
Analisis Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi, Dan 
Penanganan Keluhan Terhadap Loyalitas Nasabah 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.13 No.37 April 2016 Page 28 
 

ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN, KOMITMEN,  

KOMUNIKASI, DAN PENANGANAN KELUHAN  

TERHADAP LOYALITAS NASABAH 

  

Pristiwantiyasih1 

pristiwantiyasihbwi5@gmail.com   

 

ABSTRACT 

   

 Bank is a financial institution whose main activity is 

collecting funds from the community and channeling it back 

to the community in the form of credit or loan. Banking 

services is a demands and needs of the community along 

with the increasing knowledge and technological progress. 

In an effort to improve the competitive advantage in the 

banking industry, each bank should be able to create a 

strategy that can improve the productivity and quality of 

services expected. It can be said that a banking business 

must be able to provide excellent service, where the 

service can serve as an advantage compared to other 

banking business, so as to survive in a tight competition 

climate. 

 This research uses questionnaire method and data 

analysis using instrument test, multiple linear regression 

analysis and classical test. Distribution of questioners 

distributed to 200 respondents who are customers at PT. 

Bank BRI (Persero) Branch of Banyuwangi. Data 

processing in this study using SPSS software v.13.0 for 

windows. The results of this study indicate that there is 

influence significantly together and partially obtained that 
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trust, commitment and handling of complaints affect 

loyalitasnasabah while communication showed that there is 

no significant influence on customer loyalty. 

 

Keywords: trust, commitment, communication, complaints 

handling and customer loyalty. 

 

ABSTRAK 

 

 Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pemberian kredit atau pinjaman. Jasa perbankan 

merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

seiring meningkatnya pengetahuan dan kemajuan 

tekhnologi. Dalam upaya meningkatkan keunggulan daya 

saing di industri perbankan, setiap bank hendaklah mampu 

membuat suatu strategi yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan mutu jasa yang diharapkan. Dapat 

dikatakan sebuah usaha perbankan haruslah mampu 

memberikan sebuah pelayanan yang prima, dimana 

pelayanan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah 

keunggulan dibandingkan dengan usaha perbankan 

lainnya, sehingga mampu bertahan dalam iklim persaingan 

yang ketat.  

Penelitian ini menggunakan metode kuisioner dan 

analisa data menggunakan uji instrumen, analisa regresi 

linear berganda dan uji klasik. Penyebaran kuisioner 

disebarkan kepada 200 responden yang merupakan 

nasabah di PT. Bank BRI (Persero) Cabang Banyuwangi. 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 

software SPSS v.13.0 for windows. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 

secara bersama-sama dan secara parsial diperoleh bahwa 

kepercayaan, komitmen dan penanganan keluhan 

berpengaruh terhadap loyalitasnasabah sedangkan 

komunikasi menujukkan bahwa tidak ada pegaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

 

Kata kunci : Kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

penanganan keluhan dan loyalitas nasabah 
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PENDAHULUAN 

Dalam dunia 

perbankan di Indonesia 

telah terjadi perubahan 

yang cukup menarik yaitu 

bergesernya bisnis 

perbankan, dari 

perbankan yang 

melayani perusahaan 

(corporate banking) 

menjadi lebih fokus pada 

melayani perseorangan 

(consumer banking). 

Pergeseran ini terjadi 

setelah krisis ekonomi 

melanda pada tahun 

1997, ketika banyak 

pelaku bisnis mengalami 

masalah serius kondisi 

keuangan usaha yang 

dijalankan.  

Perbankan yang 

fokus pada consumer 

banking lebih mampu 

bertahan daripada 

perbankan yang fokus 

pada corporate banking. 

Semakin banyak bank 

yang beralih menggarap 

pasar konsumen 

membuat persaingan 

antar bank semakin 

tinggi. Persaingan yang 

ketat ini mendorong 

perbankan untuk 

menciptakan competitive 

advantage (Suhardi, 

2006).  

Bank adalah 

lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya 

adalah menghimpun 

dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya 

kembali kepada 

masyarakat dalam 

bentuk pemberian kredit 

atau pinjaman. 

Hubungan antara pihak 

bank dengan nasabah 

menyangkut kebutuhan 

para nasabah terhadap 

jasa-jasa bank dan 

kesanggupan serta 

ketersediaan bank untuk 

dapat memenuhi 

kebutuhan nasabah. 

Tujuan utama bank 

adalah guna 

menciptakan dan 

mempertahankan 

nasabahnya. Dengan 

semakin meningkatnya 
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persaingan dalam bisnis 

perbankan menuntut 

setiap bank untuk selalu 

berusaha. 

          Memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan 

nasabah. Di samping itu, 

bank juga berusaha 

memenuhi apa yang 

mereka harapkan 

dengan cara-cara yang 

lebih memuaskan dari 

yang dilakukan 

perusahaan pesaing 

(Yuniningsih, 2007).  

Dalam upaya 

meningkatkan 

keunggulan daya saing di 

industri perbankan, 

setiap bank hendaklah 

mampu membuat suatu 

strategi yang dapat 

meningkatkan 

produktivitas dan mutu 

jasa yang diharapkan. 

Produktivitas dan mutu 

menjadi faktor yang 

sangat penting karena 

dapat menggambarkan 

kinerja ekonomis dari 

perusahaan jasa 

tersebut. Kinerja 

ekonomis dari 

perusahaan tersebut 

meliputi dua hal, yaitu 

kinerja keuangan dan 

kinerja operasional. 

Kinerja keuangan dinilai 

berdasarkan aliran dana, 

sedangkan kinerja 

operasional dinilai 

berdasarkan proses yang 

sesungguhnya 

melibatkan konsumen 

secara langsung dalam 

bentuk pelayanan. 

Sebagai ilustrasi, pada 

perusahaan perbankan 

yang mestinya 

mengalami perbaikan 

dari tahun ke tahun.  

Kepuasan 

nasabah dalam 

menggunakan jasa atau 

produk yang ditawarkan 

dapat dijadikan masukan 

bagi pihak manajemen 

untuk meningkatkan dan 

memperbaiki kualitas 

pelayanan yang 

diberikan. Untuk itu 

karyawan bagian 

pelayanan sebaiknya 

selalu memantau 
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kepuasan yang 

dirasakan oleh nasabah 

perbankan untuk 

mencapai loyalitas dari 

para nasabah.  

Pada industri 

perbankan, kesetiaan 

nasabah merupakan 

salah satu bukti bahwa 

bank tersebut telah 

mampu bersaing dalam 

memberikan pelayanan 

prima pada setiap 

nasabah. Jika dilihat dari 

dua sudut pandang 

antara kinerja keuangan 

dalam hal penjualan 

produk dengan kinerja 

operasional dalam 

menjalin hubungan 

adalah suatu hal yang 

tidak dapat dipisahkan 

dalam penilaian bahwa 

suatu bank itu lebih 

unggul dibandingkan 

dengan pesaingnya. 

Kedua kinerja ini 

hendaknya terwujud 

dengan seimbang. 

Namun kenyataannya, 

kondisi yang demikian 

belum dapat diwujudkan 

oleh bank-bank yang 

ada. Sebagian besar 

bank hanya unggul di 

kinerja keuangan dalam 

hal produk, tetapi tidak 

pada kinerja operasional 

dalam hal layanan, 

ataupun sebaliknya. 

Keunggulan produk ini 

hanya dapat 

mewujudkan tujuan 

jangka pendek 

perusahaan, sedangkan 

keunggulan dalam 

layanan dapat 

mewujudkan orientasi 

jangka panjang 

perusahaan, yaitu 

loyalitas nasabah. 

Loyalitas nasabah 

terhadap suatu produk 

dan pelayanan dilandasi 

oleh faktor-faktor 

tertentu. Maka dalam 

penelitian ini, faktor-

faktor tersebut akan 

menjadi variabel 

penelitian. Terdapat 

berbagai faktor yang 

mempengaruhi loyalitas 

nasabah Bank Rakyat 

Indonesia Cabang 
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Pemalang, diantaranya 

adalah kepercayaan, 

komitmen, komunikasi, 

dan penanganan 

keluhan. Dengan 

kepercayaan penuh 

nasabah, komitmen yang 

erat, komunikasi yang 

baik, dan adanya 

penanganan keluhan 

yang ramah, tentunya 

Bank Rakyat Indonesia 

akan disukai nasabah. 

Berdasarkan uraian di 

atas penelitian ini 

mengambil judul 

’’Analisis Pengaruh 

Kepercayaan, Komitmen, 

Komunikasi dan 

Penanganan Keluhan 

terhadap Loyalitas 

Nasabah (Studi Pada 

Nasabah PT. BRI 

(Persero) Cabang 

Banyuwangi’’. 

 

METODE 

Penelitian ini 

dilakukan di Kantor PT. 

Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang 

Banyuwangi yang 

beralamat di Jl. Jenderal 

Ahmad Yani No. 12 

Kelurahan Penganjuran 

Kecamatan Banyuwangi 

Kabupaten Banyuwangi 

Provinsi Jawa Timur. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

nasabah yang menabung 

di PT. BRI (persero) 

cabang Banyuwangi. 

Sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2004). Sampel 

pada penelitian ini adalah 

nasabah yang menabung 

di PT. BRI (persero) 

cabang Banyuwangi yang 

di ambil dari sebagian 

populasi. Kerangka 

Konseptual penelitian ini 

adalah: 
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HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Uji Validitas 

untuk Setiap Pertanyaan 

Loyalitas Nasabah, 

Kepercayaan, Komitmen, 

Komunikasi dan 

Penanganan Keluhan. 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa seluruh item 

pertanyaan menunjukkan 

kesimpulan valid. 

Sedangkan uji reliabilitas 

menunjukkan hasil bahwa 

seluruh variabel reliabel.  

Berikut hasil 

pengujian regresi 

berganda pada penelitian 

ini; 

 

Berdasarkan tabel 

diatas tentang rekapitulasi 

hasil regresi linear 

berganda di atas, maka 

diperoleh persamaan 

regresi yang dihasilkan 

adalah sebagai berikut:  

Y = 0,304 + 0,408 X1 + 

0,238 X2 + 0,052 X3 + 

0,252 X4  

Berdasarkan 

persamaan regresi diatas, 

maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

a. Konstanta sebesar 

0.304 menyatakan 

letak titik potong garis 

persamaan regresi 

pada sumbu Y. Skor 

ini tidak menjelaskan 

secara ekonomis, 

namun hanya dapat 

dijelaskan secara 

matematis.  

b. Model regresi 

sebesar 0.408 

menyatakan bahwa 

jika kepercayaan 

mengalami 

peningkatan 1 

satuan maka 

variabel loyalitas 

nasabah akan 

mengalami 
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peningkatan 

sebesar 0.408. 

Maksudnya adalah 

loyalitas nasabah 

di PT. Bank BRI 

Cabang 

Banyuwangi akan 

mengalami 

peningkatan jika 

perusahaan 

memperhatikan 

hal-hal yang 

berhubungan 

dengan 

kepercayaan 

konsumen.  

c. Koefisien regresi 

sebesar 0.238 

menyatakan bahwa 

jika komitmen 

mengalami 

peningkatan 1 

satuan maka 

variabel loyalitas 

nasabah akan 

mengalami 

peningkatan 

sebesar 0.238. 

Maksudnya adalah 

loyalitas nasabah 

di PT. Bank BRI 

Cabang 

Banyuwangi akan 

mengalami 

peningkatan jika 

perusahaan 

memperhatikan 

hal-hal yang 

berhubungan 

dengan komitmen 

pihak bank.  

d. Koefisien regresi 

sebesar 0.052 

menyatakan bahwa 

jika komunikasi 

mengalami 

peningkatan 1 

satuan maka 

variabel loyalitas 

nasabah akan 

mengalami 

peningkatan 

sebesar 0.052 . 

Maksudnya adalah 

loyalitas nasabah 

di PT. Bank BRI 

Cabang 

Banyuwangi akan 

mengalami 

peningkatan jika 

perusahaan 

memperhatikan 

hal-hal yang 

berhubungan 

dengan komunikasi 

yang baik terhadap 

nasabah.  

e. Koefisien regresi 

sebesar 0.254 

menyatakan bahwa 
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jika komitmen 

mengalami 

peningkatan 1 

satuan maka 

variabel loyalitas 

nasabah akan 

mengalami 

peningkatan 

sebesar 0.254. 

Maksudnya adalah 

loyalitas nasabah 

di PT. Bank BRI 

Cabang 

Banyuwangi akan 

mengalami 

peningkatan jika 

perusahaan 

memperhatikan 

hal-hal yang 

berhubungan 

dengan 

penanganan 

keluhan nasabah.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, ada 

beberapa hal yang ingin 

penulis sampaikan 

kepada pihak 

perusahaan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

kepercayaan, 

komitmen, komunikasi 

dan penanganan 

keluhan mempunyai 

pengaruh yang positif 

dan signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah. Oleh karena 

itu hendaknya 

pimpinan cabang PT. 

Bank Rakyat 

Indonesia (persero) 

cabang Banyuwangi 

harus dapat 

meningkatkan 

kepercayaan, 

komitmen, komunikasi 

dan penanganan 

keluhan yang 

diberikan selama ini 

agar supaya loyalitas 

nasabah terus 

meningkat. Terutama 

kualitas pelayanan 

karena mempunyai 

pengaruh yang paling 

dominan dalam 

meningkatkan 

loyalitas nasabah PT. 

Bank Rakyat 
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Indonesia (persero) 

Cabang Banyuwangi. 

b. Penetapan 

kebijaksanaan 

perusahaan, 

kesesuaian antara 

penetapan 

kebijaksanaan 

perusahaan dengan 

harapan karyawan 

dapat meningkatkan 

loyalitas nasabah PT. 

Bank Rakyat 

Indonesia (persero) 

Cabang Banyuwangi. 
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