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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Deskriptif 

Di bawah ini akan dijelaskan deskriptif profil responden dan deskriptif jawaban 

responden. 

5.1.1 Deskriptif Profil Responden 

Responden pada penelitian ini nasabah PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk 

cabang Kapas Krampung Surabaya pada tahun 2015-2020 dengan minimal memiliki 

2 produk. Jumlah sampel sebanyak 210 orang. Berikut adalah deskriptif profil nasabah 

yang menjadi responden penelitian: 

 

 
Gambar 5. 1 

Deskriptif Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden dalam penelitian ini sesuai dengan gambar di atas dapat dilihat bahwa 

sebagian besar berjenis kelamin pria sebesar 59% atau 123 orang, dan wanita sebesar 

41% atau 87 orang. Hal ini sesuai dengan karakteristik nasabah kami pada umumnya 

dimana sebagian besar pengambil keputusan keuangan di dalam keluarga adalah pria 

sebagai suami dan kepala rumah tangga. 
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Gambar 5. 2  

Deskriptif Profil Responden Berdasarkan Usia 

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan umur 41 – 50, merupakan mayoritas 

sebesar 45% atau 94 orang, dan berikutnya 31 – 40 tahun, sebesar 35% atau 73 orang, 

dan terakhir 17 – 30 tahun sebesar 20% atau 43 orang, data dapat dilihat pada tabel di 

atas. Hal ini sesuai dengan karakteristik nasabah pada umumnya yaitu sebagian besar 

yang menjadi nasabah adalah pada kelompok usia 41-50 tahun dimana pada umumnya 

sudah lebih mapan secara keuangan. 

 

 
Gambar 5. 3 

Deskriptif Profil Responden Berdasarkan Lama Bergabung 
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Apabila dilihat dari lama bergabung menjadi nasabah, dapat dilihat sebagian besar 

yang menjadi nasabah sudah menjadi nasabah lebih dari 5 tahun yaitu sebesar 44% 

atau 93 orang. Kemudian diikuti dengan yang sudah menjadi nasabah selama 3-5 

tahun yaitu sebesar 36% atau 75 orang dan 1-3 tahun yaitu sebesar 20% atau 42 orang. 

Hal ini sesuai dengan karakteristik nasabah pada umumnya yaitu sebagian besar 

merupakan nasabah yang loyal dan menggunakan Bank untuk menunjang kebutuhan 

keuangan nasabah secara rutin. 

 

 
Gambar 5. 4  

Deskriptif Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Sedangkan apabila dilihat dari jenis pekerjaan nasabah maka dapat dilihat pada 

gambar di atas bahwa sebagian besar merupakan wiraswasta yaitu sebesar 51% atau 

107 orang, kemudian diikuti karyawan swasta sebesar 34% atau 72 orang dan pelajar 

sebanyak 15% atau 31 orang. Hal ini sesuai dengan karakteristik nasabah bahwa 

sebagian besar yang menjadi nasabah adalah mereka yang bekerja sebagai wiraswasta 

atau memiliki usaha sendiri. Sedangkan kelompok pelajar tidak terlalu banyak karena 

sebagian besar merupakan anak dari nasabah yang lebih tua. 

5.1.2 Deskriptif Jawaban Responden 

Di bawah ini akan dijelaskan deskriptif jawaban responden pada masing-masing 

variabel penelitian. Deskriptif jawaban responden diukur dengan menghitung rata-

rata (mean) jawaban responden. 
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Gambar 5. 5  

Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Kualitas Layanan 

Kualitas layanan menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan nasabah sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki. 

Berdasarkan data pada grafik di atas terlihat variabel kualitas layanan memiliki nilai 

indeks jawaban responden yang cenderung diatas nilai skala 3. Indeks berada pada 

rentang nilai 4,37 hingga 4,48 dengan interpretasi baik. Hasil ini menunjukan bahwa 

kualitas layanan yang diberikan petugas pada nasabah Bank Mayapada cabang Kapas 

Krampung Surabaya sudah baik, hal ini ditunjukan oleh penampilan petugas yang 

profesional (4,39), ketepatan pemberian informasi (4.48), respon yang cepat (4.39), 

memberikan empati yang baik (4.39), dan ketelitian dari petugas (4.37). 

 

 
Gambar 5. 6 

Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Penanganan Keluhan 
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Penanganan keluhan merupakan hal yang diutamakan oleh perbankan dalam 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Berdasarkan data pada 

Grafik di atas terlihat variabel Penanganan Keluhan memiliki nilai indeks jawaban 

responden berada pada rentang nilai 4.39 hingga 4.48 dengan interpretasi tinggi. Hasil 

ini menunjukan bahwa penanganan keluhan nasabah Bank Mayapada, cabang Kapas 

Krampung Surabaya sudah tinggi. Kecepatan dalam penanganan keluhan (4.39), 

petugas memiliki kesediaan dalam mendengarkan masalah yang terjadi pada nasabah 

(4.45), selalu sopan menghadapi nasabah (4.40), dan adanya kemudahan oleh nasabah 

dalam menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi (4.48). 

 

 
Gambar 5. 7  

Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Kepercayaan 

 Kepercayaan merupakan salah satu hal krusial yang selalu diperhatikan oleh 

perbankan, dalam hal ini, merasakan manfaat dari kembalinya konsumen dalam 

melakukan hubungan perbankan. Berdasarkan data pada Grafik di atas terlihat 

variabel Kepercayaan memiliki nilai indeks jawaban responden berada pada rentang 

nilai 4.37 hingga 4.48 dengan interpretasi tinggi. Hasil ini menunjukan bahwa 

kepercayaan nasabah Bank Mayapada, cabang Kapas Krampung Surabaya sudah 

tinggi. Kepercayaan nasabah yang diukur kemampuan petugas dalam menghadapi 

nasabah (4.48), pemberian saran kepada nasabah secara sopan (4.39), dan memiliki 

kejujuran dalam berbicara dengan nasabah (4.37). 
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Gambar 5. 8  

Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Kepuasan Nasabah 

 Kepuasan nasabah merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh perbankan, untuk 

memenuhi kebutuhan dari nasabah, berdasarkan data pada Grafik di atas terlihat 

variabel loyalitas nasabah memiliki nilai indeks jawaban responden berada pada 

rentang nilai 4.39 hingga 4.45 dengan interpretasi tinggi. Hasil ini menunjukan bahwa 

kepuasan nasabah Bank Mayapada, cabang Kapas Krampung Surabaya sudah tinggi. 

Kepuasan nasabah yang diukur dari kesesuaian antara nasabah puas dengan produk 

perbankan yang digunakan (4.39), memberikan pembicaraan yang baik (4.45), 

memberikan iklan yang menarik (4.45), tidak sensitif terhadap produk bank lain (4.40), 

memberikan tawaran ide yang baik kepada nasabah (4.44). 

 

 
Gambar 5. 9  

Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Loyalitas Nasabah 
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 Loyalitas nasabah, adalah kemauan dari nasabah dalam menjadi pengikut setia 

terhadap segala hal yang di hasilkan oleh perbankan, berdasarkan data pada Grafik di 

atas terlihat variabel loyalitas nasabah memiliki nilai indeks jawaban responden 

cenderung di atas 3. Indeks berada pada rentang nilai 4.40 hingga 4.45 interpretasi 

tinggi. Hasil ini menunjukan bahwa kepuasan nasabah nasabah Bank Mayapada, 

cabang Kapas Krampung Surabaya sudah tinggi. Loyalitas nasabah yang diukur dari 

melakukan repeat order dengan produk perbankan yang sama (4.45) mereferensikan 

pada orang lain (4.45), membeli antar lini produk (4.45), tidak terpengaruh produk 

lain (4.40) sudah dapat menunjukkan tingkat kesetiaan yang tinggi nasabah pada bank. 

 

5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

 Uji validitas dan reliabilitas kuesioner diperlukan untuk memastikan bahwa 

kuesioner yang disebar telah valid dan reliabel. 

5.2.1 Uji Validitas Kuesioner 

 Uji validitas kuesioner dilakukan untuk mengetahui apakah item kuesioner dapat 

mengukur setiap variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 025. Uji validitas menggunakan uji Kaiser-Meyer Olkin (KMO) dan Bartlett’s 

Test. Bila nilai Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequency (KMO MSA) 

lebih dari 0,50, maka proses analisis dapat dilanjutkan dan bila signifikansi Bartlett’s 

Test kurang dari 0.50 maka mengindikasi ada korelasi yang cukup antar variabel untuk 

dapat di proses. 

 Berikut ini adalah hasil uji validitas kuesioner variabel kualitas layanan. 

 

Tabel 5. 1  

Uji Validitas Kuesioner Variabel Kualitas Layanan 

Indikator 

KMO 

MSA Signifikansi Keterangan 

X1.1 Berwujud 0,771 0,000 Valid 

X1.2 Keandalan 0,698 0,000 Valid 

X1.3 Ketanggapan 0,665 0,000 Valid 

X1.4 Empati 0,848 0,000 Valid 

X1.5 Jaminan 0,806 0,000 Valid 
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 Berikut ini adalah hasil uji validitas kuesioner variabel penanganan keluhan. 

 

Tabel 5. 2  

Uji Validitas Kuesioner Variabel Penanganan Keluhan 

Indikator 

KMO 

MSA Signifikansi Keterangan 

X2.1 Kecepatan 0,800 0,000 Valid 

X2.2 Keinginan yang Kuat 0,660 0,000 Valid 

X2.3 Wajar dan Adil 0,696 0,000 Valid 

X1.4 Kemudahan  0,661 0,000 Valid 

 

 Berikut ini adalah hasil uji validitas kuesioner variabel kepercayaan. 

 

Tabel 5. 3  

Uji Validitas Kuesioner Variabel Kepercayaan 

Indikator 

KMO 

MSA Signifikansi Keterangan 

X2.1 Kemampuan 0,636 0,000 Valid 

X2.2 Kebaikan Hati 0,709 0,000 Valid 

X2.3 Integritas 0,642 0,000 Valid 

 

 Berikut ini adalah hasil uji validitas kuesioner variabel kepuasan nasabah. 

 

Tabel 5. 4  

Uji Validitas Kuesioner Variabel Kepuasan Nasabah 

Indikator 

KMO 

MSA Signifikansi Keterangan 

X1.1 Membeli Lagi 0,745 0,000 Valid 

X1.2 Membicarakan Hal Baik 0,748 0,000 Valid 

X1.3 Iklan dan Produk Lain 0,610 0,000 Valid 

X1.4 Tidak Sensitif Harga 0,692 0,000 Valid 

X1.5 Menawarkan Ide 0,679 0,000 Valid 
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 Berikut ini adalah hasil uji validitas kuesioner variabel loyalitas nasabah. 

 

Tabel 5. 5  

Uji Validitas Kuesioner Variabel Loyalitas Nasabah 

Indikator 

KMO 

MSA Signifikansi Keterangan 

X2.1 Pembelian Berulang 0,727 0,000 Valid 

X2.2 Membeli Antar Lini 0,691 0,000 Valid 

X2.3 Mereferensikan 0,690 0,000 Valid 

X1.4 Kekebalan 0,714 0,000 Valid 

 

 Dari hasil uji validitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur variabel adalah valid dan dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 

5.2.2 Uji Reliabilitas Kuesioner 

 Uji reliabilitas kuesioner digunakan untuk mengetahui keandalan alat ukur berupa 

kuesioner. Pengujian dilakukan dengan teknik cronbach’s alpha. Tahap penerimaan 

dianggap reliabel apabila nilai Koefisien Alpha Cronbach di atas 0,70. 

 Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas kuesioner variabel kualitas layanan. 

 

Tabel 5. 6  

Uji Relibilitas Kuesioner Variabel Kualitas Layanan 

Indikator 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

X1.1 Berwujud 0,816 Reliabel 

X1.2 Keandalan 0,782 Reliabel 

X1.3 Ketanggapan 0,725 Reliabel 

X1.4 Empati 0,865 Reliabel 

X1.5 Jaminan 0,865 Reliabel 
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 Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas kuesioner variabel penanganan keluhan. 

 

Tabel 5. 7  

Uji Relibilitas Kuesioner Variabel Penanganan Keluhan 

Indikator 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

X2.1 Kecepatan 0,845 Reliabel 

X2.2 Keinginan yang Kuat 0,780 Reliabel 

X2.3 Wajar dan Adil 0,821 Reliabel 

X1.4 Kemudahan 0,810  Reliabel 

 

 Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas kuesioner variabel kepercayaan. 

 

Tabel 5. 8  

Uji Relibilitas Kuesioner Variabel Kepercayaan 

Indikator 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

X2.1 Kemampuan 0,800 Reliabel 

X2.2 Kebaikan Hati 0,916 Reliabel 

X2.3 Integritas 0,842 Reliabel 

 

 Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas kuesioner variabel kepuasan nasabah. 

 

Tabel 5. 9  

Uji Relibilitas Kuesioner Variabel Kepuasan Nasabah 

Indikator 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

X1.1 Membeli Lagi 0,879 Reliabel 

X1.2 Membicarakan Hal Baik 0,889 Reliabel 

X1.3 Iklan dan Produk Lain 0,764 Reliabel 

X1.4 Tidak Sensitif Harga 0,842 Reliabel 

X1.5 Menawarkan Ide 0,843 Reliabel 
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Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas kuesioner variabel loyalitas nasabah. 

 

Tabel 5. 10  

Uji Relibilitas Kuesioner Variabel Loyalitas Nasabah 

Indikator 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

X2.1 Pembelian Berulang 0,889 Reliabel 

X2.2 Membeli Antar Lini 0,834 Reliabel 

X2.3 Mereferensikan 0,807 Reliabel 

X1.4 Kekebalan 0,823 Reliabel 

 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas maka dapat disimpulkan penyusunan 

kuesioner pada tiap variabel reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur yang 

menghasilkan jawaban yang konsisten. 

 

5.3 Uji Model Penelitian 

Pada penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian digunakan analisis Partial 

Least Square (PLS) dengan program SmartPLS 3.0. Pada Teknik analisis data 

menggunakan SmartPLS 3.0, menggunakan tiga kriteria pengukuran untuk memulai 

model yaitu uji outer model, uji inner model dan uji hipotesis. 

5.3.1 Uji Outer Model 

5.3.1.1 Outer Loading 

 Outer loading merupakan uji validitas yang berhubungan dengan prinsip bahwa 

indikator-indikator dari suatu variabel harus berkorelasi mencerminkan pengukuran 

variabel tersebut. Suatu indikator dikatakan memenuhi validitas konvergen jika 

memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70. 

 

Tabel 5. 11  

Pengukuran Outer Loading 

Variabel Indikator Outer Loading (>0.7) Keterangan 

Kualitas Layanan 

X1.1 0.767 Valid 

X1.2 0.837 Valid 

X1.3 0.775 Valid 
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X1.4 0.721 Valid 

X1.5 0.786 Valid 

Penanganan 

Keluhan 

X2.1 0.822 Valid 

X2.2 0.844 Valid 

X2.3 0.809 Valid 

X2.4 0.843 Valid 

Kepercayaan 

X3.1 0.956 Valid 

X3.2 0.908 Valid 

X3.3 0.912 Valid 

Kepuasan 

Z1.1 0.864 Valid 

Z1.2 0.883 Valid 

Z1.3 0.861 Valid 

Z1.4 0.791 Valid 

Z1.5 0.804 Valid 

Loyalitas 

Y1.1 0.912 Valid 

Y1.2 0.906 Valid 

Y1.3 0.884 Valid 

Y1.4 0.712 Valid 

 

Tabel di atas menunjukkan nilai outer loading masing-masing indikator pada 

variabel. Hasil tabel tersebut dapat dinyatakan valid konvergen karena setiap indikator 

memenuhi syarat nilai outer loading lebih besar dari 0,70. 

5.3.1.2 Average Variance Extracted (AVE) 

Nilai Average Variance Extracted (AVE) menggambarkan besarnya varian atau 

keragaman variable manifest yang dapat dimiliki oleh konstruk laten. Suatu variabel 

dikatakan memenuhi validitas konvergen jika memiliki nilai AVE lebih besar dari 

0,50. 

 

Tabel 5. 12  

Tabel Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel 
Nilai 

AVE 

Kualitas 

Layanan 
0.606 

Penanganan 

Keluhan 
0.688 
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Kepercayaan 

Nasabah 
0.856 

Kepuasan 

Nasabah 
0.708 

Loyalitas 

Nasabah 
0.735 

 

 Seperti yang dapat dilihat dari tabel di atas, semua variabel memiliki nilai AVE 

lebih besar dari 0,5. Nilai AVE diatas secara keseluruhan >0.50 mengindikasikan rata-

rata indikator item pengukuran yang dikandung oleh setiap variabel diatas 50%. 

Hasilnya, semua variabel dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan 

indikator. 

5.3.1.3 Discriminant Validity 

 Discriminant Validity merupakan uji validitas yang berhubungan dengan prinsip 

bahwa variabel harus memiliki korelasi lebih tinggi dengan variabel tersebut 

dibandingkan dengan variabel lain. Suatu variabel dikatakan memiliki validitas 

diskriminan jika nilai fornell larcker criterion variabel tersebut lebih tinggi terhadap 

dirinya sendiri dibandingkan dengan terhadap variabel yang lain. 

 

Tabel 5. 13  

Tabel Korelasi Antar Variabel 

Variabel 

Kualitas 

Layana

n 

Penangana

n Keluhan 

Kepercayaa

n Nasabah 

Kepuasa

n 

Nasabah 

Loyalita

s 

Nasabah 

Kualitas 

Layanan 
0.778         

Penanganan 

Keluhan 
0.324 0.830       

Kepercayaa

n Nasabah 
0.412 0.361 0.925     

Kepuasan 

Nasabah 
0.630 0.489 0.609 0.841   

Loyalitas 

Nasabah 
0.494 0.430 0.462 0.673 0.857 
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Hasil output pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat dari AVE 

lebih besar dari nilai akar kuadrat dari variabel lainnya. Ini menunjukkan bahwa 

semua konstruksi dalam model penelitian yang diperkirakan memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan untuk validitas diskriminan. 

5.3.1.4 Cronbach’s Alpha (CA) dan Composite Reliability (CR) 

Cronbach’s Alpha digunakan untuk mengukur kemampuan indikator-indikator 

yang digunakan dalam kuesioner penelitian, sedangkan Composite Reliability 

digunakan untuk mengukur sebuah variabel yang memiliki reliabilitas komposit yang 

baik. 

 

Tabel 5. 14  

Tabel Cronbach’s Alpha (CA) dan Composite Reliability (CR) 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Kualitas 

Layanan 
0.837 0.885 

Penanganan 

Keluhan 
0.849 0.898 

Kepercayaan 

Nasabah 
0.916 0.947 

Kepuasan 

Nasabah 
0.896 0.924 

Loyalitas 

Nasabah 
0.877 0.917 

 

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, nilai reliabilitas komposit dan nilai alpha 

Cronbach untuk setiap variabel lebih besar dari 0,7. Menurut Mahfud (2021), jika 

reliabilitas komposit dan nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,7, data pada tabel di 

atas dianggap reliabel. 

5.3.2 Uji Inner Model 

Pada uji inner model akan digunakan nilai R-Square dan uji hipotesis. 

5.3.2.1 R-Square 

R-Square menunjukkan seberapa besar variabel eksogen dapat menjelaskan variasi 

perubahan variabel endogen. 
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Tabel 5. 15  

Tabel R-Square 

Variabel R-Square 

Kepuasan Nasabah 0.587 

Loyalitas Nasabah 0.476 

 

Seperti terlihat pada tabel di atas, nilai R-square untuk variabel kepuasan nasabah 

(Z) adalah 0,587. Ini menunjukkan bahwa Kualitas Layanan, Penanganan Keluhan, 

dan Kepercayaan menyumbang 58,7 persen dari variabel yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah, dengan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Begitu pula dengan 

variabel yang menunjukkan loyalitas nasabah (Y). Sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel di atas, nilai R-square untuk variabel loyalitas nasabah adalah 0,476. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan nasabah menyumbang hingga 47,6 persen sebagai 

variabel yang mempengaruhi loyalitas nasabah, dengan sisanya dijelaskan oleh 

variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Variabel-variabel lain yang 

dimaksud dapat berupa Marketing Mix, Customer Relationship Management, dan lain 

sebagainya. 

5.3.2.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat t-statistic dan p-value yang 

dihasilkan model struktural (inner model) pada PLS. Hipotesis dapat diterima jika t-

statistic lebih besar dari 1,96 atau p-value lebih kecil dari 0,05. 

 

 
Gambar 5. 10  

Nilai T-Statistics 
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Tabel 5. 16  

Tabel Koefisien Jalur 

Variabel 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
Keterangan 

Kualitas 

Layanan -> 

Kepuasan 

Nasabah 

0,408 0,411 0,047 8,629 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

Kualitas 

Layanan -> 

Loyalitas 

Nasabah 

0,110 0,111 0,069 2,596 0,002 

Positif dan 

Signifikan 

Penanganan 

Keluhan -> 

Kepuasan 

Nasabah 

0,228 0,227 0,057 4,021 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

Penanganan 

Keluhan -> 

Loyalitas 

Nasabah 

0,124 0,124 0,061 2,029 0,043 

Positif dan 

Signifikan 

Kepercayaan 

-> Kepuasan 

Nasabah 

0,358 0,359 0,048 7,540 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

Kepercayaan 

-> Loyalitas 

Nasabah 

0,066 0,071 0,065 2,021 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

Kepuasan 

Nasabah -> 

Loyalitas 

Nasabah 

0,502 0,501 0,084 5,962 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

 

Berdasarkan tabel koefisien jalur di atas maka dapat diketahui: 

1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kualitas layanan dengan 

kepuasan nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.408 dengan nilai t 

sebesar 8.629. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kualitas 
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layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Jadi, 

dapat disimpulkan hipotesis (H1) diterima. 

2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kualitas layanan dengan 

loyalitas nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.110 dengan nilai t sebesar 

2.596. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kualitas layanan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Jadi, dapat 

disimpulkan hipotesis (H2) diterima. 

3. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel penanganan keluhan 

dengan kepuasan nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.228 dengan nilai 

t sebesar 4.021. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa 

penanganan keluhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis (H3) diterima. 

4. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel penanganan keluhan 

dengan  loyalitas nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.124 dengan 

nilai t sebesar 2.029. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa 

penanganan keluhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis (H4) diterima. 

5. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kepercayaan dengan 

kepuasan nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.358 dengan nilai t 

sebesar 7.540. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa 

kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Jadi, dapat disimpulkan hipotesis (H5) diterima. 

6. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kepercayaan dengan 

loyalitas nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.066 dengan nilai t sebesar 

2.021. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kepercayaan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Jadi, dapat 

disimpulkan hipotesis (H6) diterima. 

7. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kepuasan nasabah 

dengan loyalitas nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.502 dengan nilai 

t sebesar 5.962. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa 

kepuasan nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis (H7) diterima. 
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Tabel 5. 17  

Tabel Pengaruh Tidak Langsung 

Variabel 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
Keterangan 

Kualitas 

Layanan -> 

Kepuasan 

Nasabah -> 

Loyalitas 

Nasabah 

0,205 0,205 0,044 4,696 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

Penanganan 

Keluhan -> 

Kepuasan 

Nasabah -> 

Loyalitas 

Nasabah 

0,114 0,112 0,031 3,748 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

Kepercayaan 

Nasabah -> 

Kepuasan 

Nasabah -> 

Loyalitas 

Nasabah 

0,180 0,179 0,038 4,688 0,000 

Positif dan 

Signifikan 

 

Berdasarkan tabel pengaruh tidak langsung diatas yang merupakan output dari 

pengujian specific indirect effect, pengujian ini merupakan uji untuk mengetahui 

besaran nilai pengaruh antar variabel laten secara tidak langsung. Dimana data 

tersebut terdapat tiga hipotesis yang dinyatakan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan, karena memiliki P- Values < 0,05, hipotesis tersebut yaitu kualitas layanan 

melalui kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah dengan T value sebesar 4,696 

dan nilai koefisien sebesar 0,205; penanganan keluhan melalui kepuasan nasabah 

terhadap loyalitas nasabah dengan T value sebesar 3,748 dan nilai koefisien sebesar 

0,114; dan terakhir kepercayaan nasabah melalui kepuasan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah dengan T value sebesar 4,688 dan nilai koefisien sebesar 0,180. 
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5.4 Pembahasan 

5.4.1 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh variabel kualitas layanan dengan kepuasan 

nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.408 dengan nilai t sebesar 8.629. Nilai 

tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kualitas layanan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Kualitas layanan memiliki lima indikator pendukung yaitu bukti fisik, keandalan, 

ketanggapan, empati, dan jaminan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kelima indikator ini memiliki peran untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga 

semakin baik kualitas layanan maka semakin tinggi kepuasan nasabah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Vithya Leninkumar (2017) yang melakukan 

penelitian dengan judul “An investigation on the relationship between Service Quality 

and Customer Loyalty: A mediating role of Customer Satisfaction” dan Mubbsher 

Munawar Khan, et al. (2014) yang melakukan penelitian dengan judul “Impact of 

Service Quality on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Evidence from 

Banking Sector”.  Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara kualitas layanan dan kepuasan nasabah. 

Namun penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian Daniel Kasser Tee et al. 

(2018) yang melakukan penelitian dengan judul “Understanding The Relationships 

Between Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: An Investigation of 

Ghana’s Retail Banking Sector”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah itu bersifat positif tetapi tidak 

signifikan. 

Melalui hasil penelitian ini dan juga perbandingannya dengan penelitian terdahulu 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. Meskipun ada penelitian yang tidak berpengaruh signifikan namun tetap 

berpengaruh secara positif. Jika bank ingin meningkatkan kepuasan nasabah maka 

bank perlu meningkatkan kualitas layanannya. 

5.4.2 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh variabel kualitas layanan dengan loyalitas 

nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.110 dengan nilai t sebesar 2.596. Nilai 

tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kualitas layanan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Kualitas layanan memiliki lima indikator pendukung yaitu bukti fisik, keandalan, 

ketanggapan, empati, dan jaminan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kelima indikator ini memiliki peran untuk meningkatkan kualitas layanan. 
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Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Sehingga 

semakin baik kualitas layanan maka semakin tinggi loyalitas nasabah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Vithya Leninkumar (2017) yang melakukan 

penelitian dengan judul “An investigation on the relationship between Service Quality 

and Customer Loyalty: A mediating role of Customer Satisfaction”, Daniel Kasser 

Tee et al. (2018) yang melakukan penelitian dengan judul “Understanding The 

Relationships Between Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: An 

Investigation of Ghana’s Retail Banking Sector”, dan Mubbsher Munawar Khan, et 

al. (2014) yang melakukan penelitian dengan judul “Impact of Service Quality on 

Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Evidence from Banking Sector”.  

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara kualitas layanan dan loyalitas nasabah. 

Melalui hasil penelitian ini dan juga perbandingannya dengan penelitian terdahulu 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah. Untuk sebuah bank dapat mempertahankan nasabahnya dalam persaingan 

yang begitu ketat maka bank perlu meningkatkan dan mengevaluasi kualitas 

layanannya secara terus menerus. 

5.4.3 Pengaruh Penanganan Keluhan terhadap Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh variabel penanganan keluhan dengan 

kepuasan nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.228 dengan nilai t sebesar 

4.021. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa penanganan keluhan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Penanganan keluhan memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu 

kecepatan, keinginan yang kuat, wajar dan adil, serta kemudahan. Nasabah yang 

menyampaikan keluhan tentu adalah nasabah yang mengalami ketidakpuasan. Dalam 

keadaan yang demikian nasabah memerlukan tanggapan yang cepat dari pihak bank. 

Nasabah juga sangat mengharapkan perhatian yang khusus dari pihak bank dalam 

menangani keluhannya sehingga pada saat menyampaikan keluhan nasabah akan 

menilai apakah bank memiliki keinginan yang kuat dalam menangani keluhan mereka. 

Nasabah juga sangat mengharapkan perlakuan yang wajar dan adil, yaitu perlakuan 

yang sama dengan nasabah yang lain serta perlakuan yang sopan dan ramah dari pihak 

bank ketika nasabah menyampaikan keluhannya. Selain itu nasabah juga 

mengharapkan kemudahan dalam penyampaian keluhannya, jika penyampaian 

keluhan sulit maka nasabah yang tidak puas akan merasa diabaikan oleh pihak bank. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penanganan keluhan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan, ini berarti melalui penanganan keluhan yang 

baik maka bank memiliki jalan untuk mengubah ketidakpuasan nasabah menjadi puas. 
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Karena itu peran bank dalam penanganan keluhan sangat penting. Semakin baik 

penanganan keluhan maka akan semakin tinggi kepuasan nasabah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Agus Salim et al. (2018) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Focusing on Complaints Handling for Customer Satisfaction 

and Loyalty: The Case of Indonesian Public Banking”, Sapto Roedy Widijanto dan 

Basuki Rachmad (2019) yang melakukan penelitian dengan judul “Effect of Bank 

Commitment, Bank Communication and Handling Customer Complaint on Customer 

Loyalty through Customer Satisfaction at PT Bank Central Asia Tbk of Mojopahit 

Mojokerto Sub-Branch Office”, Kebede Teshale Shode (2017) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Determinants and outcome of customer satisfaction at the 

commercial bank of Ethiopia: Evidence from Addis Ababa”, Anzal Huda Khoiri dan 

Adityawarman (2021) melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Penanganan Keluhan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank 

BNI Syariah Semarang”. Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

penanganan keluhan nasabah berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 

nasabah. 

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Nunuk Herawati dan Murni 

Sulistyowati (2019) yang melakukan penelitian dengan judul Strategi Meningkatkan 

Kepuasan dan Loyalitas Nasabah dengan Optimalisasi Kualitas Pelayanan, 

Penanganan Komplain, dan Fasilitas Teknologi di Bank Mandiri Syariah Cabang Solo. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan Komplain mempunyai pengaruh tidak 

signifikan dengan kepuasan nasabah, 

Melalui hasil penelitian ini dan juga perbandingannya dengan penelitian yang 

terdahulu maka dapat disimpulkan penanganan keluhan memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. Keluhan nasabah adalah hasil dari ketidakpuasan nasabah karena 

menerima pengalaman yang tidak sesuai dengan ekspektasi nasabah. Jika tidak 

ditangani dengan baik dapat memberikan kerugian yang sangat besar terhadap bank. 

Namun jika dilakukan penanganan keluhan yang baik pada ketidakpuasan nasabah 

bisa diubah menjadi nasabah yang puas. Karena itu penanganan keluhan yang baik 

sangat diperlukan oleh bank untuk menjaga kepuasan nasabah. 

5.4.4 Pengaruh Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh variabel penanganan keluhan dengan  

loyalitas nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.124 dengan nilai t sebesar 

2.029. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa penanganan keluhan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Penanganan keluhan memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu 

kecepatan, keinginan yang kuat, wajar dan adil, serta kemudahan. Keluhan nasabah 

terjadi ketika nasabah mengalami ketidaksesuaian dari apa yang diterima oleh 
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nasabah dengan ekspektasi mereka. Jika keluhan nasabah tidak segera ditangani 

dengan baik maka dapat membuat nasabah memutuskan untuk tidak lagi 

menggunakan layanan bank tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini penanganan 

keluhan yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal 

ini menunjukkan ketika penanganan keluhan nasabah dilakukan dengan baik maka 

nasabah akan semakin loyal terhadap bank. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Agus Salim et al. (2018) yang 

melakukan penelitian dengan judul “Focusing on Complaints Handling for Customer 

Satisfaction and Loyalty: The Case of Indonesian Public Banking” dan Nunuk 

Herawati dan Murni Sulistyowati (2019) melakukan penelitian dengan judul Strategi 

Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Nasabah dengan Optimalisasi Kualitas 

Pelayanan, Penanganan Komplain, dan Fasilitas Teknologi di Bank Mandiri Syariah 

Cabang Solo. Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan keluhan nasabah tidak 

berpengaruh pada loyalitas nasabah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Sapto Roedy Widijanto dan Basuki Rachmad 

(2019) yang melakukan penelitian dengan judul “Effect of Bank Commitment, Bank 

Communication and Handling Customer Complaint on Customer Loyalty through 

Customer Satisfaction at PT Bank Central Asia Tbk of Mojopahit Mojokerto Sub-

Branch Office”, Anzal Huda Khoiri dan Adityawarman (2021) yang melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penanganan Keluhan 

terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank BNI Syariah Semarang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penanganan keluhan nasabah berpengaruh 

signifikan terhadap variabel loyalitas nasabah. 

Melalui hasil penelitian ini dan juga perbandingannya dengan penelitian yang 

terdahulu maka dapat disimpulkan penanganan keluhan belum tentu memiliki 

pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Dikarenakan keluhan nasabah adalah hasil dari 

ketidakpuasan nasabah karena menerima pengalaman yang tidak sesuai dengan 

ekspektasi nasabah. Sehingga setelah nasabah menerima pengalaman yang 

sedemikian sekalipun nasabah sudah menerima penanganan keluhan yang baik maka 

belum tentu nasabah berkenan untuk melanjutkan hubungan dengan bank. Karena itu 

penanganan keluhan tetap harus dipersiapkan sebaik mungkin oleh pihak bank 

sehingga bisa memberikan penanganan yang cepat dan terbaik. Saat ini bank terus 

berinisiatif  dengan terus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk 

menyamapikan keluhan dan bahkan memberikan layanan customer care 24 jam penuh, 

dengan tujuan supaya keluhan yang terjadi tidak membuat nasabah berpaling kepada 

bank lain. 
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5.4.5 Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh variabel kepercayaan dengan kepuasan 

nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.358 dengan nilai t sebesar 7.540. Nilai 

tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kepercayaan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Kepercayaan memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu kemampuan, 

kebaikan hati, dan integritas. Secara umum bisnis bank adalah bisnis kepercayaan. 

Ketiga indikator dari kepercayaan merupakan sikap yang harus ditunjukkan oleh 

segenap elemen bank ketika melayani nasabah sehingga timbul kepercayaan dari 

nasabah. Berdasarkan hasil penelitian ini kepercayaan memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan sikap yang 

ditunjukkan oleh bank akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank 

tersebut dan membuat nasabah menjadi puas. 

Penelitian ini mendukung penelitian Tigor Sitorus (2018) yang melakukan 

penelitian dengan judul “The Influence of Service Quality and Customer Trust Toward 

Customer Loyalty: The Role of Customer Satisfaction”, Sapoetra Dymas Bagoes dan 

Basuki Rachmat (2019) yang melakukan penelitian dengan judul “Effect of Service 

Quality, Religiosity, Relationship Closeness, and Customer Trust on Customer 

Satisfaction and Loyalty at Bank Jatim Syariah”, Sri Nawangsari dan Retno 

Widiastuti (2018) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Kualitas Layanan, Kepercayaan, dan Layanan Mobile Banking terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank (Studi Kasus pada PT. Bank DKI – Depok)”, Farina Musdalifa 

Fakhruddin (2018) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh 

Kualitas Layanan, Komitmen, dan Kepercayaan Nasabah terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Area Makassar 

Raya”, F A B K Panjaitan, T Andjarwati, S Sumiati, dan H Panjaitan (2019) yang 

melakukan penelitian dengan judul “The Influence of Quality of Services, Innovation 

of Products, Prices and Trust on Customer Satisfaction Telkomsel In Surabaya”, dan 

Thalia Claudia Mawey et al. (2018) yang melakukan penelitian dengan judul ”The 

Influence of Trust and Quality of Service to Customer Satisfaction PT. Bank SulutGo”. 

Hasil dari penelitian-penelitian ini menunjukkan kepercayaan nasabah berpengaruh 

positif pada kepuasan nasabah, 

Melalui hasil penelitian ini dan juga perbandingannya dengan penelitian yang 

terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. Semakin bank dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah maka 

nasabah akan semakin puas terhadap bank tersebut. Hal ini dikarenakan bank adalah 

sebuah bisnis kepercayaan dimana nasabah mempercayakan uangnya. Itu sebabnya 
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jika bank bisa menunjukkan kemampuan, kebaikan hati, dan integritas sehingga 

nasabah menjadi percaya maka nasabah juga akan puas. 

5.4.6 Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh variabel kepercayaan dengan loyalitas 

nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.066 dengan nilai t sebesar 2.021. Nilai 

tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kepercayaan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Kepercayaan memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu kemampuan, 

kebaikan hati, dan integritas. Berdasarkan hasil penelitian ini kepercayaan nasabah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini dikarenakan 

rasa kepercayaan merupakan sesuatu yang harus dibina dan dikembangkan. Jika 

kepercayaan terus tumbuh maka seiring berjalannya waktu nasabah akan semakin 

terikat dengan bank tersebut dan lebih mengutamakan untuk mempercayakan segala 

urusan perbankannya kepada bank tersebut. Jika bank bisa terus memelihara sikap 

yang terus menumbuhkan kepercayaan nasabah tentu nasabah juga akan menjadi loyal. 

Penelitian ini mendukung penelitian Tigor Sitorus (2018) yang melakukan 

penelitian dengan judul “The Influence of Service Quality and Customer Trust Toward 

Customer Loyalty: The Role of Customer Satisfaction”, Farina Musdalifa Fakhruddin 

(2018) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh Kualitas Layanan, 

Komitmen, dan Kepercayaan Nasabah terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Area Makassar Raya”, serta Fitri 

Ningtyas dan Basuki Rachmad (2011) yang melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi, Penanganan Masalah, dan 

Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat di Surabaya. Hasil 

dari penelitian-penelitian ini menunjukkan kepercayaan nasabah berpengaruh positif 

pada loyalitas nasabah, 

Melalui hasil penelitian ini dan juga perbandingannya dengan penelitian yang 

terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah. Jika bank dapat terus menumbuhkan rasa percaya dalam diri nasabah maka 

tentu nasabah akan makin loyal terhadap bank tersebut. Karena bank adalah sebuah 

bisnis kepercayaan, dimana nasabah mempercayakan uangnya. 

5.4.7 Pengaruh Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh variabel kepuasan nasabah dengan loyalitas 

nasabah menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.502 dengan nilai t sebesar 5.962. Nilai 

tersebut lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti bahwa kepuasan nasabah memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Kepuasan nasabah adalah kesesuaian ekspektasi nasabah dengan apa yang dialami 

dan diterima oleh nasabah. Nasabah yang puas bisa menunjukkan beberapa ekspresi 
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yang menjadi indikator yang mendukung kepuasan nasabah. Nasabah yang puas akan 

melakukan pembelian ulang, membicarakan hal-hal yang baik tentang bank tersebut, 

kurang memperhatikan iklan dan produk dari pesaing, tidak sensitif terhadap harga, 

dan suka memberikan masukan dan ide kepada bank supaya bank bisa terus 

memperbaiki pelayananya karena merasa memiliki. Berdasarkan hasil penelitian 

kepuasan yang demikian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Nasabah yang puas cenderung akan menjadi nasabah yang loyal. 

Penelitian ini mendukung penelitian Rashed Al Karim (2019) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Influence of Service Quality on Customer Satisfaction and 

Customer Loyalty in the Private Banking Sector of Bangladesh: A PLS Approach”, 

Vithya Leninkumar (2017) yang melakukan penelitian dengan judul “An investigation 

on the relationship between Service Quality and Customer Loyalty: A mediating role 

of Customer Satisfaction” dan Agus Salim et al. (2018) yang melakukan penelitian 

dengan judul “Focusing on Complaints Handling for Customer Satisfaction and 

Loyalty: The Case of Indonesian Public Banking”. Hasil penelitian-penelitian 

menunjukkan kepuasan nasabah berpengaruh signifikan langsung pada loyalitas 

nasabah. 

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian Daniel Kasser Tee et al. (2018) 

yang melakukan penelitian dengan judul “Understanding The Relationships Between 

Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: An Investigation of Ghana’s 

Retail Banking Sector”. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan nasabah berdampak 

positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Melalui hasil penelitian ini dan juga perbandingannya dengan penelitian yang 

terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan nasabah memiliki pengaruh 

terhadap loyalitas nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi nasabah yang loyal. 

Karena itu bank perlu terus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah. Karena dengan terus memperhatikan kepuasan nasabah bank akan 

dengan sendirinya mencetak nasabah yang loyal. 

5.4.8 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah melalui 

Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian kualitas layanan melalui kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah memiliki T value sebesar 4,696 dan nilai koefisien sebesar 0,205 

yang berarti kualitas layanan melalui kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini kepuasan nasabah memberikan pengaruh terhadap 

pengaruh kualitas layanan dan loyalitas nasabah secara positif dan signifikan. Hal ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak langsung secara positif dan signifikan dari 

kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Sehingga dapat dikatakan kualitas 
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layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah dan juga meningkatkan 

loyalitas nasabah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Vithya Leninkumar (2017) yang melakukan 

penelitian dengan judul “An investigation on the relationship between Service Quality 

and Customer Loyalty: A mediating role of Customer Satisfaction”, Agus Salim et al. 

(2018) yang melakukan penelitian dengan judul “Focusing on Complaints Handling 

for Customer Satisfaction and Loyalty: The Case of Indonesian Public Banking”, 

Farina Musdalifa Fakhruddin (2018) yang melakukan penelitian dengan judul 

“Analisa Pengaruh Kualitas Layanan, Komitmen, dan Kepercayaan Nasabah terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Area 

Makassar Raya”, dan Tigor Sitorus (2018) yang melakukan penelitian dengan judul 

“The Influence of Service Quality and Customer Trust Toward Customer Loyalty: The 

Role of Customer Satisfaction”. Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengaruh antara kualitas layanan dan loyalitas nasabah dimediasi oleh kepuasan 

nasabah berpengaruh secara positif dan signifikan. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan penelitian 

terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas layanan bank secara 

langsung mengarah pada peningkatan kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Oleh karena itu tidak hanya kepuasan 

nasabah tetapi juga kualitas layanan dapat diakui sebagai faktor kritis yang harus lebih 

diperhatikan oleh bank. 

5.4.9 Pengaruh Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Nasabah melalui 

Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian penanganan keluhan melalui kepuasan nasabah 

terhadap loyalitas nasabah memiliki T value sebesar 3,748 dan nilai koefisien sebesar 

0,114 yang berarti penanganan keluhan melalui kepuasan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini kepuasan nasabah memberikan pengaruh terhadap 

pengaruh penanganan keluhan dan loyalitas nasabah secara positif dan signifikan. Hal 

ini menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak langsung secara positif dan signifikan 

dari penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah. Sehingga dapat dikatakan 

penanganan keluhan yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah dan juga 

meningkatkan loyalitas nasabah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Agus Salim et al. (2018) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Focusing on Complaints Handling for Customer Satisfaction 

and Loyalty: The Case of Indonesian Public Banking”, dan Sapto Roedy Widijanto 

dan Basuki Rachmad (2019) yang melakukan penelitian dengan judul “Effect of Bank 

Commitment, Bank Communication and Handling Customer Complaint on Customer 
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Loyalty through Customer Satisfaction at PT Bank Central Asia Tbk of Mojopahit 

Mojokerto Sub-Branch Office”. Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan pengaruh 

penanganan keluhan nasabah terhadap loyalitas nasabah dapat dimediasi oleh 

kepuasan nasabah juga menunjukkan pengaruh yang positif. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan penelitian 

terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan penanganan keluhan secara 

langsung mengarah pada peningkatan kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Oleh karena itu penanganan keluhan 

yang baik perlu diperhatikan oleh bank. 

5.4.10 Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah melalui Kepuasan 

Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian kepercayaan melalui kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah memiliki T value sebesar 4,688 dan nilai koefisien sebesar 0.180 

yang berarti kepercayaan melalui kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini kepuasan nasabah memberikan pengaruh terhadap 

pengaruh kepercayaan dan loyalitas nasabah secara positif dan signifikan. Hal ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak langsung secara positif dan signifikan dari 

kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Sehingga dapat dikatakan 

kepercayaan nasabah yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah dan juga 

meningkatkan loyalitas nasabah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Farina Musdalifa Fakhruddin (2018) yang 

melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh Kualitas Layanan, Komitmen, 

dan Kepercayaan Nasabah terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Area Makassar Raya”, dan Tigor Sitorus (2018) yang 

melakukan penelitian dengan judul “The Influence of Service Quality and Customer 

Trust Toward Customer Loyalty: The Role of Customer Satisfaction”. Hasil 

penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah berpengaruh 

positif pada loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah sebagai variabel mediasi. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan penelitian 

terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan nasabah yang terbentuk secara 

langsung mengarah pada peningkatan kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Oleh karena itu bagaimana cara bank 

membentuk kepercayaan terhadap nasabahnya perlu diperhatikan oleh bank. 

 

 

 


