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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai landasan teori dalam penelitian yang akan dilakukan oleh : 

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

Shahjehan (2010) 

 

 

Penelitian ini yang berjudul “Determinants of customer loyalty in the banking 

sector : The case of Pakistan”. Dalam penelitian ini melakukan penelitian 

mengenai konsep loyalitas nasabah yang telah menjadi banyak pertimbangan dan 

perhatian dari kedua akademisi dan praktisi di industri perbankan. 

 Penelitian tujuan - tujuan keseluruhan adalah untuk menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan di industri perbankan Pakistan dan 

mengusulkan sebuah model untuk loyalitas pelanggan.  

1. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan, kualitas yang dirasa, komitmen, 

kepercayaan dan beralih biaya pada loyalitas.  

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pada kepuasan.  

3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan pada komitmen 

Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan SPPS dan 

dikumpulkan dari 316 responden merupakan nasabah suatu bank yang ada di 

Pakistan. 
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

meneliti faktor komitmen, kepercayaan dan pada loyalitasdengan menggunakan 

variabel – variabel yang sama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah penelitian terdahulu melakukan analisis tentang kepuasan, 

kualitas yang dirasa, komitmen, kepercayaan dan beralih biaya pada 

loyalitastetapi peneliti sekarang adalah melakukan analisis tentang pengaruh 

kepercayaan dan komitmen terhadap loyalitas nasabah. 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu 

Sumber : Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleed Qureshi, and Asad 

Shahjehan (2010) 

 

2. Hatane Semuel (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Customer 

relationship marketing pengaruhnya terhadap kepercayaan dan loyalitas 

perbankan nasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generalized 

Structured Component Analysis (GSCA).  Sebanyak 165 orang responden 

berpatisipasi dalam penelitian ini. 
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Hipotesis dari jurnal ini adalah H1: Komitmen bank berpengaruh terhadap 

kepercayaan konsumen. H2: Komunikasi bank berpengaruh terhadap kepercayaan 

konsumen. H3: Penanganan keluhan konsumen berpengaruh terhadap 

kepercayaan konsumen. H4: Komitmen bank berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. H5: Komunikasi bank perpengaruh terhadap loyalitas konsumen. H6: 

Pengananan keluhan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. H7: 

Kepercayaan bank berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dari hasil 

pengolahan data dan pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa komitmen 

dan penanganan keluhan dari Bank Nasional memberikan pengaruh yang positif 

terhadap kepercayaan pelanggan. Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan 

bahwa komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap terhadap kepercayaan 

pelanggan. 

Hasil penelitian ini yang telah diuraikan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan yaitu :  

1. Komitmen bank dalam melayani konsumen online bank nasional sudah 

menunjukkan kualitas yang baik sehingga memiliki hubungan pengaruh positif 

terhadap kepercayaan konsumen. 

2. Penanganan keluhan terhadap konsumen online bank nasional telah dilakukan 

secara efektif, sehingga memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan 

pelanggan. 

3. Kepercayaan konsumen online bank nasional juga sudah baik, sehingga 

memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. 
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4. Kepercayaan konsumen online bank nasional dapat merupakan mediasi yang 

kuat antara komitmen bank dalam melayani dan penanganan keluhan 

konsumen dalam mempengaruhi loyalitas konsumen.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian 

terdahulu menggunakan analisis tentangcustomer relationship marketing (CRM), 

kualitas layanan, komitmen, komunikasi, penanganan keluhan terhadap loyalitas. 

Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis tentang pengaruh 

kepercayaan dan komitmen terhadap loyalitas nasabah. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu 

Sumber : Hatane Semuel (2012) 
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3.  Luh Kadek Budi Martini (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh relationship 

marketing, customer satisfaction, customer commitment dan customer loyalty di 

sebuah bank nasional di Denpasar. 

 Hipotesis dari jurnal ini adalah H1: Semakin meningkat relationship 

marketing (RM), maka akan menyebabkan semakin meningkatnya customer 

loyalty. H2: Semakin meningkatnya relationship marketing (RM) maka customer 

satisfaction akan semakin meningkat. H3: Semakin meningakat relationship 

marketing (RM), maka akan menyebabkan semakin meningkatnya customer 

commitment. H4: Semakin tinggi customer commitment akan semakin meningkat. 

H5: Semakin meningkat customer satisfaction, maka akan menyebabkan customer 

loyalty semakin meningkat. H6: Semakin tinggi customer commitment,  tingkat 

loyalitas nasabah akan semakin meningkat.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation 

model (SEM) dengan bantuan program AMOS 16.0. tahapan sebelum dilakukan 

analisis SEM akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terkait dengan indikator 

dan instrumen penelitian yang digunakan. Data yang sudah diuji dengan validitas 

dan reliabilitas selanjutnya akan dilakukan pengujian confirmatory analysis. 

Setelah dilakukan analisis CFA maka dilakukan pengujian struktural untuk 

mengetahui hubungan kausalitas masing – masing variabel yang diteliti.  
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Hasil dari pengolahan data dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa variabel yang memiliki dampak yang signifikan yaitu relationship 

marketing, customers satisfaction, customers commitment dan customers loyalty. 

Hasil penelitian yang telah disimpulkan adalah : 

1. Variabel relationship marketing berpengaruh signifikan terhadap customer 

commitment. 

2. Variabel relationship marketing menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap customers loyalty   

3. Variabel customers commitment menunjukkan hasil dari signifikan terhadap 

customers loyalty. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian 

terdahulu melakukan analisis hubungan pemasaran, kepuasan pelanggan, 

komitmen dan loyalitas pelanggan saling berhubungan. 

 H1  H5 

   H2 H6 

 H3 H4 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu 

Sumber : Luh Kadek Budi Martini (2013) 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU 

Keterangan  Bilal Afsar, et 

al (2010) 

Hatane Semuel 

(2012) 

 

Luh Kadek Budi 

Martini (2013) 

Penelitian 

sekarang 

Citra (2014) 

Variabel  

bebas 

Kualitas yang 

dirasakan, 

Kepuasan, 

Beralih Biaya, 

Komitmen, 

Kercayaan 

Komitmen, 

Komunikasi, 

Penanganan 

Keluhan, 

Kepercayaan 

Hubungan 

Pemasaran, 

Kepuasan 

Pelanggan, dan 

Komitmen   

Kepercayaan  

nasabah dan 

Komitmen 

nasabah. 

Variabel 

terikat  

Loyalitas  Loyalitas 

Konsumen 

Loyalitas 

pelanggan. 

Loyalitas nasabah 

Analisis 

data 

Regresi linier 

berganda 

SEM - Generalized 

Structured 

Component 

Analysis (GSCA)  

SEM dengan 

menggunakan 

analisis AMOS 

SPSS dengan alat 

analisis regresi 

berganda 

Sampling   
- 

 
            - 

Accidental 
Sampling 

Purposive 
Sampling 

Jumlah 

Responden  

316 responden 165 responden 165 responden 100 responden  

Pengukuran   -              - 

 

-  Skala Likert 5 

poin 

Hasil 
Penelitian 

 
 

1. Komitmen bank 
melayani 

konsumen 

menunjukkan 

kualitas baik 

pengaruh positif 

terhadap 

kepercayaan 

konsumen. 

2. Penanganan 

keluhan 

dilakukan secara 

efektif, sehingga 
memiliki 

pengaruh positif 

terhadap 

kepercayaan 

pelanggan. 

3. Kepercayaan 

konsumen 

memiliki 

pengaruh positif 

terhadap 

loyalitas 
konsumen. 

4. Kepercayaan 

konsumen 

merupakan 

1. Variabel 
relationship 

marketing 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

customer 

commitment. 

2. Variabel 

relationship 

marketing 

menunjukkan 

pengaruh yang 
signifikan 

terhadap 

customers loyalty   

3. Variabel 

customers 

commitment 

menunjukkan 

hasil dari 

signifikan 

terhadap 

customers 
loyalty. 

 

1. Kepercayaan 
nasabah 

memiliki 

pengaruh yang 

tidak signifikan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah Bank 

Danamon. 

2. Komitmen 

nasabah 

memiliki 

pengaruh yang 
signifikan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah Bank 

Danamon di 

Sidoarjo. 

3. Kepercayaan 

nasabah dan 

komitmen 

nasabah secara 

simultan 
berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 
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mediasi antara 
komitmen bank 

dalam melayani 

dan penanganan 

keluhan 

konsumen dalam 

mempengaruhi 

loyalitas 

konsumen. 

loyalitas 
nasabah Bank 

Danamon di 

Sidoarjo.  

Sumber : Bilal Afsar, et.,al (2010), Hatane Semuel (2012), Luh Kadek Budi 

Martini (2013), Citra (2014). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Kepercayaan  

Definisi kepercayaan menurut Rahmani-Nejad, L., et.,al (2014 : 263) salah satu 

pihak kepercayaan bahwa pihak lain dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam hal 

layanan, kepercayaan adalah kepercayaan pelanggan yang diselenggarakan oleh 

penyedia jasa akan memberikan layanan pelanggan yang memenuhi kebutuhan. 

Definisi yang lebih umum dari kepercayaan adalah bahwa pihaknya telah 

memiliki kepercayaan, kejujuran dan keandalan, dalam partner. Definisi lainnya 

adalah dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda, termasuk pertukaran dari 

barang dan jasa.  

Ada dua tingkat kepercayaan, tingkat pertama, pelanggan percaya satu 

perwakilan penjualan tertentu sementara pada tingkat kedua, pelanggan percaya 

produk atau lembaga. Kepercayaan merupakan faktor penting antara perilaku 

pelanggan sebelum dan setelah membeli sebuah produk yang dapat menyebabkan 

kesetiaan jangka panjang dan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.

 Menurut Morgan dan Hunt (1994) (dalam Muzahid et.,al (2009 : 26)) 
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menyatakan bahwa kepercayaan ada hanya ketika salah satu pihak memiliki 

kepercayaan mitra asing keandalan. Sedangkan menentukan kepercayaan disebut 

kesediaan untuk mengandalkan mitra asing yang satu memiliki kepercayaan. Jika 

salah satu pihak percaya pihak lain yang akhirnya menimbulkan niat perilaku 

positif terhadap pihak kedua. 

Menurut Singh dan Sirdeshmukh (2000) (dalam Hatane Semuel (2012 : 35 

)) kepercayaan (trust) dipandang sebagai salah satu hal mendasar dan penting 

dalam dunia bisnis. Kepercayaan adalah dasar dalam membangun dan memelihara 

hubungan jangka panjang. Kepercayaan dalam teori pemasaran merupakan dasar 

kebijakan mengembangkan serta menjaga hubungan jangka panjang dan 

menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan dapat 

meningkatkan daya saing. Keyakinan atau kepercayaan merupakan suatu faktor 

penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara rekan bisnis, selain itu 

juga merupakan aset penting dalam mengembangkan hubungan jangka panjang 

antar organisasi (Karsono, 2008) (dalam dalam Hatane Semuel (2012 : 35)). 

Organisasi yang mampu mengenali dan mengendalikan faktor-faktor pembentuk 

kepercayaan, dapat menciptakan dan mengefektifkan tingkat hubungan dengan 

pelanggan (Barney dan Hansen, 1994) (dalam  Hatane Semuel (2012 : 35)). 

Dalam rangka membuat pelanggan mempercayai layanan yang diberikan, maka 

pelanggan harus merasakan kualitas layanan sebagai hal yang positif. Menurut 

Anderson dan Narus (1990) dalam Hatene Semuel (2012 : 33)) menekankan 

bahwa kepercayaan terjadi ketika salah satu pihak percaya bahwa tindakan pihak  
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yang lain akan memberikan hasil positif untuk dirinya. Hal ini menyiratkan bahwa 

kualitas pelayanan dapat memiliki efek positif pada kepercayaan, selanjutnya 

kepercayaan telah diakui memiliki peran penting dalam mempengaruhi loyalitas 

pelanggan (Gundlach and Murphy, (1993) dalam Hatane Semuel (2012 : 34)). 

Menurut Morgan dan Hunt, 2004 dalam Bilal Afsar et.,al (2010 : 1042) 

kepercayaan telah didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengandalkan mitra 

asing yang satu memiliki kepercayaan atau keyakinan dalam pertukaran mitra 

keandalan dan integritas. Menurut Chaudhuri dan Holbrook (2002) dalam Bilal 

Afsar et.,al  (2010 : 1042) mendefinisikan kepercayaan pelanggan kesediaan 

untuk mengandalkan kemampuan merek untuk melakukan fungsi yang 

dinyatakan. Percayaan dedikasi penyebab karena mengurangi biaya negosiasi 

perjanjian dan mengurangi rasa takut pelanggan atas kecurangan perilaku oleh 

penyedia layanan (Bendapudi dan Berry, 1997 dalam Bilal Afsar (2010 : 1042). 

Menurut Ndubisi (2007 : 99) dalam Yunita (2011 : 119) definisi 

kepercayaan adalah keyakinan bahwa sebuah pihak akan memenuhi janjinya 

dalam hubungan tersebut. Akibat dari ingkar janji maka akan membuat pelanggan 

beralih ke perusahaan lain. Timbulnya kepercayaan karena hasil keandalan dan 

intergritas mitra yang ditunjukkan melalui sikap seperti konsistensi, kompeten, 

adil, tanggung jawab, suka menolong dan memiliki kepedulian.  

2.2.1.1 Indikator Kepercayaan  

Menurut Hatane Semuel (2012) kepercayaan memiliki indikator yaitu menjaga 

hubungan jangka panjang, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan 
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dengan pelanggan. Dalam rangka membuat pelanggan mempercayai layanan yang 

diberikan, maka pelanggan harus merasakan kualitas layanan sebagai hal yang 

positif antar pelanggan dengan perusahaan, percaya terhadap layanan yang 

diberikan. 

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa survei memerlukan responden untuk 

mengevaluasi perilaku relasional terhadap perusahaan atas dasar pengalaman 

nasabah sendiri.  

Kepercayaan terhadap perusahaan dikatakan menjadi tolak ukur untuk dalam 

perolehan data untuk observasi. Kepercayaan terhadap perusahaan memiliki 

hubungan yang jangka panjang, dapat menciptakan hubungan yang saling 

menguntungkan dengan perusahaan, nasabah dapat merasakan kualitas layanan 

yang positif di berikan perusahaan, nasabah percaya terhadap layanan yang di 

berikan perusahaan. 

2.2.2 Komitmen Nasabah 

Menurut J. Supranto dan Limakrisna (2011 : 243) pelanggan yang berkomitmen 

kemungkinan besar tidak memerlukan lagi tambahan informasi sewaktu 

melakukan pembelian. Pelanggan juga tidak mudah terpengaruh pada rayuan atau 

bujukan dari pihak pesaing seperti pemberian kupon. Pelanggan yang 

berkomitmen akan lebih menguntungkan dari pada pelanggan yang hanya 

membeli berulang – ulang, dan yang terakhir ini masih lebih menguntungkan dari 

pada konsumen yang membeli hanya kadang – kadang. Pelanggan yang loyal 

kepada suatu merek (toko/jasa) atau pelanggan yang komitmen mempunyai ikatan 
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emosional pada merek atau perusahaan. Akhirnya, pelanggan yang berkomitmen 

merupakan sumber komunikasi dari mulut kemulut yang efektif, hal ini 

merupakan promosi yang gratis bagi perusahaan dan sangat efektif, oleh karena 

apa yang dikatakan oleh kawan akan lebih dipercaya dari pada jenis iklan lainnya. 

 Menurut Geykens et.,al 1996 (dalam Luh Kadek (2013 : 12)) secara 

general konsumen bisa membedakan antara calculative commitment, affective 

commitment, dan normative commitment adalah sebagai berikut: pertama, 

Calculative commitment, Individu akan menjadi komitmen dalam hal relationship 

karena nilai-nilai yang bersumber dari investasi dalam relationship dan memilki 

potensi penurunan jika individu tersebut memilih untuk mengakhiri hubungan dan 

memulainya dengan orang lain. Kedua, Affective commitment, kondisi ini muncul 

karena perasaan emosional dan akan keluar sebagai bagian yang sudah terbentuk. 

Ketiga, Normative Commitment adalah komitmen yang timbul karena konsumen 

merasa bahwa ia wajib menjalankan suatu bisnis usaha dengan perasaan tertentu. 

Berkomitmen dengan nasabahnya merupakan awal dari terbentuknya hubungan 

yang baik dengan nasabah yang lain.  

 Menurut Stern 1997 (dalam Luh Kadek (2013 : 12)) affective commitment 

dikembangkan sepanjang waktu, karena faktanya konsumen dapat menggunakan 

respon emosionalnya secara positif dan dampaknya, sehingga lebih banyak 

melahirkan rasa aman dalalm hal relationship.  

 Menurut Buttle 2004 (dalam Ika Riskiyati (2012 : 242)) komitmen 

pelanggan merupakan modal yang amat penting dalam membangun hubungan 

jangka panjang yang saling menguntungkan. Komitmen dalam konsep long term 
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relationship memegang peranan sangat penting karena pengaruh jangka panjang 

paling banyak didasarkan pada komitmen kedua belah pihak. Dengan kata lain 

didalam komitmen terdapat suatu pengaruh yang berharga yang mampu membuat 

pelanggan tetap loyal dan hal tersebut perlu dipertahankan terus di mana masing – 

masing pihak bersedia berkerja sama untuk mempertahankan pengaruh ini.  

 Menurut Jasfar (2005 : 179) (dalam Media Febrianingtyas et.,al (2014 : 4)) 

komitmen adalah rasa saling percaya diantara pihak-pihak yang menjalin 

hubungan, baik secara tersirat (implisit) maupun yang tidak tersirat (eksplisit) 

bahwa hubungan mereka akan berlangsung terus-menerus dan masing-masing 

menjaga agar janji di antara mereka tetap terpelihara. Salah satu janji yang dijaga 

oleh perusahaan adalah kesungguhan bank untuk memberikan kualitas yang 

terbaik pada perusahaan misalnya kualitas pelayanan. Komitmen adalah salah satu 

hal yang penting dalam mewujudkan hubungan jangka panjang antara perusahaan 

dan pelanggannya. Dengan tidak adanya komitmen yang tercipta akan sulit bagi 

kedua belah pihak tersebut untuk menjalin hubungan jangka panjang. 

 Menurut Morgan dan Hunt (1994) dalam Hatene Semuel (2012 : 34), 

menjelaskan bahwa komitmen pelanggan pada dasarnya adalah keinginan yang 

berlangsung lama dalam diri pelanggan untuk mempertahankan hubungan yang 

berharga atau hubungan yang memberikan manfaat (valued relationship), bahwa 

pelanggan akan memiliki komitmen yang kuat atau tinggi jika hubungan yang 

dilakukan dianggap penting. 

 Menurut Bilal Afsar et.,al (2010) faktor komitmen lebih berkolerasi dari 

faktor lainnya berarti bahwa nasabah berkomitmen untuk bank maka kepercayaan 
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nasabah terhadap bank akan meningkat. Ini berarti bahwa komitmen nasabah 

terhadap loyalitas nasabah mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

Komitmen dapat digambarkan sebagai orientasi nasabah yang jangka panjang 

terhadap hubungan bisnis yang didasarkan pada keterikatan emosional. 

 Menurut Yunita (2011 : 119) komitmen merupakan faktor yang penting 

dalam pemasaran hubungan dan variabel yang berguna untuk mengukur 

kecenderungan pelanggan yang akan loyal dan memprediksi frekuensi pembelian 

yang akan terjadi di masa depan. Moorman (1995) dalam Yunita (2011 : 119) 

dalam konteks pemasaran mendefinisikan komitmen sebagai keinginan untuk 

mempertahankan hubungan yang bernilai. Komitmen akan menjadi lebih tinggi 

bagi individu yang percaya bahwa mereka menerima nilai lebih dari adanya 

sebuah hubungan. Ndubisi (2007 : 100) dalam Yunita (2011 : 119) menyebutkan 

bahwa pelanggan yang memiliki komitmen tinggi akan secara terus menerus dapat 

menikmati keuntungan dari hubungan yang terjalin. 

2.2.2.1 Indikator Komitmen Nasabah 

Menurut Bilal Afsar et.,al (2010) dan Luh Kadek Budi (2013) memiliki indikator 

yaitu tidak mudah berpengaruh pada rayuan atau bujukan dari pihak pesaing, 

komitmen mempunyai ikatan emosional pada merek tertentu atau perusahaan 

tertentu, kedua pihak terlibat dalam komitmen mementingkan untuk melanjutkan 

hubungan dalam waktu yang lama, mempunyai keinginan konsumen untuk 

melanjutkan hubungan dimasa yang akan datang, pelanggan berkomitmen untuk 

perusahaan maka tingkat kesetiaan terhadap bank akan meningkat. 
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 Dalam penelitian ini di katakan bahwa diperlukan responden untuk 

mengevaluasi tentang komitmen nasabah tidak mudah berpengaruh pada rayuan 

atau bujukan dari pihak pesaing, nasabah berkomitmen mempunyai ikatan 

emosional pada merek yang ada di perusahaan, kedua pihak yaitu nasabah dan 

perusahaan memiliki komitmen mementingkan untuk melanjutkan hubungan 

waktu yang lama, nasabah mempunyai keinginan untuk melanjutkan hubungan di 

masa akan datang dengan perusahaan, nasabah berkomitmen maka tingkat 

kesetiaan terhadap perusahaan akan meningkat. 

2.2.3 Loyalitas Nasabah 

Definisi loyalitas nasabah menurut Tatik Suryani (2013 : 109) Kesetiaan 

pelanggan akan menjadi kunci sukses, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Adapun faktor – faktor yang merupakan 

komponen dari sikap yang berpengaruh dalam pembentukan kesetiaan nasabah ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Anteseden Kognitif 

Unsur – unsur dari aspek kognitif yang berupa pikiran dan segala proses yang 

terjadi seperti kemampuan mengingat, kemampuan memusatkan pikiran, dan 

kejelasan mengenai sikap terhadap suatu produk berpengaruh pada kesetiaan 

nasabah.  

b. Anteseden Afektif 

Kondisi emosional (perasaan) pelanggan yang merupakan komponen dari sikap 

akan membentuk kesetiaan pelanggan. Aspek dari perasaan ini meliputi emosi 
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suasana hati setelah menggunakan produk atau mendapatkan layanan merupakan 

konsisi penting yang dapat membentuk kesetiaan nasabah. 

c. Anteseden Konatif 

Konatif adalah kecenderungan yang ada pada pelanggan untuk melakukan 

tindakan tertentu. 

Ada tiga faktor mempengaruhi kecenderungan yang ada pada nasabah berperilaku 

setia terhadap pada suatu merek, yaitu biaya peralihan, harapan, sunk cost.  

Konsep kesetiaan nasabah yang mengaitkan antara sikap dan perilaku ini hingga 

sekarang dianggap lebih komprehensif dan lebih bermanfaat bagi pemasar. 

Menurut Mozhgan et.,al (2013 : 37) kesetiaan kepada struktur lainnya 

menyajikan konsep-konsep yang berbeda dan ada definisi yang berbeda kesetiaan. 

Konsep Layanan kesetiaan lebih rumit daripada loyalitas merek yang biasanya 

digunakan untuk barang. Disajikan sebuah model untuk perilaku dan sikap 

kesetiaan di mana dua pendekatan yang agak arah yang sama. Loyalitas 

ditampilkan dalam situasi di mana konsumen menunjukkan begitu banyak 

ketergantungan pada satu pemasok dan membeli kembali tingkat tinggi pada 

waktu itu, namun situasi itu tidak ada dalam setiap negara lain. Misalnya, dalam 

kasus loyalitas, palsu membeli kembali suku bunga yang tinggi meskipun ada 

tingkat rendah sikap postif. Di sini, penyedia tidak memiliki preferensi atau 

keuntungan untuk partikular. Loyalitas berdasarkan fakta bahwa mungkin ada 

dalam lampiran untuk sebuah merek dagang tetapi hal ini tidak terkait dengan 

tingkat tinggi dari pembelian. Itu berarti bahwa konsumen dapat berhak ke suatu 

proporsi dari penyedia tapi karena berbagai alasan, seperti atau waktu, sumber 
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daya terbatas atau keuangan alasan, atau mental ia tidak mampu membeli dari 

pemasok. Tentu saja, alasan lain mungkin menjadi kendala dalam cara konsumen 

yang dia tidak tertarik membeli dari pemasok setiap. Dalam ketidak setiaan modus 

tidak ada juga sikap yang menguntungkan ke pemasok dan pembelian rate yang 

rendah. 

Menurut Musanto (2004 : 128) (dalam Media Febrianingtyas et.,al (2014 : 

5)) salah satu tujuan puncak implementasi strategi pemasaran adalah untuk 

mencapai loyalitas pelanggan. Loyalitas adalah dorongan perilaku untuk 

melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan 

pelanggan terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha. Senada 

dengan Musanto, Shet dan Mittal (2004: 155) (dalam Media Febrianingtyas et.,al 

(2014 : 5)) mengemukakan bahwa loyalitas adalah komitmen pelanggan atas suatu 

merk, toko atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten. 

Loyalitas pelanggan merupakan tujuan pokok dari implementasi strategi 

pemasaran. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat di simpulkan bahwa 

loyalitas adalah hasil positif dan dapat membawa efek positif pula bagi 

perusahaan. Dengan tercapainya loyalitas pelanggan, diharapkan pelanggan dapat 

melakukan pembelian berulang. Terlebih lagi jika tingkat loyalitas tinggi, 

pelanggan akan dengan senang hati merekomendasikan produk perusahaan 

dengan melakukan  penyebaran informasi produk perusahaan yang positif. 

 Menurut Luh Kadek (2013 : 12) loyalitas adalah respon perilaku/ 

pembelian yang yang bersifat bisa dan terungkap secara terus-menerus oleh 
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pengambil keputusan dengan memperhatikan satu atau lebih merek alternatif dari 

sejumlah merek sejenis dan merupakan fungsi proses psikologis. Namun perlu 

ditekankan bahwa hal tersebut berbeda dengan perilaku beli ulang, loyalitas 

pelanggan menyertakan aspek perasaan didalamnya. Orientasi perusahaan masa 

depan mengalami pergeseran dari pendekatan konvensional ke arah pendekatan 

kontemporer. Pendekatan konvensional menekankan kepuasan pelanggan 

sedangkan pendekatan kontemporer berfokus pada loyalitas pelanggan, retensi 

pelanggan, zero defections, dan lifelong customer.  

 Menurut Graffin (2005) dalam Hatane Semuel (2012 : 35) loyalitas 

pelanggan disini dapat diartikan sebagai loyalitas seorang kepada suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, loyalitas pelanggan akan menjadi tujuan akhir setiap 

perusahaan, karena dengan adanya loyalitas dari pelanggan akan menjamin 

kontinuitas sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Pelanggan yang loyal dapat 

dilihat dari karakteristik seperti melakukan pembelian secara teratur (makeregular 

repeat purchases), membeli diluar lini produk atau jasa (refers other), 

menunjukkan kekebalan dari produk sejenis yang ditawarkan pesaing 

(demonstates immunity to the full of the competition).   

 Menurut Yunita (2011 : 120) loyalitas nasabah adalah komitmen nasabah 

terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang positif dan 

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten (Fandy Tjiptono, 2005:387). 

Konsep loyalitas nasabah lebih banyak dikaitkan dengan perilaku daripada dengan 

sikap. Loyalitas nasabah biasanya cenderung ditunjukan dengan niat 

melakukanpembelian ulang serta kesediaan nasabah untuk merekomendasikan 
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jasa tersebut kepada orang lain bahkan nasabah cenderung menghilangkan niatnya 

untuk berpindah ke perusahaan jasa lainnya. 

2.2.3.1 Indikator Loyalitas Nasabah 

Menurut Hatane Semuel (2012 : 35) memiliki indikator yaitu setia terhadap satu 

perusahaan, melakukan pembelian secara teratur atau berulang – ulang, 

merekomendasikan produk perusahaan ke orang lain, merekomendasikan layanan 

perusahaan kepada orang lain, tidak tertarik beralih ke perusahaan lain.  

 Dalam penelitian ini dikatakan bahwa diperlukan responden untuk 

mengevaluasi tentang loyalitas nasabah yaitu nasabah tetap setia terhadap satu 

perusahaan saja, nasabah melakukan pembelian secara berulang – ulang, nasabah 

merekomendasikan produk – produk perusahaan kepada orang lain, nasabah 

merekomendasikan pelayan perusahaan kepada orang lain, nasabah tidak tertarik 

beralih ke perusahaan lain.  

2.2.4 Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah 

Timbulnya kepercayaan karena hasil dari keandalan yang ditunjukkan melalui 

sikap seperti konsistensi, kompeten, adil, tanggung jawab, suka menolong dan 

memiliki kepedulian. Dalam konteks hubungan perusahaan dan terhadap loyalitas, 

kepercayaan timbul ketika perusahaan dapat menunjukkan kemampuan, keahlian, 

dan kehandalannya. 

Menurut Rahmani-Nejad, L., et.,al (2014 : 263) seperti dengan kesetiaan, 

kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis khusus yang hanya dapat terjadi 

dalam hubungan tertentu. Ketika seorang pelanggan percayaan, pelanggan 
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memiliki keyakinan dalam kualitas layanan dan kualitas produk organisasi. 

Pelanggan yang mempercayai sebuah produk jasa lebih cenderung menjadi setia 

kepada perusahaan menunjukkan bahwa prasyarat kepercayaan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan.  

Menurut Adi Wahyu et.,al (2013 : 3) kesetiaan konsumen akan timbul bila 

ada kepercayaan dari konsumen terhadap merek produk sehingga ada komunikasi 

dan interaksi diantaranya konsumennya yaitu membicarakan produk tersebut. 

Hubungan antara kepercayaan dengan loyalitas pelanggan yaitu, semakin 

tinggi kepercayaan konsumen terhadap produk, maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kesetiaan konsumen pada suatu merek. Pernyataan tersebut juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Fadjar (2008) (dalam Adi Wahyu et.,al (2013 : 3) 

bahwa kepercayaan produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 

dalam menggunakan merek. 

Menurut Moh. Muzahid et.,al (2009 : 28) sejumlah peneliti telah 

menganjurkan kepercayaan adalah mendasar dalam membangun kesetian 

konsumen. Pentingnya kepercayaan dalam menjelaskan kesetiaan juga didukung 

oleh penulis seperti Lim dan Razzaque (1997), Garbarino dan Johnson (1999) 

(dalam Moh. Muzahid et.,al (2009 : 28)) bahwa di pasar dengan alternatif cocok 

kurangnya kepercayaan mungkin menyebabkan negatif kesetiaan konsumen.  

2.2.5 Pengaruh Komitmen Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah 

Menurut Luh Kadek (2013 : 14) terbentuknya komitmen pada diri konsumen, 

merupakan kondisi yang diharapkan perusahaan karena komitmen 
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mengindikasikan totalitas sumber daya yang dimiliki akan diinvestasikan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Kondisi ini merupakan cerminan loyalitas 

konsumen terhadap perusahaan. Persepsi konsumen terhadap nilai (value) akan 

menyebabkan meningkatnya komitmen dan loyalitas pada perusahaan dan 

menemukan hubungan positif antara nilai yang diterima oleh konsumen dan 

loyalitas pada perusahaan. 

 Menurut Morgan and Hurt (1994) (dalam Ika Riskiyati, 2012 : 243)) 

komitmen merupakan komponen penting dari hubungan pemasaran, salah satu 

komitmen hubungan hasilnya yang sering disebut dalam literatur adalah perilaku 

loyalitas.  

 Menurut Dimitriades (2006 : 791) (dalam Ika Riskiyati, 2012 : 244)) 

pelanggan yang mempunyai komitmen terhadap perusahaan akan mempunyai 

perasaan yang positif terhadap perusahaan, serta memperlihatkan adanya 

keinginan untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam perusahaan. 

2.2.6 Hubungan Antar Variabel 

Mayer, Davis dan Schoorman, (1995) dalam (Herman Soegoto 2011 : 273) 

mendefinisikan kepercayaan nasabah adalah keinginan satu pihak untuk 

mendapatkan perlakuan dari pihak lainnya dengan harapan bahwa pihak lainya 

akan melakukan tindakan penting untuk memenuhi harapan tersebut, terlepas dari 

kemampuannya untuk memonitor atau mengontrol pihak lain. 

Kepercayaan penting bagi sebuah perusahaan, khususnya perusahaan jasa, 

karena perubahaan tidak dapat membangun hubungan yang sebenarnya tanpa ada 
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kepercayaan. Rotter dalam tulisannya “A new Scale for the Measurement of 

Interpersonal Trust”, secara sangat mendasar menyatakan, bahwa faktor yang 

sangat penting dalam mencapai efektivitas dalam organisasi sosial yang sangat 

kompleks adalah suatu keinginan untuk saling mempercayai diantara pihak - 

pihak yang mengadakan hubungan (Jasfar, 2005:164) dalam (Fitri Ningtyas, 2011 

: 52). Oleh karena itu, pelanggan akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 

perusahaan. 

Moorman mendefinisikan Komitmen sebagai keinginan abadi untuk 

menjaga hubungan yang dihargai. Ini menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari 

kewajiban untuk membuat suatu hubungan berhasil dan untuk membuatnya saling 

memuaskan dan menguntungkan Nelson Oly Ndubisi, (2007 : 100) dalam (Fitri 

Ningtyas, 2011 : 52). Komitmen dikaitkan dengan suatu keyakinan bahwa tidak 

akan ada suatu komitmen apabila salah satu pihak atau kedua-duanya merasa 

bahwa hubungan itu tidak saling menguntungkan.  

 Komitmen nasabah dapat diartikan sebagai keinginan nasabah yang 

berlangsung dalam waktu yang lama untuk mempertahankan hubungan yang 

bernilai atau menguntungkan (valued relationship) dengan pihak perusahaan. 

Nasabah yang mengharapkan bahwa hubungannya dengan perusahaan akan 

memberikan manfaat akan cenderung komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. 

Komitmen yang tinggi ini pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas nasabah. 

 

 



32 

 

 

 
 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 

            H1 

          H3   

       H2 

   

 2.2 Kerangka Pemikiran 

Sumber :Bilal Afsar, Zia Ur Rehman, Jaweria Andleed Qureshi, and Asad  

  Shahjehan (2010), Hatane Semuel (2012), Luh Kadek Budi Martini 

  (2013).  

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan komitmen nasabah terhadap loyalitas 

        nasabah. 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan kepercayaan nasabah dan  

         komitmen nasabah terhadap loyalitas nasabah. 
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