nilai lebih dari adanya sebuah hubungan. 

Komitmen dalam hubungannya dengan penyedia jasa dan nasabah 

didefinisikan sebagai suatu janji yang diungkapkan baik secara ekplisit maupun 

implisit dari kontinyuitas pertukaran hubungan dengan mitranya. Komitmen Bank 

adalah suatu kondisi yang diperlukan bagi terbentuknya loyalitas nasabah 

terhadap Bank. Apabila tidak ada komitmen Bank nasabah hanya merupakan 

spuriously loyal, seperti perilaku beli ulang yang ditujukan sebagai inertia 

(Ramadania, 2002 dalam Maulidi dan Rofiq 2013). 
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Pada pandangan ini melalui komitmen dari Bank dan nasabah yang saling 

membutuhkan. Terciptanya keadaan yang saling membutuhkan mendorong 

tumbuhnya loyalitas dari dalam diri nasabah sehingga tidak timbul keinginan 

untuk pindah ke Bank pesaing.  

1.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut penjelasan yang telah dipaparkan di atas tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi relationship marketing maka terbentuk kerangka pemikiran 

yang digunakan dalam penelitian ini yang dilandasi oleh empat penelitian 

terdahulu. Kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut : 

 

    

  

    

   

   

    

  

 

  

 

Gambar 2.5 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H1: Komunikasi, penanganan masalah, kepercayaan, kepuasan, dan komitmen 

secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah di 

Bank Prima Master Surabaya. 

H2: Komunikasi secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah di 

Bank Prima Master Surabaya. 

H3: Penanganan masalah secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas 

nasabah di Bank Prima Master Surabaya. 

H4: Kepercayaan secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah di 

Bank Prima Master Surabaya. 

H5: Kepuasan secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah di 

Bank Prima Master Surabaya. 

H6: Komitmen secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah di 

Bank Prima Master Surabaya. 

 


