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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepercayaan 

mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah tabungan Bank BKK di Tirtomoyo 

Wonogiri, mengetahui kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas 

nasabah tabungan Bank BKK di Tirtomoyo Wonogiri dan mengetahui kepercayaan 

dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah tabungan 

Bank BKK di Tirtomoyo Wonogiri. 

Populasi dalam penelitian ini adalah  pada nasabah BKK Tirtomoyo 

Wonogori dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 

100 responden atau nasabah. Analisis data menggunakan uji regresi linear berganda, 

uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). 

Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui variabel kepercayaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah dan variabel kualitas pelayanan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hasil analisis uji F 

diketahui secara bersama-sama variable kepercayaan, kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Nasabah. Sehingga model yang  digunakan adalah fit. 

Hasil analisis uji koefisien determinasi (R2) diperoleh adjusted R square (R2) sebesar 

0,585, berarti variasi perubahan variabel loyalitas nasabah  dapat dijelaskan oleh 

variabel kepercayaan (X1) dan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah (Y) sebesar 58,5%. Sedangkan sisanya sebesar 41,5% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Kata Kunci: Kepercayaan, Kualitas Pelayanan dan Loyalitas. 



PENDAHULUAN 

Perekonomian pada umumnya senantiasa mengalami perubahan dari waktu 

ke waktu. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan  yang bergerak 

dalam bidang keuangan saat ini, yang kesemuanya bersaing untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Ketatnya tingkat persaingan, mengakibatkan salah satu akan 

mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan.  

Meningkatnya kebutuhan masyarakat disebabkan keberhasilan pertumbuhan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Kebutuhan masyarakat yang semula hanya 

kebutuhan primer, kemudian meningkat menjadi  kebutuhan sekunder bahkan tersier 

atau produk jasa. Dengan demikian peluang bisnis seperti perbankan, rumah sakit, 

perhotelan dan sektor industri jasa lainnya sangat besar guna memenuhi keinginan 

dan kebutuhan masyarakat. Dengan masyarakat yang semakin sibuk, dalam 

memperoleh produk maupun pelayanan cenderung yang praktis dan efisien dalam 

melakukan transaksinya. 

Dewasa ini bisnis perbankan merupakan salah satu jenis usaha jasa yang 

saaat ini berada dalam iklim persaingan yang sangat ketat. Perjuangan untuk 

menciptakan bisnis yang berulang dengan nasabah menempati titik sentral dalam 

upaya bank untuk tetap unggul pada persaingan jangka panjang.  

Perusahaan dalam hal ini bank harus melakukan upaya pemasaran melalui 

penciptaan produk yang lebih inovatif dan terintegrasi, sehingga nasabah akan 

terlayani setiap transaksi yang diperlukan yaitu dengan harga yang kompetitif, bentuk 

promosi yang tidak menjebak dan tempat yang strategis serta kualitas pelayanan yang 

baik. Bisnis perbankan untuk dapat memenangkan persaingan tidak hanya dituntut 

untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima saja, tetapi yang utama adalah 

bagaimana bank memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

Saat ini kegiatan pemasaran merupakan proses yang terintegrasi termasuk 

juga perusahaan perbankan yang berfokus pada pelanggan, jadi kegiatan pemasaran 

yang dilakukan selalu berdasarkan kebutuhan pelanggan. Untuk menjadi perusahaan 

yang kompetitif bank tentunya harus memenuhi sejumlah kriteria, salah satu 



diantaranya adalah kepuasan pelanggan yang bersifat dinamis yang sangat 

dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan yang diraih dalam teknologi komunikasi dan 

teknologi informasi. 

Perusahaan bersaing untuk mendapakatkan minat konsumen, maka 

perusahaan membuat produk dan pelayanannnya lebih unggul dibandingkan dengan 

perusahaan lain. Bank yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada 

nasabahnya dan mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat 

diharapkan bank yang bersangkutan mampu membangun loyalitas pelanggan. Maka 

kegiatan pemasaran yang baik dan strategi pemasaran yang tepat akan mampu 

membuat perusahaan mampu bersaing di masyarakat bahkan akan mengalami 

pertumbuhan dan memliki pangsa pasar yang luas apabila dikelola dengan baik.  

Alasan mengapa seseorang membeli produk tertentu (product buying motive) 

atau alasan mengapa membeli pada penjual tertentu (patrogane buying motive) akan 

menjadikan faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan tingkat 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan tersebut dapat berupa 

pemberian responsive, assurance, tangibles, empathy dan reliability kepada 

konsumen dengan baik. 

Konsep penilaian atau pengukuran kualitas pelayanan yang pernah 

dikembangkan oleh Parasuman, Zeithaml, dan Berry (dalam Sabihaini, 2000:79) yang 

dikenal dengan Service Quality (SERVQUAL), terdapat lima dimensi kualitas layanan 

yaitu responsive (daya tanggap), assurance (jaminan), tangibles (bukti fisik), 

empathy (perhatian), dan reliability (kehandalan). 

Dalam kondisi persaingan yang ketat, hal utama yang harus diprioritaskan 

adalah kepuasan pelanggan (customer satisfaction), sehingga perusahaan dapat 

bertahan, bersaing, dan menguasai pangsa pasar. Keberhasilan pemasaran suatu 

produk sering tidak cukup hanya dengan menawarkan berbagai keunggulan yang 

dimiliki oleh produk tersebut. Justru yang terpenting adalah apakah penyediaan 

produk tersebut sudah sesuai dengan keinginan dan dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan (customer loyalty). 



Menururt Caruana (2002) pengulangan pembelian pada pelanggan 

merupakan bagian terpenting loyalitas pelanggan, jadi pelanggan atau dalam hal ini 

nasabah yang sudah setia terhadap suatu produk/jasa perusahaan maka dia tidak akan 

berpaling terhadap produk/jasa lain selama dia merasa nyaman terhadap pelayanan 

yang diberikan pihak perusahaan. Untuk mempertahankan loyalitas nasabah tidak 

hanya dibutuhkan kepuasan, melainkan lebih dari itu adalah kepercayaan yang 

merupakan kunci dari relationship marketing. 

Mendasar kondisi para pelaku usaha perbankan perlu melakukan pengkajian 

terhadap nasabahnya untuk mengetahui apa yang diharapkan dan dikehendaki dari 

produk dan jasa yang ditawarkan sehingga bank mampu mewujudkan dan memenuhi 

harapan nasabah. Dengan pengkajian tersebut perusahaan akan mengetahui 

permasalahan lebih dini sehingga dapat diantisipasi dan dapat meminimalkan jumlah 

pelanggan yang tidak puas dan tidak percaya. Dari uraian tersebut, maka dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN, KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS 

NASBAH PADA BKK TIRTOMOYO WONOGIRI.”  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Jasa 

Jasa mempunyai sifat dan ciri tersendiri dibandingkan dengan benda yang 

berwujud. Penekanan suatu produk jasa adalah pada pelayanannya, baik ketika 

transaksi terjadi atau sesudahnya.  

Pada umumnya ada dua hal yang sangat penting dalam pemasaran, hal-hal 

apa saja yang akan dipasarkan atau ditawarkan ke konsumen yaitu barang-barang dan 

jasa (good and service). Dalam hal ini pemasaran jasa tidak kalah penting dengan 

pemasaran barang, karena yang disalurkan oleh produsen bukan benda-benda yang 

berwujud saja, tetapi juga jasa-jasa. Sifat dari jasa sendiri tidak bisa ditimbun atau 

ditumpuk dalam gudang seperti barang-barang lainnya. 



Definisi jasa menurut Kotler (2004:43) adalah setiap kegiatan atau manfaat 

yang dapat diberikan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak 

berwujud fisik (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksinya 

bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Selanjutnya Philip Kotler 

(2000) mengatakan bahwa sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan 

dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi dari pada 

harapan pelanggan. Harapan-harapan itu dibentuk oleh pengalaman di masa lalu, 

pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan jasa. Setelah menerima jasa 

itu, pelanggan membandingkan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Jika 

jasa yang dialami berada dibawah jasa yang diharapkan, pelanggan tidak berminat 

lagi terhadap penyedia jasa itu. Namun jika jasa yang dialami memenuhi atau 

melebihi harapan, mereka akan menggunakan penyedia jasa itu lagi. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jasa tidak dapat dilihat hanya 

dapat dirasakan. Jadi seorang pelanggan hanya dapat memberikan persepsi terhadap 

jasa tersebut apabila mereka sudah merasakan atau menggunakan jasa tersebut. 

 

Karakteristik Jasa 
Jasa adalah intangible (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, dan 

kesehatan) dan perishable (jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap 

dijual atau dikonsumsi pada saat yang diperlukan). Jasa diciptakan dan dikonsumsi 

secara simultan. 

Jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, 

meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga tidak 

merupakan barang, akan tetapi suatu proses atau aktifitas, dan aktifitas-aktifitas 

tersebut tidak terwujud karena produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan barang. 

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran jasa mengungkapkan 

bahwa jasa memiliki empat karakteristik menurut Lovelock dan Gummesson (dalam  



Tjiptono dan Chandra, 2005) yang membedakan barang dan jasa yang dinamakan 

paradigma IHIP: Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, dan Perishbility.  

1. Intangible (tidak berwujud)  

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa 

tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. 

2. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Pada umumnya jasa diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu bersamaan 

dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya 

maka ia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. 

3. Variability (bervariasi) 

Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung pada siapa yang menyediakan 

dan kapan serta dimana jasa itu dilakukan. 

4. Perishability (mudah lenyap/tidak tahan lama) 

Jasa itu tidak dapat disimpan, daya tahan dari suatu jasa tergantung pada siapa 

yang diciptakan oleh berbagai faktor. 

 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2000:52) kualitas merupakan suatu 

tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan  tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan.  

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan 

antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

pelanggan atas layanan yang mereka benar-benar terima. 

Perubahan kondisi perusahaan bisa saja atau bisa juga tidak mempunyai 

kaitan dengan produksi fisik. Dalam pelayanan jasa tugas atau aktivitas yang 

dilakukan untuk seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas 

organisasi. Hansen dan Mowen  (2005:46) mengungkapkan bebarapa karakteristik 

dari pelayanan yaitu:  



1. Tidak berwujud (intangibility)  

Pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat 

dirasakan, dan dinikmati sebelum dibeli konsumen. Menurut Berry (dalam 

Tjiptono, 2002:15) konsep intangiability memiliki dua pengertian yaitu a) 

Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa, b) Sesuatu yang tidak 

mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara rohaniah.  

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparibility)  

Pada umumnya pelayanan yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada 

waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan 

kepada pihak lainnya, maka mereka merupakan bagian dari pelayanan itu. Ciri 

khusus dalam pemasaran jasa adalah adanya interaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan. 

3. Variability/heterogenity/inconsistency  

Pelayanan senantiasa mengalami perubahan tergantung dari siapa penyedia 

pelayanan dan kondisi dimana pelayanan tersebut diberikan. Pelayanan bersifat 

sangat variabel karena merupakan  nonstandardized output artinya banyak variasi 

bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana pelayanan 

tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas 

pelayanan menurut Bovee, Houston, dan Thill (dalam Tjiptono, 2002:17) yaitu 

kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral/motivasi  

karyawan dalam melayani  pelanggan, dan beban kerja perusahaan.   

4. Tidak tahan lama (perishability)  

Pelayanan tidak dapat disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau 

dikonsumsi pada saat diperlukan, karena hal tersebut maka pelayanan tidak tahan 

lama. Dengan demikian bila suatu pelayanan tidak digunakan, maka pelayanan 

tersebut akan berlalu begitu saja.  

5. Lack of ownership  

Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara barang dan jasa/pelayanan. 

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan 



manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan atau 

menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa atau pelayanan, pelanggan 

mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang 

terbatas. Pembayaran biasanya ditujukan untuk pemakaian akses atau penyewaan 

item-item tertentu berkaitan dengan jasa/pelayanan yang ditawarkan. 

 

Menurut Parasuraman (dalam Tjiptono, 2001) menemukan bahwa sepuluh 

dimensi yang ada dapat dirangkum dalam lima dimensi pokok yaitu:  

a. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang  

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

b. Daya tanggap  (responsiveness),  yakni keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.  

c. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-

raguan.  

d. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

e. Bukti langsung (tangibles), melipui fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi.   

 

Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis antara 

dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. 

Kepercayaan (trust) ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain/mitra bisnis, 

melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Menurut Crosby et. 

al (dalam Shamdasani dan Balakrishnan, 2000:407) bahwa kepercayaan berpengaruh 

terhadap loyalitas. 



Pendekatan yang juga perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan dan 

hubungan adalah mendengarkan. Menurut Griffin (2003:85) mendengarkan 

merupakan kunci membangun kepercayaan karena tiga faktor penting yaitu: 

1. Pelanggan lebih cenderung mempercayai seseorang yang menunjukkan rasa 

hormat dan apa yang dikatakannya. 

2. Pelanggan cenderung lebih mempercayai perusahaan bila perusahaan 

mendengarkan dan membantu masalah-masalahnya. 

3. Semakin banyak pelanggan memberitahu maksutnya, semakin besar rasa 

kepercayaannya.            

Formasi kepercayaan secara langsung terjadi ketika konsumen melakukan 

aktivitas pemprosesan informasi. Informasi tentang atribut dan manfaat produk/jasa 

yang diterima, dikodekan ke dalam memori, dan kemudian dibuka kembali dari 

memori untuk dipergunakan (Sunarto, 2006:164). 

Menurut Mayer et al (dalam Iskandar, 2010) yang membentuk kepercayaan 

seseorang tehradap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati 

(benevolence), dan integritas (integrity). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan (ability) 

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual/organisasi 

dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, 

bagaimana penjual mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan 

transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa konsumen memperoleh 

jaminan kepuasan dan keamanan dari penjualan dalam melakukan transaksi. 

b. Kebaikan hati (benevolence) 

Kebaikan hati merupakan kemampuan penjual dalam memberikan kepuasan 

yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Profit yang 

diperoleh penjual dapat dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. 

Penjual bukan semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan juga 

memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan konsumen. 



c. Integritas (integrity) 

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual dalam 

menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah 

benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat 

dipercaya atau tidak. 

 

Loyalitas Nasabah 

Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Loyalitas nasabah menurut Tjiptono (2000:111) adalah situasi dimana 

konsumen bersifat positif terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai 

pola pembelian ulang yang konsisten. Loyalitas nasabah adalah kunci utama dari 

perusahaan untuk menang dalam persaingan, baik dalam perusahaan jasa maupun 

perusahaan barang. Aspek loyalitas nasabah sebagai bentuk kesuksesan suatu 

perusahaan (Agustino dan Sumarno, 2008:5).  

Loyalitas nasabah dapat didefinisikan sebagai komitmen pelanggan terhadap 

suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten (Tjiptono, 2000). Definisi tersebut mencakup 

dua komponen penting yaitu loyalitas sebagai perilaku dan loyalitas sebagai sikap.  

Ballester dan Aleman (dalam Tjahyadi, 2006) menambahkan bahwa loyalitas 

pelanggan memberikan dampak yang signifikan bagi profitabilitas perusahaan. 

Pelanggan yang loyal kemungkinan akan menunjukkan sikap dan perilaku positif 

yang dapat mempengaruhi pelanggan lain. Diakui bahwa loyalitas pelanggan 

memberikan banyak manfaat bagi perusahaan berkenaan dengan entry barrier yang 

substansial bagi pesaing, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespon 

ancaman persaingan, meningkatkan penjualan dan pendapatan, serta menjadikan 

pelanggan kurang sensitif terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh pesaing. 

Menurut Griffin (2003:5) seorang pelanggan yang loyal memiliki prasangka 

yang spesifik mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. Selain itu loyalitas 

menunjukkan kondisi dari durasi waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan 



pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali. Pada dasarnya ada empat jenis 

klasifikasi loyalitas sebagai berikut: 

  

Klasifikasi Jenis Loyalitas 

Keterangan 
Pembelian Ulang 

Tinggi Rendah 

Keterikatan 

Relative 

Tinggi Loyalitas premium Loyalitas tersembunyi 

Rendah Loyalitas yang lemah Tanpa loyalitas 

Sumber : Griffin (dalam Ellena, 2011: 14) 

1. Tanpa loyalitas  

Secara umum, perusahaan harus menghindari membidik para pembeli jenis ini 

karena mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan yang loyal, mereka hanya 

berkontribusi sedikit pada kekuatan keuangan perusahaan. Tantangannya adalah 

menghindari membidik sebanyak mungkin orang-orang seperti ini dan lebih 

memilih pelanggan yang loyalitasnya dapat dikembangkan. 

2. Loyalitas yang lemah (inertia loyalty) 

Pelanggan ini membeli karena kebiasaan. Faktor nonsikap dan faktor situasi 

merupakan alasan utama membeli. Pembeli ini merasakan tingkat kepuasan 

tertentu dengan perusahaan, atau minimal tiada ketidakpuasan yang nyata. 

Loyalitas jenis ini paling umum terjadi pada produk yang sering dibeli. 

3. Loyalitas tersembunyi (latent loyalty) 

Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan 

pengaruh sikap yang menentukan pembelian berulang. 

4. Loyalitas premium 

Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk semua pelanggan disetiap 

perusahaan. Pada tingkat preferensi paling tinggi tersebut, orang bangga karena 

menemukan dan menggunakan produk atau jasa tertentu dan senang membagi 

pengetahuan mereka ke rekan atau kelaurga. 



Kerangka Pemikiran 

Seluruh kegiatan dalam penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 

sampai dengan penyelesaiannya harus merupakan satu kesatuan yang utuh, dan 

menuju pada satu tujuan yaitu merupakan satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dalam perumusan masalah. Kegiatan tersebut dapat digambarkan 

dalam suatu skema yang merupakan kerangka pemikiran.  

Sebagai gambaran pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian 

ini, maka dapat dikemukakan kerangka teoritik yang nampak pada gambar berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Populasi dalam penelitian ini adalah  pada nasabah pada  BKK Tirtomoyo Wonogori. 

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi 

(Indriantoro dan Supomo, 2002), sedangkan sampel yang diteliti responden yang 

menjadi nasabah pada BKK Tirtomoyo Wonogori. Sampel diambil berdasarkan 

convenience sampling (nonprobability sampling) yaitu cara pengambilan sampel agar  

memberi kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi, dalam 

penelitian ini diambil sampel sebanyak 100 responden atau nasabah. 

 

 

 

Kepercayaan 

Kualitas Pelayanan 

Loyalitas Nasabah 



Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data ada berbagai cara yang dapat digunakan 

untukmemperoleh data. Caranya sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik 

wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan 

dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu 

yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika 

dilakukan dengan teknik kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan 

responden (Indriantoro dan Supomo, 2000:152). 

2. Kuisioner 

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada responden untuk menjawab 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan meminta dokumen atau 

laporan-laporan yang ada di perusahaan sesuai dengan yang di inginkan. 

4. Study Pustaka 

Studi pustaka dalam penelitian ini penulis mencari data-data yang relevan dan 

literatur yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan dan pendukung dalam 

penyusunan skripsi. 

 

Dalam metode pengumpulan data ada berbagai cara yang dapat digunakan 

untuk memperoleh data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Dengan menggunakan rumus : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y  : Loyalitas Nasabah 

a : Konstanta 



X1 : Kepercayaan 

X2 : Kualitas Pelayanan 

e : Kesalahan Pengganggu (error atau sisa) 

b1, b2, b3, b4 : Koefisien regresi 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji t bahwa kepercayaan (X1) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas nasabah maka hal ini menunjukan bahwa t.sig 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (α) maka secara signifikan kepercayaan (X1) berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah. Hal ini dikarenakan petugas selalu memberikan respon 

yang positif kepada nasabah yang datang, memiliki kemampuan baik dalam 

menjalankan semua tugas, selalu memahami keinginan nasabah, mampu memahami 

kebutuhan para nasabah, selalu memberikan informsi yang dapat dipahami nasabah. 

Variabel kualitas pelayanan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas nasabah (Y) maka hal ini menunjukan bahwa t.sig 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 (α) maka secara signifikan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah (Y). Hal ini dikarenakan proses transaksi yang dilakukan 

cepat, penataan ruangan yang mendukung kenyamanan selama transaksi, petugas 

berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan dan ramah selama transaksi, menjaga 

kerahasiaan setiap informasi yang berhubungan dengan nasabah, menjaga keamanan 

setiap transaksi yang dilakukan, mempunyai kemampuan baik dalam menjawab 

semua pertanyaan nasabah, memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti, 

memberikan perhatian secara personal kepada nasabah, memahami kebutuhan anda 

akan layanan perbankan secara individu, berada pada lokasi yang strategis dan mudah 

dijangkau, dan melayani nasabah dengan cermat dan teliti. 

 

 

 



SARAN 

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis 

memberikan saran: 

1. Bagi pihak Bank BKK Tirtomoyo Wonogiri agar lebih memperhatikan unsur 

kualitas pelayanan, hal ini kualitas pelayanan merupakan unsur utama dari 

kualitas yang diberikan agar berdampak pada loyalitas. 

2. Bagi pihak Bank BKK Tirtomoyo Wonogiri lebih melakukan evaluasi terhadap 

keluhan para pelanggan dengan mencari permasalahan dan memberikan solusi 

kepada pelanggan, sehingga hal itu akan menambah kepercayaan para nasabah 

dalam menggunakan jasa Bank BKK. 

3. Bagi peneliti yang lain agar menambah variabel bebas yang diteliti yaitu tidak 

hanya variabel kepercayaan dan kualitas pelayanan dalam mempengaruhi 

loyalitas konsumen. 
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