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 ABSTRACT 

 As the competition among banks stringently increases in term of quality of product 

and service. Bank Mandiri as the largest bank in Indonesia also continues to evaluate itself to 

further improve its image and quality therefore, the purpose of this study is to analyze and 

determine whether there is of this study is to analyze and determine whether there is a direct 

relationship between corporate image, service quality and perceived value to the customer 

satisfaction and loyalty bank. 

 This study classified into descriptive research designed to aid decision making and 

determine the extent to which a number of marketing variables are interrelated. This 

research is designed to be done only once in a certain period of time (cross-sectional design) 

by taking a sample of 170 respondents who are customers who are residing in Jakarta. This 

study used a nonprobability sampling method with easily accessible. The data collection is 

conducted by asking respondents to answer a questionnaire or survey. The result of the 

questionnaire survey data is then processed by the researcher with the statistical method of 

analysis using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 21 software. 

 The result of this study indicate that there is a positive relationship between service 

quality to perceived value, perceived value to customer satisfaction, and customer 

satisfaction to loyalty.  Whilethe relationshipbetweencorporate imageonperceived value, 

customersatisfaction, andloyaltyis notsupportedbythe data. Finally,the relationshipbetween 

service quality andcustomer satisfaction and loyaltyis notsupportedbythe data. 

Keywords: Corporate Image, Service Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction, 

Loyalty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

             Seiring dengan berkembangnya waktu, persaingan dalam industri perbankan semakin 

ketat. Tidak hanya dari segi produk, tetapi juga dari segi kualitas pelayanan, nilai atau 

manfaat yang diterima nasabah, dan citra perusahaan atau bank itu sendiri. Kualitas 

pelayanan, nilai pelanggan, dan citra bank merupakan sebagian faktor yang mendorong 

terciptanya kepuasan dan loyalitas nasabah. Beberapa bank besar di Indonesia seperti Bank 

Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank CIMB 

Niaga, Bank Danamon, Bank Panin, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, dan Bank 

Tabungan Negara saling berusaha untuk memperoleh posisi pertama dalam hal total aset, 

pangsa pasar, dan laba bersih.  

             Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penentu yang harus terus diperbaiki 

bagi setiap bank yang ingin memenangkan persaingan. Kualitas pelayanan wajib untuk 

diperhatikan  karena dari kualitas pelayanan, terbentuk kesan pertama dalam benak pikiran 

pelanggan. Kesan pertama inilah yang harus dibentuk sebaik mungkin, jangan sampai kesan 

pertama yang ditimbulkan buruk karena pasti akan berdampak negatif dan mengakibatkan 

pelanggan tidak akan menggunakan jasa atau produk dari bank kita di masa mendatang. 

 Nilai atau manfaat yang diterima pelanggan  merupakan salah satu faktor penting dan 

penentu yang dipertimbangkan seorang nasabah sebelum membeli suatu produk atau jasa. 

Sebelum menjatuhkan pilihan pembelian, seseorang pasti mencari informasi terlebih dahulu 

mengenai manfaat apa yang akan diterima orang tersebut di masa mendatang setelah membeli 

suatu produk atau jasa. Setiap nasabah yang datang ke bank untuk menyimpan uang maupun 
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yang meminjam uang dari bank pasti mengharapkan suatu  manfaat yang akan diterimanya di 

kemudian hari. Dari segi manfaat produk perbankan, seorang nasabah debitur mengharapkan 

bunga kredit yang  rendah yang sesuai dengan  kemampuan  nasabah debitur dalam melunasi 

kewajibannya. Manfaat yang diterima oleh nasabah debitur atas kredit yang diterimanya 

adalah nasabah debitur mendapatkan tambahan modal untuk menciptakan suatu bisnis atau 

usaha baru ataupun untuk mengembangkan suatu bisnis atau usaha yang telah dijalankan oleh 

nasabah debitur. Sebaliknya, seorang nasabah kreditur mengharapkan bunga simpanan 

(tabungan, giro, dan deposito) yang tinggi untuk mendapatkan  manfaat tambahan dana dari 

bunga simpanan tersebut. Dengan jumlah simpanan pokok yang dimiliki oleh nasabah 

kreditur ditambah sejumlah dana tambahan hasil dari bunga simpanan tersebut, diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan nasabah kreditur di masa mendatang, baik yang 

bersifat mendadak maupun yang tidak mendadak. Nilai atau manfaat yang dapat diperoleh 

nasabah tidak hanya berasal dari sisi produk saja, tetapi juga berasal dari sisi pelayanan 

perbankan. Fasilitas pelayanan yang disediakan oleh suatu bank bertujuan untuk 

mempermudah dan menunjang kegiatan sehari-hari nasabah. Disamping itu, juga bertujuan 

untuk menjalin dan  membina hubungan  pribadi antara bank dengan nasabahnya. Manfaat 

yang diterima oleh nasabah atas fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh suatu bank adalah 

menghemat waktu dan  memudahkan kegiatan nasabah dalam  melakukan transaksi finansial 

dan transaksi non finansial tanpa harus datang ke kantor cabang suatu bank.  

 Citra perusahaan juga harus dibentuk sebaik mungkin dan harus menjadi perhatian 

utama bagi semua pihak yang terlibat dalam bank jika tidak ingin tersingkir dari persaingan 

dalam industri perbankan. Penilaian nasabah terhadap suatu bank dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya kualitas pelayanan, kualitas produk, maupun kinerja yang ditampilkan oleh 

bank tersebut. Citra perusahaan merupakan cerminan dari kinerja yang ditampilkan oleh para 

karyawan bank itu sendiri. Karena bank adalah lembaga keuangan yang mengandalkan 
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kepercayaan  masyarakat dalam menjalankan kegiatan  usahanya, maka untuk dapat 

dipercaya oleh masyarakat, suatu bank harus dapat menampilkan kinerja yang baik pula. 

Kinerja yang baik dapat dilihat melalui kepedulian bank terhadap lingkungan hidup, 

keikutsertaan bank dalam kegiatan sosial, perolehan total aset dan laba bersih yang tinggi, 

performa customer service, performa internet banking, dan performa phone banking  serta 

melalui prestasi atau penghargaan yang diterima bank tersebut dan lain sebagainya. 

             Kepuasan pelanggan  merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bank karena 

kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan nasabah 

dalam menggunakan kembali produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Kepuasan 

pelanggan dapat terbentuk melalui produk atau pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

nasabah, kebijakan harga yang tidak merugikan atau  memberatkan nasabah. Selain itu, dapat 

pula terbentuk melalui kualitas produk atau pelayanan yang baik, penanganan keluhan yang 

memuaskan, penyelesaian masalah yang cepat, pelayanan setelah pembelian, dan lain 

sebagainya. 

             Loyalitas pelanggan  merupakan tujuan akhir yang ingin diraih oleh setiap bank jika 

ingin memenangkan persaingan dengan bank lain. Apabila suatu nasabah sudah loyal atau 

setia terhadap suatu bank, maka kemungkinan besar nasabah tersebut akan memiliki 

keinginan untuk menggunakan kembali produk atau layanan bank tersebut, 

merekomendasikan produk atau  layanan bank tersebut kepada orang lain, 

mempertimbangkan bank tersebut sebagai pilihan pertama dari nasabah tersebut, mengatakan 

hal yang positif tentang produk atau layanan bank tersebut kepada orang lain, dan 

menggunakan  produk atau  layanan perbankan lainnya dari suatu bank yang sama. Apabila 

semua hal dapat tercapai, maka kemungkinan besar suatu bank dapat menambah jumlah 

nasabahnya. Loyalitas pelanggan  merupakan suatu cara untuk mempertahankan nasabah 

yang sudah dimiliki agar tidak berpindah ke bank lain. 
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             Secara khusus, penelitian  ini membahas mengenai kesuksesan service quality yang 

dapat mempengaruhi customer satisfaction dan loyalty nasabah pada Bank Mandiri. 

Penelitian ini menjadikan semua jenis layanan yang diberikan oleh Bank Mandiri yang 

meliputi Mandiri Mobile, Mandiri Internet Bisnis, Mandiri Internet, Mandiri SMS, Mandiri 

Call, dan Mandiri ATM sebagai objek penelitian. Peneliti memilih tema ini karena 

ketertarikan peneliti terhadap service quality yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang pernah 

dinobatkan sebagai The Best Bank in Indonesia pada Kategori Bank Persero tahun 2012. 

Disamping itu, service quality merupakan faktor penentu yang dijadikan pertimbangan awal 

oleh nasabah sebelum  menjatuhkan pilihan dalam memilih suatu bank dan service quality 

merupakan faktor penting yang dijadikan acuan oleh nasabah tetap memilih bank yang sama 

atau berpindah ke bank lain di masa mendatang. 

             Secara umum, penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui dampak availability and 

comfort of using products and services offered, the real quality of a given bank’s offer, dan 

the level of customer service terhadap service quality. Disamping itu, ingin mengetahui 

keberhasilan pengaruh corporate image dan service quality terhadap perceived value. 

Berikutnya, juga ingin mengetahui keberhasilan pengaruh corporate image,  perceived value, 

dan service quality terhadap customer satisfaction. Terakhir, ingin mengetahui keberhasilan 

pengaruh corporate image, customer satisfaction, dan service quality terhadap loyalty. 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan pada Bank Mandiri 

sebagai salah  satu  bank terbesar dan terkemuka di Indonesia yang selalu mengutamakan  

kepuasan nasabahnya melalui pemberian  pelayanan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan 

kebutuhan nasabah. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

              Dalam penelitian yang dilakukan oleh Skowron & Kristensen (2012) mengenai 

perbankan, terdapat sebuah fakta bahwa loyalty atau loyalitas nasabah tercipta karena 
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dorongan faktor corporate image,  service quality, perceived value, dan customer 

satisfaction. Fakta ini kemudian diperkuat dengan temuan penelitian mengenai bank umum 

yang  menyatakan  bahwa service quality dan  customer satisfaction adalah sebagian faktor 

yang dapat menciptakan loyalty (Tariq & Moussaoui, 2004 dalam Siddiqi, 2011). Tidak 

hanya sampai disitu, beberapa peneliti meyakini bahwa terdapat hubungan positif antara 

service quality dan customer satisfaction terhadap loyalty dalam industri perbankan 

(Veloutsou et al., 2004 dalam Siddiqi, 2011). 

        Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh corporate image dan service 

quality terhadap satisfaction. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas tentang pengaruh 

corporate image, satisfaction, dan service quality terhadap loyalty. Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah corporate image, perceived value, service quality, 

satisfaction, dan loyalty. Peneliti memilih corporate image pada penelitian ini karena citra 

bank merupakan  modal awal bagi setiap orang untuk percaya kepada suatu bank meskipun 

orang tersebut belum mengetahui informasi apapun tentang produk atau pelayanan yang akan 

digunakannya dimasa mendatang. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan 

termasuk bank, citra perusahaan harus diciptakan dan dijaga sebaik mungkin karena citra 

perusahaan atau bank merupakan salah satu cara untuk menarik minat seseorang yang akan  

menjadi nasabah suatu bank, memperoleh sumber keunggulan kompetitif, mencapai tujuan 

jangka panjang, membentuk kepercayaan masyarakat, dan  menghasilkan  manfaat yang 

besar bagi sektor keuangan suatu negara (Abratt & Mofokeng, 2011 dalam Flavian et al., 

2005). Peneliti memilih perceived value pada penelitian  ini karena tujuan dan harapan awal 

dari setiap nasabah yang ingin menyimpan uang maupun yang meminjam uang adalah untuk 

mendapatkan suatu nilai atau manfaat yang dapat memberikan keuntungan bagi nasabah 

tersebut. Dengan memberikan nilai atau manfaat kepada nasabah, suatu bank telah 

melakukan cara untuk membangun keunggulan kompetitif yang pada akhirnya akan 
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mendatangkan keuntungan bagi bank tersebut (Lee & Overby, 2004 dalam Tu et al., 2013). 

Peneliti memilih service quality pada penelitian  ini karena dari kualitas pelayanan, seorang 

nasabah dapat melihat secara langsung dan merasakan dengan jelas mutu dan kualitas yang 

dimiliki oleh suatu bank yang tercermin melalui sikap dan perilaku karyawan bank tersebut 

pada saat sedang melayani permintaan nasabah tersebut. Kualitas pelayanan merupakan 

faktor penting yang dapat mendorong terciptanya loyalitas nasabah, mempengaruhi kinerja 

keuangan suatu bank, menarik minat nasabah untuk tetap menggunakan produk atau 

pelayanan dari bank yang sama dengan mempengaruhi perasaan nasabah tersebut (Venetis & 

Ghauri, 2000 dalam Lee, 2013). Kualitas pelayanan merupakan salah satu pendorong utama 

untuk meningkatkan jumlah nasabah yang setia (Aydin & Ozer, 2005 dalam Lee, 2013) 

        Disamping itu, peneliti memilih customer satisfaction pada penelitian ini karena 

kepuasan nasabah merupakan tujuan akhir yang diharapkan oleh kedua belah pihak, baik 

bank maupun nasabah.. Pelanggan atau nasabah yang puas memiliki kecenderungan untuk 

mempertahankan hubungan baik dengan suatu  bank yang sama, menggunakan produk dan 

pelayanan dari bank yang sama, dan  tidak terpengaruh dengan tawaran produk dan 

pelayanan dari bank yang lain (Anderson & Sullivan, 1993 dalam Santouridis & Trivellas, 

2010). Terakhir, peneliti memilih loyalty karena loyalitas atau kesetiaan  nasabah adalah 

suatu tujuan akhir yang diharapkan dapat tercapai oleh setiap bank dan seorang nasabah yang 

sudah loyal atau setia terhadap suatu bank, pasti akan menggunakan suatu produk atau 

pelayanan yang sama, yang pada akhirnya akan  meningkatkan laba bersih dan total aset bank 

tersebut. Selain itu, dengan menciptakan kondisi nasabah yang setia terhadap suatu bank 

dapat dijadikan cara bagi suatu bank untuk memperluas pangsa pasar dan memperoleh 

nasabah baru melalui teknik pemasaran word-of-mouth dari nasabah yang puas terhadap 

produk atau  pelayanan bank tersebut kepada calon nasabah baru. Pelanggan atau nasabah 

yang setia terhadap suatu bank akan menggunakan produk dan pelayanan dari bank yang 
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sama, meningkatkan intensitas atau frekuensi kegiatan bisnis dan transaksi dengan bank yang 

sama, dan sulit untuk berpindah ke bank lain yang pada akhirnya akan meningkatkan laba 

bersih bagi bank tersebut (Garland & Gendall, 2004 dalam Siddiqi, 2011). 

 Objek yang diteliti adalah Bank Mandiri. Peneliti memilih Bank Mandiri karena 

Bank Mandiri merupakan bank umum yang sangat dikenal luas oleh masyarakat berdasarkan 

prestasi yang pernah diraih. Bank Mandiri juga mempunyai pangsa pasar dan total aset 

terbesar dalam industri perbankan di Indonesia.  

Tabel 1. 1 Bank dengan Total Aset Terbesar 

Nama Bank Total Aset 2010 

(dalam Triliunan Rupiah) 

Total Aset 2011 

(dalam Triliunan Rupiah) 

Bank Mandiri 449,77 551,89 

Bank Rakyat Indonesia 404,28 469,89 

Bank Central Asia 324,41 381,90 

Bank Negara Indonesia 248,58 299,05 

Bank CIMB Niaga 143,65 166,80 

Bank Danamon 118,20 141,93 

Bank Panin 108,99 124,75 

Bank Permata 73,85 101,32 

Bank Internasional Indonesia 75,16 94,92 

Bank Tabungan Negara 68,38 89,12 

Sumber :infobanknews.com1 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan yang dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang dan ruang 

lingkup diatas menunjukkan bahwa loyalty dipengaruhi oleh corporate image, perceived 

value, service quality, dan customer satisfaction. Setelah itu,  perceived value mempengaruhi 

customer satisfaction yang sebelumnya dipengaruhi juga oleh corporate image dan service 

quality. Selanjutnya, corporate image dan service quality mempengaruhi perceived  value. 

Kemudian corporate image, customer satisfaction, dan service quality dapat mempengaruhi 

                                                 
1 Diakses pada website : www.infobanknews.com Diakses pada tanggal 18 April 2014 Pukul 22.00 WIB 
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loyalty. Oleh karena itu, peneliti menetapkan beberapa perumusan permasalahan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Apakah  terdapat pengaruh positif antara corporate image dengan perceived value? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara corporate image dengan customer 

satisfaction? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif antara corporate image dengan loyalty? 

4. Apakah terdapat pengaruh positif antara service quality dengan perceived value? 

5. Apakah terdapat pengaruh positif antara  service quality dengan customer 

satisfaction? 

6. Apakah terdapat pengaruh positif antara service quality dengan loyalty? 

7. Apakah terdapat pengaruh positif antara perceived value dengan satisfaction? 

8. Apakah terdapat pengaruh positif antara customer satisfaction dengan loyalty? 

1.4 Tujuan Penelitan 

             Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang 

dibutuhkan sebagai masukan dalam  penyusunan suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu 

pemahaman  tentang keberhasilan service quality. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui dan  menganalisis pengaruh positif corporate image terhadap perceived 

value. 

2. Mengetahui dan  menganalisis pengaruh positif corporate image terhadap customer 

satisfaction. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif corporate image terhadap loyalty. 

4. Mengetahui dan  menganalisis pengaruh positif service quality terhadap perceived 

value. 
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5. Mengetahui dan  menganalisis pengaruh positif service quality terhadap customer 

satisfaction. 

6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif service quality terhadap loyalty. 

7. Mengetahui dan  menganalisis pengaruh positif perceived value terhadap customer 

satisfaction. 

8. Mengetahui dan  menganalisis pengaruh positif customer satisfaction terhadap 

loyalty. 

1.5 Manfaat Penelitian 

    Berdasarkan pemahaman dari kedelapan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dalam penelitian 

ini. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis manfaat yaitu manfaat 

untuk sisi akademis dan manfaat bagi sisi praktis, antara lain sebagai berikut. 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai tambahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan  khususnya 

dalam lingkup pemasaran yang berhubungan dengan beberapa aspek pemasaran 

seperti citra perusahaan (corporate image), kualitas pelayanan (service quality), nilai 

yang diterima pelanggan (perceived value), kepuasan (satisfaction), dan loyalitas atau 

kesetiaan pelanggan (loyalty). Selanjutnya, untuk kalangan akademis yang memiliki 

ketertarikan dan minat dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama, 

diharapkan hasil karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi literatur untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
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Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai cara yang tepat untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas 

pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah setiap waktu 

sehingga semua kegiatan pelayanan menjadi efektif dan berhasil. 

1.6 Sistematika Penulisan 

              Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan paparan secara keseluruhan 

dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan 

permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini  menjabarkan   tentang tinjauan pustaka, rerangka konseptual, dan model penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini  menjabarkan   tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, desain penelitian, 

teknik pengujian hipotesis, dan teknik pengolahan data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini  menjabarkan  tentang  pengolahan data kuantitatif dengan memakai metode SEM 

dan hasil yang diperoleh untuk dibahas  lebih  lanjut demi  menemukan jawaban atas 

masalah-masalah penelitian 

 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

11 
 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab  ini  menjabarkan  tentang  kesimpulan  yang berhasil didapat dalam penelitian dan 

saran-saran  yang  berhubungan dengan  implikasi  manajerial dan  penentuan cara perbaikan 

dan pengembangan service quality yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Bank dan Pemasaran Jasa 

 Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak. Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari 

Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (Undang-Undang No.10 Tahun 

1998 dalam Siamat, 2005). 

 Pemasaran jasa mengacu pada komunikasi, manajemen, dan pengiriman tindakan, 

kinerja atau usaha yang menghasilkan sesuatu yang terbatas pada hasil non fisik saja 

kepada pelanggan (Fisk et al., 2007; Zeithaml et al., 2006 dalam  Dann, 2008). Pelayanan 

adalah kegiatan yang tidak berwujud dan cepat habis atau rusak yang tidak selalu 

mengarah pada kepemilikan benda material, dan yang terjadi dalam  proses interaktif 

yang bertujuan untuk menciptakan  kepuasan pelanggan (Kasper, et al., 2006 dalam 

Dann, 2008). Ciri pelayanan terbagi menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut : 

1. Tidak Berwujud (Intagiblity) 

Tidak berwujud merupakan ciri utama dari pelayanan. Seseorang tidak dapat 

memastikan  kualitas pelayanan karena pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, 

diuji, diverifikasi, dan disimpan terlebih dahulu untuk sebelum dijual. Sebagian 

besar perusahaan mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana cara 

pelanggan mempertimbangkan layanan mereka dan mengevaluasi kualitas layanan 

mereka 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

13 
 

2. Tidak Dapat Dipisahkan (atau bersamaan dengan kegiatan produksi dan 

konsumsi/ inseparability) 

Ada perbedaan antara barang dengan pelayanan dari segi urutan produksi dan 

konsumsi. Untuk barang yang memiliki bentuk fisik, barang pertama kali 

diproduksi, selanjutnya disimpan, lalu dijual, dan kemudian dikonsumsi. 

Sedangkan untuk pelayanan, pelayanan dijual terlebih dahulu lalu kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama secara bersamaan. 

3. Beragam atau heterogenitas (Variability) 

Keragaman dalam  kinerja pelayanan diartikan sebagai sebuah konsekuensi yang 

tidak dapat dihindarkan dari kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan 

secara bersamaan. Kualitas pelayanan dapat bervariasi tergantung pada siapa yang 

menyediakannya, kapan pelayanan dilakukan, dan bagaimana pelayanan itu 

disediakan. 

4. Cepat Habis (Perishability) 

Pelayanan tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual atau digunakan.Kinerja 

pelayanan  juga tidak dapat disimpan. Jika permintaan akan pelayanan melebihi 

pasokan, maka pelayanan tidak dapat dipenuhi secara baik seperti dalam bidang 

manufaktur, dengan mengambil barang dari gudang. Sama halnya jika kapasitas 

jauh melebihi permintaan pelayanan, maka pendapatan dan nilai yang dihasilkan 

dari pelayanan itu akan hilang.(Mudie &Pirrie, 2006 dalam Siddiqi, 2011) 

     Menurut Lovelock & Wirtz, (2011) pemasaran jasa didasarkan pada prinsip bahwa 

pelanggan akan  menerima pengalaman, emosi, ingatan, atau  hasil tidak berwujud 

lainnya sebagai manfaat utama dari pengalaman penerimaan pelayanan. Karena 
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pelayanan  memiliki karakteristik yang unik, maka bauran pemasaran tradisional 4P 

perlu diubah. Beberapa perubahannya adalah sebagai berikut:  

1. Unsur Produk  

Mencakup lebih dari unsur-unsur inti dan unsur layanan tambahan 

2. Unsur Tempat dan Waktu 

Mengacu pada pengiriman unsur produk kepada pelanggan, banyak unsur 

pengolahan informasi yang disampaikan secara elektronik 

3. Penetapan Harga 

Termasuk biaya non  keuangan  untuk pertimbangan  konsumen dan pendapatan 

manajemen 

4. Promosi 

Dipandang sebagai bentuk komunikasi dan pendidikan yang membimbing 

pelanggan melalui proses pelayanan, bukan hanya sekedar iklan dan promosi 

       Menurut Lovelock & Wirtz, (2011) pemasaran jasa membutuhkan tiga tambahan P 

yang meliputi pengelolaan interaksi antar pelanggan yang diantaranya berupa: 

1. Proses 

Mengacu pada rancangan dan  manajemen proses layanan pelanggan, termasuk 

mengelola permintaan dan  kapasitas serta waktu tunggu pelanggan yang terkait 

2. Lingkungan Fisik 

Memberikan bukti nyata dari citra dan kualitas pelayanan perusahaan dan 

mempermudah proses pengiriman 

3. Orang 

Meliputi perekrutan, pelatihan, dan upaya memotivasi karyawan yang melayani 

untuk menghasilkan kualitas layanan dan produktivitas yang baik 
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2.1.2 Kualitas Pelayanan 

  Pelayanan diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan 

yang tidak berwujud yang biasanya tidak harus selalu berhubungan dengan interaksi 

antara pelanggan dengan pelayanan, karyawan dengan sumber daya fisik, atau barang 

dengan sistem penyedia layanan yang disediakan untuk menjadi solusi bagi pemecahan 

masalah pelanggan (Gronroos, 2000 dalam Siddiqi, 2011). Kualitas pelayanan diartikan 

sebagai penilaian atau sikap global yang berkaitan dengan layanan tertentu. Kualitas 

layanan adalah penilaian  kognitif yang berasal dari keseluruhan kesan pelanggan 

terhadap  keunggulan atau kelemahan organisasi dengan pelayanannya (Fogli, 2006 

dalam Siddiqi, 2011).  

           Pelayanan  dalam  industri  perbankan  tidak hanya dapat diterima dan dilakukan 

oleh nasabah pada kantor cabang saja, tetapi nasabah dapat melakukannya secara online 

atau mobile dengan  memanfaatkan fasilitas e-Banking yang dimiliki oleh suatu bank. 

Dengan  memanfaatkan fitur transaksi e-Banking, seorang nasabah dapat melakukan 

transaksi finansial, baik yang bersifat tunai (penarikan tunai, tarik tunai kartu kredit, dan 

setor tunai) maupun yang bersifat non tunai seperti transfer antar rekening dari bank yang 

sama, transfer antar bank (online), pembayaran tagihan kartu kredit dari bank yang sama 

dan kartu kredit bank lain, pembayaran tagihan telepon, pembayaran biaya pendidikan, 

pembayaran internet, pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor, pembayaran 

PAM, pembayaran PLN, pembayaran asuransi, pembayaran tagihan TV kabel, 

pembayaran tiket pesawat, dan isi ulang pulsa. Selain dapat melakukan transaksi 

finansial, fitur transaksi e-Banking dapat memudahkan nasabah dalam melakukan 

transaksi non finansial seperti cek saldo tabungan atau giro, cek saldo rekening pinjaman, 

cek saldo rekening valuta asing, informasi tagihan kartu kredit, informasi valuta asing, 

informasi suku bunga, dan informasi umum kartu kredit.  

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

16 
 

   Seiring dengan berkembangnya zaman, bank berusaha sebaik mungkin untuk 

memahami kebutuhan nasabah dengan menyediakan akses pelayanan yang mudah demi 

menunjang kegiatan nasabah dalam memperoleh pelayanan. Pada masa kini, bank sudah 

menyediakan fasilitas pelayanan yang mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan 

dimana saja melalui ponsel atau telepon genggam pribadi milik nasabah dengan 

memanfaatkan fasilitas pelayanan mobile, internet, sms, dan call banking sehingga 

seorang  nasabah dapat menghemat waktunya karena tidak perlu datang ke kantor cabang 

suatu bank untuk mendapatkan pelayanan. Menurut Skowron & Kristensen (2012), 

secara khusus kualitas pelayanan dalam  industri perbankan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis 

kualitas yang diantaranya adalah: 

1. Kualitas Ketersediaan dan Kenyaman dalam  menggunakan produk atau jasa 

yang ditawarkan suatu bank (availability and comfort of using products and 

services offered) 

Dalam industri perbankan, kualitas ketersediaan dan kenyamanan dalam 

menggunakan  suatu produk atau jasa perbankan meliputi aspek jumlah kantor 

cabang suatu bank,  jam kerja operasional suatu bank,  jumlah fasilitas 

pendukung ATM, desain bagian dalam  atau interior kantor cabang suatu bank, 

kemudahan  memperoleh akses pelayanan baik melalui telepon maupun secara 

online, pemberian informasi yang jelas oleh karyawan suatu bank sebagai bentuk 

kepedulian bank terhadap nasabah. 

2. Kualitas yang sebenarnya dari penawaran suatu bank (the real quality of a given 

bank’s offer) 

Dalam industri perbankan, kualitas yang sebenarnya dari penawaran suatu bank 

meliputi efisiensi waktu pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, jumlah waktu 

yang cepat atau singkat dalam melakukan transaksi antar bank, rentang jenis 
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produk yang dimiliki dan ditawarkan suatu bank, serta pemberian  informasi 

yang akurat dari karyawan suatu bank kepada nasabah 

3. Tingkat Pelayanan (the level of customer service) 

Dalam industri perbankan, tingkat pelayanan yang diberikan oleh suatu bank dan 

yang diterima oleh nasabah meliputi sikap profesional karyawan suatu bank, 

keamanan  dalam  menggunakan fasilitas pelayanan, pemberian pelayanan yang 

sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan oleh suatu bank, kesediaan dan 

kemauan karyawan suatu bank untuk menyelesaikan masalah nasabah, dan 

perilaku ramah yang ditampilkan  karyawan suatu bank saat sedang melayani 

para nasabah. 

     Parasuraman, et al. melakukan penelitian  kuantitatif yang mengungkapkan suatu 

alat untuk mengukur persepsi konsumen atas kualitas pelayanan  secara umum, yang dikenal 

dengan istilah SERVQUAL. Parasuraman membagi SERVQUAL menjadi 5 dimensi yang 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Berwujud (Tangible) 

Meliputi  fasilitas  fisik,  penampilan  pribadi  karyawan, dan  perlengkapan 

2. Keandalan (Reliability) 

Kemampuan untuk melakukan layanan sama seperti yang telah dijanjikan secara 

akurat dan dapat diandalkan 

3. Ketanggapan (Responsiveness) 

Kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat 

4. Jaminan (Assurance) 

Kemampuan karyawan organisasi untuk memberikan pengaruh kepercayaan dan 

keyakinan dalam organisasi melalui pengetahuan dan kesopanan mereka 

5. Empati (Empathy) 
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Memberikan perhatian pribadi ke setiap pelanggan (Parasuraman et al., 1988, 

dalam Siddiqi, 2011). 

            Bahia dan Nantel melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan dan 

mengembangkan suatu  pengukuran baru kualitas pelayanan yang dirasakan oleh nasabah 

dalam industri perbankan. Mereka mengusulkan suatu skala yang disebut Kualitas 

Pelayanan Bank atau Bank Service Quality (BSQ). BSQ terdiri dari 31 butir penilaian 

yang diklasifikasikan menjadi 6 dimensi yang diantaranya adalah efektivitas dan  

jaminan, akses, harga, barang atau fasilitas berwujud, rentang pelayanan yang ditawarkan, 

serta ketepatan dan kehandalan (Bahia & Nantel, 2000 dalam Siddiqi, 2011). Stafford 

melakukan suatu penelitian untuk  mengetahui unsur-unsur inti dari Bank Service Quality 

(BSQ) dan mengetahui tujuh ciri dalam menilai Bank Service Quality (BSQ). Tujuh ciri 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Suasana Bank (Bank Atmosphere) 

Lingkungan  bank  termasuk  sikap  para  karyawan  bank 

2. Hubungan (Relationship) 

Hal ini menunjukkan hubungan pribadi dengan karyawan bank 

3. Suku Bunga dan Biaya (Rates and charges) 

Pandangan individu terhadap Bank Service Quality (BSQ) yang dipengaruhi oleh 

biaya yang rendah dan suku bunga yang tinggi 

4. Ketersediaan dan Kenyamanan Pelayanan (Available and convenient services) 

Hal ini menunjukkan semua rentang pelayanan yang tersedia, nyaman, dan 

mudah diakses 

5. Fasilitas ATM (ATMs) 

Hal ini menunjukkan ketersediaan fasilitas Automatic Teller Machines (ATM) 

6. Kehandalan atau Kejujuran (Reliability or Honesty) 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

19 
 

Hal ini menekankan pada penilaian  bank yang kuat dan dapat diandalkan serta 

kejujuran para karyawan bank 

7. Kasir Bank atau Teller (Tellers) 

Hal ini menunjukkan pada kemudahan akses kepada teller dan  kecukupan 

jumlah teller atau kasir bank yang melayani (Stafford, 1996 dalam Siddiqi, 

2011). 

2.1.3 Citra Perusahaan (Corporate Image) 

Citra adalah suatu sudut pandang khusus terhadap masalah tertentu melalui 

deskripsi, ingatan, atau cara lain yang berhubungan dengan  hal tersebut yang merupakan 

hasil dari interaksi antara kesan, keyakinan, pikiran, dan perasaan seseorang (Dowling, 

1986 dalam Lin & Lu, 2010). Citra perusahaan merupakan hasil dari sebuah proses 

evaluasi yang berasal dari pikiran, perasaan, dan pengalaman  konsumsi sebelumnya yang 

terkait dengan  badan  usaha yang mengubah ingatan konsumen menjadi kesan spiritual 

(Maclnnis & Price, 1987 dalam Lin & Lu, 2010). Citra perusahaan adalah kombinasi dari 

persepsi dan sikap konsumen  terhadap suatu badan usaha (Gray, 1986 dalam Lin & Lu, 

2010). Citra perusahaan  membantu dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan 

informasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dan mengurangi 

ketidakpastian  saat mengambil keputusan membeli. Selanjutnya, konsumen diarahkan 

untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan yang memiliki citra baik untuk 

mengurangi resiko yang diterima konsumen (Robertson & Gatignon, 1986 dalam Lin & 

Lu, 2010). Citra perusahaan berhubungan dengan pembentukan perusahaan dan sifat 

perusahaan. Sebagai contohnya adalah  nama perusahaan, gedung perusahaan, dan 

kualitas produk atau  pelayanan yang bisa memengaruhi kesan  pelanggan  terhadap suatu 

perusahaan (Nguyen & Leblanc, 2001 dalam Lin & Lu, 2010). 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

20 
 

Citra perusahaan memiliki empat aspek penting yaitu subjektivitas, penyaringan, 

pengembangan, dan  kemampuan untuk berubah. Sikap, perasaan, atau kesan subjektif 

terhadap suatu perusahaan atau kegiatan yang dilakukan oleh konsumen terhubung 

dengan perilaku konsumen. Citra perusahaan memiliki 3 unsur penting bagi konsumen 

yang diantaranya adalah: 

1. Citra Lembaga 

Mengacu  pada  sikap umum  konsumen  terhadap  perusahaan  yang  

menawarkan  barang  atau  jasa 

2. Citra Fungsional 

Mengacu pada sikap yang dibentuk berdasarkan kegiatan fungsional yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berorientasi laba 

3. Citra Barang atau Jasa yang Ditawarkan 

Mengacu pada sifat yang melekat terhadap komoditas barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan (Walters & Paul, 1970 dalam Lin & Lu, 2010). 

Dalam bidang jasa atau pelayanan, citra perusahaan berfungsi sebagai faktor 

penting yang mempengaruhi persepsi kualitas, evaluasi konsumen terhadap kepuasan 

layanan, dan loyalitas pelanggan (Andreassen & Lindestad, 1998 dalam Kaur & Soch, 

2013). Citra perusahaan berhubungan dengan nama perusahaan, arsitektur, ragam produk 

atau jasa yang ditawarkan, tradisi, ideologi, dan kesan kualitas yang dikomunikasikan 

oleh setiap orang yang berinteraksi dengan pelanggan suatu perusahaan (Nguyen & 

Leblanc, 2001 dalam Kaur & Soch, 2013). Citra perusahaan yang disukai oleh konsumen 

dapat meningkatkan kemungkinan produk atau jasa dari perusahaan kita untuk dipilih 

oleh konsumen, menciptakan  kesetiaan  pelanggan, dan penurunan kerentanan terhadap 

tindakan pemasaran kompetitif (Keller, 1993 dalam Kaur & Soch, 2013). 
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Citra perusahaan adalah suatu aset tidak berwujud yang sangat bernilai, sulit untuk 

ditiru oleh perusahaan  lain, dan yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai 

kinerja keuangan yang lebih baik secara berkelanjutan (Robert & Dowling, 2002 dalam 

Gautam, 2011). Citra perusahaan yang baik dapat memberikan nilai yang positif bagi 

konsumen dan perusahaan dan  menunjukkan bahwa citra perusahaan tersebut lebih baik 

dibandingkan citra perusahaan lain (Kim & Kim, 2005 dalam Gautam, 2011). Citra 

perusahaan dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan menjadi faktor penting dalam 

pengelolaan strategi pemasaran di setiap perusahaan. Dalam industri keuangan, citra 

perusahaan wajib dibentuk dan dikelola sebaik mungkin karena citra perusahaan yang 

baik merupakan sumber keunggulan kompetitif, membantu suatu perusahaan untuk 

mendapatkan pelanggan baru, dan memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan 

dari pihak-pihak lain yang tertarik (Esteban et al., 1997 dalam Flavian et al., 2005). Citra 

perusahaan dapat dijadikan alat strategis untuk menghasilkan nilai yang besar dalam 

industri keuangan dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang 

(Abratt & Mofokeng, 2001 dalam Flavian et al., 2005). 

2.1.4 Nilai yang Dirasakan (Perceived Value) 

 Nilai yang dirasakan adalah  keseluruhan penilaian  pelanggan  mengenai manfaat 

yang diterima dari suatu produk berdasarkan pada persepsi mengenai sesuatu yang 

diterima dan sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Nilai memiliki 

4 dimensi yang diantaranya terdiri dari harga produk atau pelayanan yang rendah, 

permintaan produk atau  pelayanan yang diinginkan pelanggan, kesesuaian antara nilai 

atau manfaat yang diterima pelanggan dengan jumlah uang yang sudah dikeluarkan, dan 

sumber acuan  pelanggan  memperoleh informasi mengenai produk atau pelayanan yang 

digunakan serta jumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan produk atau 

pelayanan tersebut (Zeithaml, 1998 dalam Raza et al., 2012). Sweeney & Soutar, 2001 
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dalam Raza et al., 2012 membagi nilai atau manfaat menjadi 4 jenis yang diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Emotional Value 

Nilai emosional diartikan sebagai manfaat yang dihasilkan oleh suatu produk 

atau pelayanan yang mempengaruhi kondisi emosi atau perasaan seseorang 

2. Social Value (enhancement of social self-concept) 

Nilai sosial yang merupakan peningkatan konsep sosial diri memiliki 

pengertian yaitu  manfaat yang dihasilkan dari kemampuan suatu produk atau 

pelayanan untuk meningkatkan konsep diri seseorang dalam  kehidupan sosial 

3. Functional Value (price/value for money) 

Nilai fungsional yang berhubungan untuk setiap rupiah yang dikeluarkan 

memiliki pengertian yaitu manfaat yang dihasilkan dari suatu produk atau 

pelayanan yang didapat karena pengurangan biaya jangka pendek dan jangka 

panjang yang dikeluarkan 

4. Functional Value (performance/quality) 

Nilai fungsional yang berhubungan dengan kinerja atau kualitas dari suatu 

produk atau  pelayanan memilki pengertian yaitu manfaat yang dihasilkan dari 

kualitas produk atau  pelayanan yang diterima dibandingkan dengan kinerja 

suatu produk atau pelayanan yang diharapkan 

      Terdapat dua karakteristik penting dari nilai pelanggan. Pertama, nilai pelanggan 

melekat pada saat penggunaan produk atau pelayanan dan membedakannya dari nilai-

nilai pribadi atau organisasi. Kedua, nilai pelanggan dirasakan oleh pelanggan dan tidak 

dapat ditentukan secara obyektif oleh penjual. Hanya pelanggan yang dapat merasakan 

apakah suatu produk atau pelayanan memberikan nilai atau tidak. Secara umum, nilai 

yang dirasakan oleh pelanggan dapat diartikan sebagai penilaian oleh pelanggan 
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mengenai perbandingan antara manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari suatu produk, 

pelayanan, atau hubungan dengan pengorbanan atau biaya yang telah dikeluarkan 

(Zeithaml, 1988 dalam Roig et al., 2006). Nilai yang dirasakan atau perceived value 

terdiri dari dua bagian penting yaitu manfaat yang diterima oleh pelanggan (nilai 

ekonomi, sosial, dan hubungan persahabatan atau kekeluargaan) dan pengorbanan yang 

telah dilakukan dan dikeluarkan oleh pelanggan seperti uang, waktu, usaha, tenaga, 

resiko, dan kenyamanan (Dodds et al., 1991, dalam Roig et al., 2006).Sheth et al., 1991 

dalam Pura, 2005 membagi nilai atau manfaat menjadi 5 jenis yang diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Nilai Fungsional (Functional Value) 

Nilai fungsional memiliki pengertian yaitu nilai atau manfaat yang diperoleh 

yang dihasilkan dari pemenuhan tugas atau permintaan yang efektif. 

Pemenuhan tugas atau permintaan yang efektif meliputi perbandingan antara 

output dengan input (output/input ratio), kenyamanan dalam menggunakan 

produk atau  pelayanan, ketersediaan produk atau  pelayanan, atau kemudahan 

dalam menggunakan produk atau pelayanan (Holbrook, 1994 dalam Pura, 

2005). Dalam bidang pelayanan secara elektronik, pelayanan pribadi yang 

berbeda-beda untuk setiap pelanggan lebih baik dibandingkan dengan 

pelayanan non pribadi karena dapat menghemat waktu dan uang. Disamping 

itu, kenyamanan dalam penggunaan teknologi merupakan faktor penting yang 

dapat menarik minat pelanggan. Nilai fungsional dibagi menjadi 2 dimensi 

yaitu nilai keuangan dan nilai kenyamanan. Nilai yang berhubungan dengan 

keuangan diartikan sebagai nilai yang didapat oleh pelanggan karena 

pelanggan mendapatkan manfaat keuangan dan keunggulan tersendiri yang 

tidak dimiliki dan diberikan oleh perusahaan pesaing. Sedangkan, nilai yang 
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berhubungan dengan kenyamanan diartikan sebagai nilai yang didapat oleh 

pelanggan karena kemudahan dan kecepatan dalam  menyelesaikan tugas atau 

permintaan pelanggan secara efektif dan nyaman 

2. Nilai Sosial (Social Value) 

Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan persetujuan sosial dan 

peningkatan citra diri seseorang dibandingkan orang lain dalam suatu 

kelompok. Jadi, dengan menerima nilai sosial, citra diri atau prestige 

seseorang akan lebih tinggi dibandingkan orang lain, orang tersebut akan 

semakin diakui atau mendapatkan pengakuan sosial dan dipandang baik oleh 

orang lain, dan orang tersebut dapat menjadi anggota dari suatu kelompok 

yang memiliki citra diri atau prestige yang sama yang didapat karena 

menggunakan  suatu produk atau pelayanan yang sama (Bearden & 

Netemeyer, 1999 dalam Pura, 2005). Dunia mode atau busana, status, dan 

kegiatan sosial seseorang berhubungan dengan nilai sosial. Penggunaan 

layanan elektronik atau mobile merupakan suatu cara untuk mengekspresikan 

kepribadian, status, dan citra diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari 

dalam lingkungan sosial (Leung & Wei, 2000 dalam Pura, 2005). Nilai sosial 

sebagian besar dihasilkan  karena penggunaan bersama produk atau pelayanan 

dengan orang lain (Sheth et al., 1991 dalam Pura, 2005). 

3. Nilai Emosional (Emotional Value) 

Nilai emosional adalah nilai yang diperoleh ketika suatu produk atau 

pelayanan  mempengaruhi kondisi perasaan atau emosi seseorang (Sheth et al., 

1991 dalam Pura, 2005). Nilai sosial juga berhubungan dengan kesan 

menyenangkan yang dirasakan seseorang ketika menggunakan suatu 

pelayanan untuk kepentingan diri sendiri (Holbrook, 1994 dalam Pura, 2005). 
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Kesan kepuasan dan kesenangan merupakan alasan pelanggan untuk 

menggunakan  pelayanan elektronik atau mobile (Leung & Wei, 2000 dalam 

Pura, 2005). Penggunaan  teknologi dengan baik dapat meningkatkan perasaan 

positif seseorang (Brief & Aldag, 1977 dalam Pura, 2005). 

4. Nilai yang berhubungan dengan Pengetahuan (Epistemic Value) 

Jenis nilai ini diartikan sebagai nilai yang berhubungan pengetahuan yang 

diperoleh, hal baru, dan rasa ingin tahu yang dialami oleh seseorang. Alasan 

utama seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau 

pelayanan adalah rasa ingin tahu seseorang tentang produk atau pelayanan 

baru. Hal baru juga memicu seseorang untuk mencari informasi mengenai 

suatu produk atau pelayanan. Produk atau pelayanan yang memiliki teknologi 

baru sering dibeli konsumen tanpa disebabkan adanya kebutuhan fungsional 

yang jelas dan produk atau pelayanan yang dibeli oleh konsumen akan jarang 

digunakan ketika efek untuk mencari informasi tentang hal baru hilang 

(Hirschman, 1980 dalam Pura, 2005). Seorang pelanggan yang membeli suatu 

produk atau  pelayanan karena dipengaruhi oleh nilai epistemik atau epistemic 

value dapat dengan mudah kembali ke pola konsumsi rutin mereka 

sebelumnya setelah  kebutuhan akan perubahan pelanggan terpenuhi (Sheth et 

al., 1991 dalam Pura, 2005). 

5. Nilai Bersyarat (Conditional Value) 

Nilai bersyarat memiliki pengertian yaitu nilai yang terjadi pada saat konteks 

atau kondisi tertentu saja, dimana terdapat informasi yang menggambarkan 

siatuasi yang berhubungan dengan interaksi antar manusia, aplikasi, dan 

lingkungan sekitar yang menghasilkan informasi yang dapat disesuaikan 

dengan lokasi terkini setiap pelanggan. Nilai bersyarat berhubungan dengan 
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nilai atau manfaat yang diperoleh seseorang pada kondisi tertentu saja yang 

berdampak pada pilihan pelanggan. Kondisi tersebut dapat terjadi pada musim 

tertentu saja, peristiwa yang terjadi sekali dalam seumur hidup, dan kondisi 

darurat. Nilai bersyarat hanya terjadi pada suatu kondisi di mana pertimbangan 

nilai terjadi dan hanya ada dalam situasi tertentu. Nilai bersyarat berhubungan 

dengan kondisi yang didasarkan pada waktu, tempat dan lingkungan sosial, 

peralatan yang tersedia, lingkungan teknologi, dan kriteria yang ditentukan 

oleh konsumen seperti suasana hati, pekerjaan, dan waktu luang (Holbrook, 

1994 dalam Pura, 2005). 

2.1.5 Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan 

      Kepuasan pelanggan adalah penilaian konsumen mengenai fitur suatu produk atau 

pelayanan, kualitas suatu produk atau pelayanan, perusahaan penyedia suatu produk atau 

pelayanan, dan tingkat pemenuhan kepuasan yang dihasilkan dari kinerja produk atau 

pelayanan tersebut, baik itu pada tingkat “sangat memuaskan” maupun pada tingkat 

“sangat tidak memuaskan” (Oliver, 2006 dalam Martenson, 2007). Kepuasan pelanggan 

juga dianggap sebagai pemenuhan tujuan konsumsi konsumen berdasarkan pengalaman 

konsumsi konsumen. Ada 3 (tiga) komponen penting dari kepuasan yang diantaranya 

adalah: 

1. Kepuasan pelanggan adalah salah satu jenis reaksi yang melibatkan perasaan 

dan dilakukan secara sadar oleh seseorang 

2. Reaksi pelanggan terhadap hal-hal tertentu seperti produk, pengalaman 

konsumsi, ekspektasi, dll 

3. Reaksi pelanggan  terjadi pada saat-saat tertentu seperti setelah memilih suatu 

produk atau  pelayanan, setelah menggunakan suatu  produk atau pelayanan, 
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dan berdasarkan keseluruhan pengalaman konsumsi pelanggan (Giese & Cote, 

2000 dalam Siddiqi, 2011). 

      Kepuasan pelanggan merupakan hasil dari evaluasi seseorang terhadap suatu 

produk atau jasa yang digunakan berdasarkan keseluruhan pengalaman konsumsi 

pelanggan (Joewono & Kubota, 2007 dalam Tu et al., 2013). Kepuasaan pelanggan 

memiliki 5 (lima) dimensi yaitu kualitas pelayanan, kualitas produk, faktor skenario, 

faktor pribadi, dan faktor harga atau biaya (Zeithaml & Bitner, 2000 dalam Tu et al., 

2013). Kepuasan pelanggan menjadi 5 (lima) dimensi yang diantaranya adalah harga 

barang, efisiensi pelayanan, sikap karyawan perusahaan saat melayani pelanggan, 

keseluruhan kinerja dari suatu perusahaan, dan kedekatan atau kemiripan dengan 

perusahaan idaman (Ostrom dan Iacobucci, 1995 dalam Tu et al., 2013). Kepuasan 

pelanggan dapat mempengaruhi sikap dan keinginan untuk membeli atau menggunakan 

produk atau pelayanan yang sama kembali, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Pelanggan yang puas akan 

melakukan komunikasi positif word-of-mouth kepada orang lain (De Matos & Rossi, 

2008 dalam Tu et al., 2013). Kepuasan pelanggan merupakan faktor pendorong 

terciptanya loyalitas atau kesetiaan pelanggan, pembelian ulang, keuntungan perusahaan, 

perilaku cross-buying, pelanggan tidak terpengaruh untuk membeli produk pesaing yang 

memiliki harga yang rendah (less price sensitive), dan keberhasilan bisnis (Oliver, 1997 

dalam Tu et al., 2013). 

      Dalam industri perbankan, faktor penting yang harus dilakukan untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan adalah menjaga sifat dasar hubungan antara nasabah dengan bank 

selaku penyedia produk dan pelayanan. Dengan demikian, kualitas produk dan pelayanan 

wajib diperhatikan untuk tetap dapat mempertahankan dan memuaskan keinginan 

nasabah. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, terdapat beberapa kriteria kualitas 
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pelayanan yang diinginkan oleh seorang nasabah yang harus disediakan dan diberikan 

oleh bank diantaranya adalah pelayanan yang cepat dan efisien, kerahasiaan data dan 

transaksi nasabah, transaksi yang cepat, karyawan bank yang ramah dalam melayani 

nasabah, ketepatan jumlah tagihan dan rekening, ketepatan waktu penagihan, dan harga 

atau biaya yang kompetitif.  Nasabah baru lebih mempertimbangkan faktor reputasi bank, 

keramahan para pegawai bank, lokasi bank yang nyaman dan strategis, waktu operasional 

fasilitas ATM yang selalu aktif dalam 24 jam dalam seminggu, dan ketersediaan lahan 

parkir dalam memilih suatu bank (Almossawi, 2001 dalam Mohsan et al., 2011). Kinerja 

dan hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah pada saat memberikan kualitas 

pelayanan adalah faktor pendorong terciptanya kepuasan pelanggan dalam industri 

perbankan (Levesque &McDougall, 1996 dalam Mohsan et al., 2011). Selain itu, 

kepuasan pelanggan dalam industri perbankan juga dipengaruhi oleh daya saing bank dan 

suku bunga yang ditetapkan oleh bank baik suku bunga tabungan maupun kredit. 

Selanjutnya, kemampuan bank dalam memberikan manfaat kepada nasabah secara terus-

menerus juga memberikan pengaruh bagi terciptanya kepuasan pelanggan atau nasabah. 

      Kesetiaan atau loyalitas pelanggan diartikan sebagai keinginan pelanggan untuk 

membeli atau menggunakan kembali suatu produk atau pelayanan di masa mendatang 

(Jones & Sasser, 1995 dalam Liu, 2012). Kesetiaan atau loyalitas pelanggan adalah 

keinginan pelanggan untuk menggunakan produk atau pelayanan yang sama dari 

perusahaan yang sama secara berkelanjutan berdasarkan pengalaman masa lalu dan 

harapan pelanggan di masa mendatang (Lee & Cunningham, 2001 dalam Liu et al., 

2012). Ada 2 (dua) pendekatan untuk melihat dan memahami teori kesetiaan atau 

loyalitas pelanggan (Ball et al., 2004 dalam Bontis et al., 2007). 

1. Pendekatan yang berhubungan dengan Perilaku (Behavioral Approach) 
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Pendekatan perilaku memiliki pandangan bahwa kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan yang terbentuk dan berasal dari perilaku seseorang dalam membeli, 

terutama saat pembelian ulang. Pendekatan yang berhubungan dengan 

perilaku tidak dapat menjelaskan alasan bagaimana dan mengapa loyalitas 

atau kesetiaan pelanggan dapat dikembangkan dan dipertahankan serta untuk 

memahami kesetiaan yang sesungguhnya perlu terlebih dahulu dipahami 

faktor-faktor yang mendasari sikap pembelian ulang (Dick & Basu, 1994 

dalam Pedersen & Nysveen, 2001). Pendekatan perilaku menjelaskan bahwa 

kesetiaan atau loyalitas dinyatakan sebagai dukungan pelanggan terhadap 

suatu perusahaan secara berulang, tetapi tidak mengungkap secara jelas alasan 

dibalik dukungan tersebut. Perilaku yang bersifat dukungan tersebut 

disebabkan oleh kebiasaan, pengaruh pihak ketiga, kenyamanan, dan 

kesempatan secara acak (Oliver, 1999 dalam Bontis et al., 2007). Pendekatan 

perilaku sangat berhubungan dengan penjualan. 

2. Pendekatan yang berhubungan dengan Sikap (Attitudinal Approach) 

Pendekatan sikap memiliki pandangan bahwa kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan terbentuk karena sikap dan niat konsumen terhadap suatu objek. 

Dalam sudut pandang pendekatan sikap, kesetiaan atau loyalitas diartikan 

sebagai keinginan seorang konsumen untuk melanjutkan hubungan baik 

dengan suatu perusahaan. Keinginan konsumen tersebut merupakan 

perwujudan dari perilaku konsumen yang tidak sempurna karena tidak 

mengarah pada tindakan atau konsumen tidak melakukan tindakan apapun 

(Mittal & Kamakura, 2001 dalam Bontis et al., 2007). Pendekatan yang 

berhubungan dengan sikap, kesetiaan atau loyalitas terdiri dari 3 (tiga) unsur 
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penting yaitu kesadaran (cognitive), perasaan atau emosi (affective), dan niat 

atau keinginan (conative) (Oliver, 1997 dalam Pedersen & Nysveen, 2001). 

1. Loyalitas yang dipengaruhi Kesadaran (Cognitive Loyalty) 

Cognitive loyalty adalah loyalitas yang tercipta karena disebabkan oleh 

informasi produk yang tersedia bagi pelanggan. Sebagai contoh, apabila 

suatu bank menawarkan bunga tabungan yang lebih tinggi dibandingkan 

bunga tabungan bank lain, maka nasabah yang memiliki cognitive loyalty 

akan tetap menggunakan produk tabungan bank tersebut selama bank 

tersebut menawarkan bunga tabungan yang paling tinggi. Loyalitas yang 

dipengaruhi oleh kesadaran (cognitive loyalty) termasuk dalam kategori 

bentuk lemah untuk ukuran loyalitas (Oliver, 1997 dalam Pedersen & 

Nysveen, 2001). 

2. Loyalitas yang dipengaruhi oleh Perasaan (Affective Loyalty) 

Loyalitas yang dipengaruhi oleh perasaan adalah loyalitas yang terbentuk 

berdasarkan perasaan dan komitmen pelanggan terhadap suatu produk atau 

pelayanan. Ini berarti bahwa pelanggan memiliki keterikatan dengan 

produk atau pelayanan yang didasarkan lebih dari sekedar aspek 

kesadaran. Loyalitas yang dipengaruhi oleh perasaan memiliki fungsi yang 

dapat mempengaruhi sikap pelanggan terhadap suatu produk atau 

pelayanan. Sikap pelanggan terhadap suatu produk atau pelayanan 

terbentuk karena hubungan yang sudah berlangsung lama antara pelanggan 

dengan produk atau pelayanan yang digunakannya. Loyalitas afektif akan 

terbentuk jika pelanggan memiliki sikap positif terhadap produk atau 

pelayanan dan loyalitas afektif memberikan pengaruh yang lebih dalam 
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dibandingkan loyalitas kognitif ke dalam pikiran konsumen (Oliver, 1997 

dalam Pedersen & Nysveen, 2001). 

3. Loyalitas yang dipengaruhi oleh Keinginan (Conative Loyalty) 

Loyalitas yang dipengaruhi oleh keinginan dan niat pelanggan untuk tetap 

menggunakan suatu produk atau pelayanan di masa mendatang. Meskipun 

pelanggan memiliki loyalitas afektif terhadap suatu produk atau pelayanan, 

pelanggan tersebut mungkin tidak akan menggunakan produk atau 

pelayanan yang sama kembali. Ini menunjukkan bahwa loyalitas afektif 

bukan ukuran yang paling sempurna untuk menjelaskan loyalitas yang 

berhubungan dengan perilaku. Pelanggan yang puas dengan beberapa 

merek dalam suatu kategori produk atau pelayanan, mungkin memiliki 

loyalitas afektif terhadap merek produk yang lain. Loyalitas konatif 

mungkin dapat dijadikan ukuran yang lebih tepat dan lebih baik untuk 

menjelaskan  loyalitas yang berhubungan dengan perilaku dibandingkan 

dengan loyalitas kognitif dan afektif (Oliver, 1997 dalam Pedersen & 

Nysveen, 2001). 

          Pelanggan atau  nasabah yang setia terhadap suatu bank akan menggunakan 

sedikit bank, meningkatkan kegiatan bisnis dan transaksi dengan bank utama, dan sulit 

untuk berpindah ke bank lain (Garland & Gendall, 2004 dalam Siddiqi, 2011). Levesque 

& McDougall, 1996 dalam Siddiqi, 2011 menyatakan bahwa dengan meningkatkan 

kesetiaan atau loyalitas pelanggan, suatu bank akan memperoleh 3 (tiga) manfaat penting 

yaitu: 

1. Bank dapat mengurangi biaya pelayanan karena nasabah tidak membuka 

maupun menutup rekening mereka 
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2. Bank dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan memperoleh pengetahuan dalam 

bidang keuangan 

3. Bank memiliki kesempatan untuk melakukan penjualan silang (cross-selling) 

semua jenis produk atau pelayanan yang ada maupun yang baru. Contohnya 

seperti suatu bank yang menawarkan produk tabungan dan kredit, tetapi di lain 

sisi, secara bersamaan bank tersebut juga menawarkan produk asuransi 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh Corporate Image dengan Perceived Value 

Kinerja perusahaan dapat dinilai berdasarkan kualitas produk yang dimiliki dan 

kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan semakin baiknya kualitas produk dan kualitas 

pelayanan, maka akan menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik. Kinerja 

perusahaan yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan dalam benak pikiran 

konsumen. Dengan terciptanya citra perusahaan yang baik, akan membuat kepercayaan 

konsumen lebih tinggi dalam menggunakan suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan tersebut dan akan meningkatkan manfaat yang diterima oleh konsumen saat 

menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Citra merek atau 

perusahaan dikaitkan dengan pengalaman konsumsi saat ini dan semakin baik citra, maka 

semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh pelanggan (Johnson, et al., 2001 dalam 

Hung, 2008). Berdasarkan argumen tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1a: Corporate Image berpengaruh positif terhadap perceived value 

2.2.2 Pengaruh Corporate Image dengan Customer Satisfaction 

Kinerja perusahaan merupakan faktor pendorong terciptanya citra perusahaan. 

Kinerja perusahaan yang baik merupakan cerminan dari kualitas produk dan kualitas 

pelayanan yang baik. Seorang konsumen pasti memiliki ekspektasi di benak pikiran 
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mereka saat membayangkan kinerja suatu perusahaan, meskipun konsumen tersebut 

belum mengetahui karakteristik dan jenis produk atau pelayanan dari perusahaan tersebut 

dan belum pernah merasakan kualitas produk dan pelayanan yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Kemudian, seorang konsumen memiliki persepsi pribadi setelah 

merasakan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Apabila 

persepsi seorang konsumen mengenai kinerja suatu perusahaan melebihiekspektasinya, 

maka kemungkinan besar konsumen tersebut akan memiliki perasaan senang dan tidak 

menyesal sama sekali ketika menggunakan produk dan pelayanan yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan serta pandangan dan kepercayaan konsumen akan semakin baik 

terhadap perusahaan tersebut. Citra merek atau perusahaan berhubungan dengan 

konsumsi saat ini dan semakin baik citra, maka semakin besar kepuasan yang diterima 

pelanggan (Andreassen & Lindestand, 1998 dalam Hung, 2008). Berdasarkan argumen 

tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1b: Corporate Image berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

2.2.3 Pengaruh Corporate Image dengan Loyalty 

 Seorang konsumen menilai citra suatu merek perusahaan berdasarkan pada 

pengalamannya dalam menggunakan produk atau pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan tersebut di masa lalu. Dengan semakin baiknya kualitas produk dan pelayanan 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka reputasi perusahaan tersebut dengan 

sendirinya akan semakin baik dimata konsumen. Seorang konsumen yang puas terhadap 

kualitas produk dan pelayanan yang diterimanya dari suatu perusahaan, cenderung akan 

tetap memilih produk dan pelayanan yang sama untuk digunakan secara terus-menerus 

dimasa mendatang. Citra merek atau perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan dari target pasar dapat memudahkan terciptanya loyalitas merek (Wood, 2000 

dalam Ogba & Tan, 2009). Citra merek atau perusahaan diartikan sebagai suatu sikap 
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yang pada akhirnya akan mempengaruhi loyalitas pelanggan (Johnson et al., 2001 dalam 

Hung 2008). Berdasarkan argumen tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1c: Corporate Image berpengaruh positif terhadap loyalty 

2.2.4 Pengaruh Service Quality dengan Perceived Value 

Salah satu pertimbangan seorang konsumen sebelum memilih suatu perusahaan 

adalah gambaran mengenai kualitas pelayanan yang akan diterimanya saat menggunakan 

produk dari perusahaan tersebut di masa mendatang. Kualitas pelayanan meliputi 

penyelesaian masalah dengan baik, pemberian informasi yang jelas, kemudahan akses 

untuk mendapatkan pelayanan melalui telepon, sikap profesional dan ramah karyawan 

suatu perusahaan dalam melayani konsumennya, keamanan dalam menggunakan fasilitas 

pelayanan, dan waktu yang singkat dalam melakukan transaksi. Dengan menerima 

pelayanan yang semakin baik, seorang konsumen merasa semakin dihargai oleh suatu 

perusahaan, semakin besar manfaat yang diterima oleh konsumen saat menggunakan 

suatu produk perusahaan, dan konsumen merasa bahwa ia tidak mengalami kerugian saat 

menggunakan produk tersebut. Kualitas pelayanan akan mempengaruhi secara positif 

terhadap nilai atau manfaat yang diterima (Cronin et al., 1997 dalam Lien et al., 2011). 

Berdasarkan argumen tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2a: Service Quality berpengaruh positif terhadap perceived value 

2.2.5 Pengaruh Service Quality dengan Customer Satisfaction 

Salah satu pertimbangan konsumen sebelum menjatuhkan pilihan untuk 

menggunakan produk suatu perusahaan adalah kualitas pelayanan yang mencerminkan 

kinerja dan kualitas perusahaan tersebut. Sebelum menggunakan suatu produk, seorang 

konsumen pasti memiliki ekspektasi yangmembayangkan kualitas pelayanan yang akan 
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diterimanya di masa mendatang. Setelah menggunakan produk, seorang konsumen pasti 

sudah memiliki persepsi pribadi tentang kualitas suatu perusahaan yang terbentuk melalui 

pelayanan yang diterimanya. Apabila persepsi konsumen mengenai kualitas pelayanan 

melebihi ekspektasinya, maka kemungkinan besar konsumen tersebut akan menyenangi 

perusahaan tersebut, merasa bahwa konsumen telah membuat keputusan yang tepat 

dengan menggunakan produk tersebut, dan tidak merasa menyesal telah mengeluarkan 

uang untuk mendapatkan produk tersebut. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan (Yee, et al., 2010 dalam Siddiqi, 2011). Kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga, serta faktor-

faktor situasi dan pribadi (Zeithaml, et al., 2008 dalam Siddiqi, 2011). Berdasarkan 

argumen tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2b: Service Quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

2.2.6 Pengaruh Service Quality dengan Loyalty 

Salah satu faktor pendorong terciptanya loyalitas atau kesetiaan pelanggan adalah 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan mampu memengaruhi seorang konsumen dalam 

memutuskan apakah akan tetap menggunakan suatu produk atau tidak di masa 

mendatang. Kualitas pelayanan mampu memengaruhi penilaian konsumen terhadap 

kualitas suatu perusahaan karena dari kualitas pelayanan dapat diketahui ukuran 

mengenai seberapa baik suatu perusahaan memperlakukan seorang konsumen sebagai 

orang yang penting dan berpengaruh bagi keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Seorang konsumen yang diperlakukan dan dilayani secara baik, cenderung akan tetap 

menggunakan produk atau jasa yang sama yang dihasilkan oleh perusahaan yang sama di 

masa mendatang, merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain, dan 

tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut untuk jangka waktu yang panjang. 

Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan menghasilkan loyalitas 
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pelanggan (Chang, et al., 2009 dalam Siddiqi, 2011). Kualitas pelayanan berhubungan 

positif dengan loyalitas yang diperantarai oleh kepuasan pelanggan (Caruana, 2000 dalam 

Siddiqi, 2011). Terdapat hubungan positif antara kualitas pelayanan dengan niat membeli 

kembali dan keinginan untuk merekomendasikan ke orang lain (Boulding, et al., 1993 

dalam Akbar & Parvez, 2009). Berdasarkan argumen tersebut, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2c: Service Quality berpengaruh positif terhadap loyalty 

2.2.7 Pengaruh Perceived Value dengan Customer Satisfaction 

Nilai atau manfaat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi 

seseorang untuk memilih suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lain. Seorang 

konsumen pasti memiliki ekspektasi untuk mendapatkan manfaat terbaik yang berguna 

bagi kebutuhan konsumen tersebut saat menggunakan suatu produk atau pelayanan suatu 

perusahaan. Selanjutnya, persepsi konsumen terbentuk setelah menilai dan mendapatkan 

manfaat atas produk atau pelayanan yang digunakannya. Jika, manfaat yang diterima 

seorang konsumen atas produk atau pelayanan yang digunakan melebihi ekpektasinya, 

maka kemungkin besar konsumen tersebut akan merasa senang dan tidak menyesal saat 

menggunakan produk atau pelayanan tersebut. Nilai atau manfaat adalah faktor langsung 

yang menjadi penyebab pendahulu terciptanya kepuasan pelanggan (Strandvik & 

Liljander, 1994 dan Spreng, et al., 1993 dalam Patterson & Spreng, 1997). Berdasarkan 

argumen tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Perceived Value berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

2.2.8 Pengaruh Customer Satisfaction dengan Loyalty 

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan akhir yang diharapkan oleh setiap 

konsumen dapat tercapai saat menggunakan suatu produk atau pelayanan. Konsumen 

tidak ingin semua uang atau biaya yang telah dikeluarkannya untuk menggunakan suatu 
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produk atau pelayanan menjadi sia-sia dan terbuang percuma. Kepuasan pelanggan 

terbentuk melalui persepsi konsumen tentang kualitas produk atau pelayanan yang 

diterima dan dirasakannya yang melebihi ekpektasi awal konsumen tersebut. Seorang 

konsumen yang merasa puas, akan cenderung menggunakan produk atau pelayanan yang 

sama secara terus-menerus dimasa mendatang, memilih produk atau pelayanan yang 

digunakan saat ini dibandingkan produk atau pelayanan lainnya, dan mengatakan hal 

yang positif tentang produk atau pelayanan yang digunakan saat ini. Pelanggan yang puas 

memiliki kecenderungan lebih besar untuk menggunakan produk atau jasa yang 

digunakan sekarang dan tidak tergoda terhadap alternatif pilihan produk atau pelayanan 

lain (Anderson & Sullivan, 1993 dalam Santouridis & Trivellas, 2010). Hasil kepuasan 

yang tinggi yang diterima pelanggan membuat pelanggan menjadi lebih setia dan tidak 

mudah untuk dipengaruhi oleh produk pesaing. (Fornell, 1992 dalam Santouridis & 

Trivellas, 2010). Kepuasan dapat meningkatkan pembelian berulang dan kata positif dari 

mulut ke mulut (word of mouth) oleh pelanggan (Reichheld & Sasser, 1990 dan Wirtz, 

2003 dalam Santouridis & Trivellas, 2010). Berdasarkan argumen tersebut, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Customer satisfaction berpengaruh positif terhadap loyalty 

2.3 Model Penelitian 

      Penelitian ini menjelaskan tentang image danservice quality yang akan 

mendorong perceived value. Selanjutnya image, perceived value, dan service quality akan 

mendorong satisfaction. Kemudian, juga menjelaskan mengenai image, satisfaction, dan 

service quality yang akan menjadi pendorong terciptanya loyalty. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

Diadopsi dari : Skowron & Kristensen (2012) 

Keterangan : 

H1a : Corporate image berpengaruh positif terhadap perceived value 

H1b : Corporate image berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

H1c : Corporate image berpengaruh positif terhadap loyalty 

H2a : Service quality berpengaruh positif terhadap perceived value 

H2b : Service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

H2c : Service quality berpengaruh positif terhadap loyalty 

H3 : Perceived value berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

H4 : Customer satisfaction berpengaruh positif terhadap loyalty 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian 

Dalam membuat penelitian dan menentukan jenis serta nama bank, peneliti 

melakukan survei terlebih dahulu yang bertujuan untuk mencari tahudan memahami 

fenomena dan topik pembicaraan yang sedang berlangsung dan dibicarakan oleh 

masyarakat luas pada saat ini. Selanjutnya, dari hasil survei tersebut, peneliti mengetahui 

bahwa masyarakat memiliki minat dan ketertarikan yang besar terhadap Bank Mandiri 

dan berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan Bank Mandiri sebagai objek 

penelitian. Alasan peneliti memilih objek penelitian tersebut karena Bank Mandiri 

merupakan bank yang memiliki citra yang baik dimata masyarakat karena Bank Mandiri 

sangat peduli terhadap lingkungan hidup dan ditunjang oleh berbagai macam prestasi 

yang pernah diraih, termasuk The Best Bank in Indonesia tahun 2013. Disamping itu, 

bank Mandiri juga tercatat sebagai bank yang memiliki jumlah totalaset dan pangsa pasar 

terbesar di Indonesia sehingga menambah kepercayaan nasabah terhadap Bank Mandiri. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta karena peneliti menduga bahwa 

masyarakat yang tinggal di Jakarta memiliki kebutuhan hidup yang tinggi yang tidak 

dapat dipenuhi oleh kemampuan masyarakat sendiri sehingga membutuhkan bantuan 

keuangan yang diberikan oleh bank.Berdasarkan hal tersebut, peneliti menjadikan 

nasabah Bank Mandiri sebagai objek dan unit analisis pada penelitian ini. 

3.2  Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian memiliki pengertian yaitu sebuah bingkai kerja atau cetak biru 

yang digunakan untuk melaksanakan sebuah proyek penelitian, desain penelitian merinci 

prosedur penting untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan 
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memecahkan masalah penelitian (Malhotra, 2005). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian descriptive, penelitian tersebut adalah penelitian yang dirancang untuk 

membantu pembuatan keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih 

alternatif terbaik serta untuk menentukan sejauh mana sejumlah variabel pemasaran 

berkaitan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif 

yang akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross-sectional design). Cross-

sectional designadalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi 

mengenai suatu sampel tertentu dari elemen populasi yang dilakukan hanya satu kali 

(Malhotra, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada 

responden yaitu melalui daftar yang berisi pertanyaan yang disusun secara sistematis 

dengan beberapa pilihan jawaban yang mudah dimengerti oleh responden. Hasil dari 

data survei kuesioner tersebut kemudian diolah oleh peneliti dengan metode statistik 

menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan software 

AMOS 21.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan jenis data yang 

diambil. Data yang digunakan diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas 

sehingga dapat menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat menyelesaikan 

permasalahan penelitian tersebut. Secara garis besar, data yang digunakan berasal dari 

dua sumber, yaitu: 

3.3.1 Data Primer 

Data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan 

penelitian yang sedang ditangani (Malhotra, 2005). Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini dikumpulkan dari metode survei yang menggunakan kuesioner yang 

terstruktur yang dibagikan kepada responden yang merupakan nasabah Bank Mandiri. 
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Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini disusun ke dalam beberapa 

urutan, diantaranya: 

1. Bagian pertama, kuesioner ini berisikan tentang identitas peneliti dan tujuan 

pengadaan penelitian 

2. Bagian kedua, kuesioner ini berisikan pertanyaan mengenai identitas responden 

seperti tempat tinggal, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, 

pendapatan dan pengeluaran responden perbulan 

3. Bagian ketiga, kuesioner ini menjelaskan dan mempertanyakan responden 

terhadap sejumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

3.3.2 Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan selain menyelesaikan 

permasalahan penelitian yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat 

dan tidak mahal (Malhotra, 2005). Data sekunder berisi informasi pendukung yang 

berasal dari buku teks literatur, jurnal internasional maupun dalam negeri, artikel, koran, 

dan majalah yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan kegiatan 

kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan membaca sumber-

sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian ini yang berkaitan dengan 

corporate image, perceived value, service quality, satisfaction,dan loyalty. 

3.4 Populasi dan Sample 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Menurut Cooper & Schindler (2011), populasi adalah jumlah atau kumpulan-

kumpulan elemen-elemen yang kita ingin buat dari beberapa kesimpulan yang telah 

diambil. Populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah Bank Mandiri di seluruh 

Indonesia.  
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3.4.2 Sampel Penelitian 

Sementara itu, sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri yang 

bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta dan yang sudah pernah menggunakan suatu 

produk atau pelayanan yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Langkah pertama dalam 

penentuan sampel adalah menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah nasabah Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Langkah kedua merupakan prosedur 

sampling atau yang biasa disebut dengan sampling method. Peneliti memilih metode 

pengambilan sampel nonprobability sampling untuk digunakan dalam penelitian ini 

dengan teknik convenience samplingdimana peneliti memilih orang yang tersedia dan 

mudah diakses. Kriteria dalam penentuan sampel di penelitian ini adalah responden yang 

pernah menjadi nasabah Bank Mandiri 

Langkah terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

Metode statistik dengan menggunakan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 

berkisar antara 100-400 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Bila jumlah atau ukuran 

sampel terlalu besar, misalnya 400 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit 

untuk memperoleh ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel 

tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al., 2010). Dalam penelitian 

ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

                            

                         

3.5 Operasionalisasi Variabel 

      Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang didasarkan 

atas kuesioner dalam penelitian terdahulu dalam bentuk likert scale yang mencakup beberapa 

variabel pemasaran diantaranya corporate image, perceived value, service quality, 
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satisfaction, dan loyalty. Masing-masing pernyataan mempunyai 7 tingkat pengukuran mulai 

dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (7)., maka peneliti menyimpulkan 

operasionalisasi variabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat ukur SkalaPengukuran 

 
 
 
 
 
Corporate 

Image 
(CI) 

 
 
Hasil dari sebuah 
proses evaluasi 
yang berasal dari 
pikiran, perasaan, 
dan pengalaman 
konsumsi 
konsumen 
sebelumnya yang 
terkait dengan 
suatu perusahaan 
Lin & Lu (2010) 

CI1. Saya terkesan dengan pelayanan 
yang diberikan oleh karyawan Bank 
Mandiri 
CI2. Bank Mandiri merupakan bank 
yang berorientasi untuk memenuhi 
keinginan nasabahnya 
CI3. Bank Mandiri melakukan 
banyak usaha untuk memberikan 
manfaat bagi masyarakat 
CI4. Bank Mandiri memiliki reputasi 
yang bagus dalam industri perbankan 
CI5. Bank Mandiri menggunakan 
teknologi pendukung yang modern 
(Yeo & Youssef, 2010) 
(Skowron & Kristensen, 2012) 
(Bravo, Montaner, & Pina, 2012) 

 
 

 
 
 

Likert Scale 
1-7 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Service 
Quality 

(SQ) 

Penilaian kognitif 
yang berasal dari 
keseluruhan kesan 
pelanggan 
terhadap 
keunggulan atau 
kelemahan 
organisasi dengan 
pelayanannya 
Siddiqi (2011) 

KUALITAS 1 : KETERSEDIAAN DAN 
KENYAMANAN DALAM 
MENGGUNAKAN PRODUK ATAU JASA 
YANG DITAWARKAN (Availability and 
Comfort/ A&C) 
A&C1. Bank Mandiri memiliki jumlah kantor 
cabang yang memadai demi menunjang 
kegiatan Saya 
A&C2. Jam kerja kantor cabang Bank Mandiri  
sesuai dengan ritme kegiatan Saya 
A&C3. Bank Mandiri menyediakan jumlah 
ATM yang memudahkan kegiatan Saya 
A&C4. Kantor cabang Bank Mandiri memiliki 
interior yang menarik  
A&C5. Saya dapat dengan mudah 
mendapatkan akses pelayanan Bank Mandiri 
kapan saja melalui telepon 
(Skowron & Kristensen, 2012) 
KUALITAS 2 : KUALITAS YANG 
SEBENARNYA DARI PENAWARAN 
BANK MANDIRI (Real Quality/ RQ) 
RQ1. Bank Mandiri senantiasa melayani saya 
dengan cepat 
RQ2. Bank Mandiri senantiasa tepat waktu 
dalam melayani Saya 
RQ3. Saya dapat dengan cepat melakukan 
transaksi antar bank melalui Bank Mandiri  
RQ4. Bank Mandiri memiliki variasi produk 
perbankan yang sesuai dengan kebutuhan Saya 
RQ5. Bank Mandiri memberikan informasi 
yang akurat kepada Saya  
(Skowron & Kristensen, 2012) 

 
Likert Scale 

1-7 
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Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Service 
Quality 

(SQ) 

Penilaian kognitif 
yang berasal dari 
keseluruhan kesan 
pelanggan 
terhadap 
keunggulan atau 
kelemahan 
organisasi dengan 
pelayanannya 
Siddiqi (2011) 

KUALITAS 3 : TINGKAT PELAYANAN 
PELANGGAN (Level of Customer Service/ 
LCS) 
LCS1. Karyawan Bank Mandiri selalu bersikap 
profesional dalam melayani Saya 
LCS2. Saya merasa aman dalam menggunakan 
layanan Bank Mandiri  
LCS3. Karyawan Bank Mandiri senantiasa 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
standard kualitas yang telah dibuat oleh Bank 
Mandiri 
LCS4. Karyawan Bank Mandiri selalu 
memberikan layanan personal kepada saya 
LCS5. Karyawan Bank Mandiri selalu 
menampilkan perilaku yang ramah saat 
melayani Saya  
(Skowron & Kristensen, 2012) 

 
Likert Scale 

1-7 

Perceived 
Value 
(PV) 

Keseluruhan 
penilaian 
pelanggan 
mengenai manfaat 
yang diterima dari 
suatu produk 
berdasarkan pada 
persepsi 
mengenai sesuatu 
yang diterima dan 
sesuatu yang 
diberikan untuk 
mendapatkan 
manfaat tersebut 
Ladhari & 
Morales (2008) 

PV1. Layanan Bank Mandiri memberikan 
manfaat yang besar untuk menunjang aktivitas 
Saya 
PV2. Pelayanan yang diberikan oleh Bank 
Mandiri mencerminkan setiap rupiah biaya 
yang Saya bayarkan 
PV3. Manfaat yang Saya terima dari Bank 
Mandiri sesuai dengan biaya yang sudah Saya 
keluarkan 
PV4. Saya tidak keberatan mengeluarkan 
sejumlah biaya demi mendapatkan manfaat 
layanan Bank Mandiri 
(Zhu & Chen, 2012) 
 

 
Likert Scale 

1-7 
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Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Customer 
Satisfaction 

(CS) 

 
Suatu kondisi 
afektif dengan 
perasaan positif 
yang dihasilkan 
dari evaluasi 
terhadap 
keseluruhan 
pengalaman 
konsumsi 
Edward & Sahadev 
(2012) 
 

CS1. Saya puas dengan performa layanan 
Bank Mandiri 
CS2. Jika Saya membutuhkan layanan 
perbankan lagi, saya akan menggunakan 
layanan Bank Mandiri lainnya 
CS3. Saya telah membuat keputusan yang 
tepat dengan menggunakan layanan Bank 
Mandiri 
CS4. Saya merasa senang dengan keputusan 
saya untuk menggunakan layanan Bank 
Mandiri 
CS5. Saya senang menggunakan layanan Bank 
Mandiri 
(Brakus, Schmitt, & Zarantonello, 2009) 

 
Likert Scale 

1-7 

Loyalty 
(L) 

Penilaian individu 
untuk membeli 
kembali suatu 
pelayanan yang 
pernah digunakan 
dari perusahaan 
yang sama, dengan 
mempertimbangkan 
kondisi individu 
saat ini dan 
keadaan yang 
memungkinkan hal 
itu terjadi 
Kaveh (2012) 

L1. Saya akan menggunakan kembali layanan 
Bank Mandiri di masa mendatang 
L2. Saya ingin tetap menjadi nasabah Bank 
Mandiri 
L3. Saya bersedia merekomendasikan Bank 
Mandiri kepada orang lain 
L4. Saya akan selalu mempertimbangkan 
Bank Mandiri sebagai pilihan pertama Saya 
L5. Jika Saya membutuhkan layanan 
perbankan lain, maka Saya tetap akan memilih 
bank Mandiri 
(Skowron & Kristensen, 2012)  
(Thuy & Hau, 2010) 
(Abubakar, Mokhtar, & Abdullattef, 2013) 

Likert Scale 
1-7 

3.6 Metode Pengolahan Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang telah diajukan yaitu menggunakan metode SEM 

(Structural Equation Model). SEM adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan sejumlah besar model statistik yang digunakan untuk mengevaluasi validitas 

atau kebenaran teori-teori yang digunakan dengan data empiris yang digunakan untuk 

mempelajari hubungan antara variabel laten yang ditandai dengan beberapa langkah (Lei & 

Wu, 2007). Proses SEM tidak dapat dilakukan secara manual, sehingga peneliti memerlukan 
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batuan software untuk menganalisis model SEM, software yang digunakan adalah AMOS 21 

for windows. SEM terdiri dari dua model penting yaitu structural modeldan measurement 

model. Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada diantara variabel-

variabel laten. Hubungan ini pada umumnya linier, walaupun perluasan SEM dapat juga 

memakai hubungan yang bersifat non-linier. Dalam SEM, setiap variabel laten umumnya 

memiliki beberapa ukuran atau indikator atau variabel teramati, oleh karena itu, model 

pengukuran menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan variabel-variabel 

teramati atau indikator melalui model pengukuran yang berbentuk analisis faktor. Dalam 

model pengukuran, setiap variabel laten dimodelkan sebagai sebuah faktor yang mendasari 

variabel-variabel teramati yang terkait. Menurut Wijanto (2008), prosedur SEM secara garis 

besar terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

5. Respesifikasi (respecification) 

3.6.1 Spesifikasi model (model specification) 

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural dan 

model awal ini diformulasikan berdasarkan suatu teori atau penelitian sebelumnya. SEM 

dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. Spesifikasi 

model penelitian penting dilakukan dalam SEM untuk merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti. Menurut Wijanto (2008), spesifikasi model meliputi: 

1. Spesifikasi model pengukuran, mencakup: 

a) Mendefinisikan variabel-variabel laten yang digunakan dalam penelitian 
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b) Mendefinisikan variabel-variabel teramati 

c) Mendefinisikan hubungan antara setiap variabel laten dengan variabel-

variabel teramati yang terkait 

2. Spesifikasi model struktural, mencakup: 

a) Mendefinisikan hubungan kausal diantara variabel-variabel laten yang 

digunakan tersebut 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel eksogen dan endogen. Variabel 

eksogen dalam penelitian ini diantaranya adalah corporate image dan service quality. 

Sementara perceived value, customer satisfaction, dan loyalty termasuk ke dalam 

variabel endogen. Selanjutnya, variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel 

yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. 

Variabel teramati merupakan efek atau ukuran dari variabel laten eksogen dan variabel 

laten endogen. Pada metode survei dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan 

dalam kuesioner menggambarkan sebuah variabel teramati. Jadi dalam penelitian ini, 

terdapat 34 variabel teramati yang merupakan cerminan dari 34 pertanyaan yang 

digunakan. 

     Kemudian dijelaskan bahwa variabel perceived value dipengaruhi oleh 

corporate image dan  service quality. Setelah itu, variabel customer satisfaction 

dipengaruhi oleh corporate image, perceived value, dan service quality. Terakhir, 

variabel loyalty dipengaruhi oleh corporate image, customer satisfaction, dan service 

quality.Sebelum melangkah pada tahap selanjutnya, pada penelitian ini terlebih dahulu 

melakukan pre-testing terhadap 30 sampel. Pre-test ini akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator)  dengan menggunakan program Spss 21 yang melalui tahapan 

sebagai berikut: 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

49 
 

1. Uji Validitas Pre-test 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrumen 

yang akan diukur (Hair et al,2010). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis 

faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-

olkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image 

matrices, total variance explained, dan factor loading of component matrix (Hair 

et al, 2010). 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variansi dalam 
penelitian 

Nilai KMO MSA >0,5 
menunjukkan bahwa faktor analisis 

dapat digunakan 

2. 

Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks 

indentitas yang mengindikasikan bahwa 
variabel-variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji, 
jika nilai hasil uji < 0,05 

menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan 
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Tabel 3.3 Uji Validitas (Lanjutan) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

3. 

Anti image matrices, setiap nilai pada 
kolom diagonal anti-image correlation 

matrix menunjukkan measure of sampling 
adequacy dari masing-masing indikator 

Nilai diagonal anti-image correlation 
matrix > 0,5 menunjukkan variabel 
cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor tersebut 

4. 

Total variance explained, nilai pada kolom 
“cummulative %” menunjukkan 

persentase variansi yang disebabkan oleh 
keseluruhan faktor 

Nilai “cummulative %” harus > 60% 

5. 
Component matrix, nilai factor loading 
dari variabel-variabel komponen faktor 

Nilai factor loading ≥ 0,5 

Sumber: Hair et al (2010) 

2. Uji Reliabilitas Pre-test 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut Malhotra 

(2010), dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator 

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap 

variabel. 

Setelah konstruk penelitan dan indikator dari setiap variabel ditentukan, selanjutnya 

digunakan model pengukuran untuk mendapatkan hasil validitas dan reliabilitas pada 

tahap selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut maka model pengukuran pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Model Pengukuran 

Sumber:SPSS Amos 21 

Keterangan: 

CI : Corporate Image 

SQ : Service Quality 

AC : Availability and Comfort (of using products and services offered) 

RQ : Real Quality (of a given bank’s offer) 
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LCS : Level of Customer Service 

PV : Perceived Value 

CS : Customer Satisfaction 

LOY : Loyalty 

Konstruk-konstruk yang dibangun dalam path diagram diatas, dapat dibedakan dalam dua 

kelompok konstruk, yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen (Hair et al, 2010). 

1. Konstruk Eksogen ( Exogenous Constructs ) 

Konstruk eksogen adalah konstruk yang tidak diprediksi oleh variabel lain dalam 

model. Secara diagramatis konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis 

dengan satu ujung panah. Pada penelitian ini, konstruk eksogennya adalah 

corporate image dan service quality. 

2. Konstruk Endogen ( Endogenous Constructs ) 

Konstruk endogen adalah konstruk yang diprediksi oleh satu atau beberapa 

konstruk. Konstruk endogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk 

endogen lainnya tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan 

konstruk endogen. Pada penelitian ini , konstruk endogennya adalah perceived 

value, customer satisfaction, dan loyalty. 

Spesifikasi model struktural dilakukan dengan menentukan hubungan antara satu 

konstruk dengan konstruk lainnya berdasarkan teori-teori yang sudah dikembangkan 

cukup mapan atau teori baru yang dikembangkan sendiri oleh peneliti, yang 

pembuktiannya memerlukan pengujian empiris (Hair et all, 2010).Adapun model 

struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. 2 Model Struktural 

Sumber: SPSS Amos 21 

3.6.2 Identifikasi (identification) 

          Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya nilai 

yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan persamaan 

simultan tidak ada solusinya. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi di dalam SEM 

untuk persamaan simultan yaitu: 

1. Under-Identified 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari jumlah data 

yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan covariance dari 

variabel-variabel teramati). Dari defenisi diatas, dapat diketahui bahwa under-
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identifiedmodel pada SEM mempunyai degree of freedom = jumlah data yang 

diketahui - jumlah parameter yang diestimasi < 0. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa model yang under-identified mempunyai degree of freedom negatif. 

2. Just Identified 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data yang 

diketahui. Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa just-identified model 

pada SEM mempunyai degree of freedom : jumlah data yang diketahui – 

jumlah parameter yang diestimasi = 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

yang just-identified mempunyai degree of freedom nol. 

3. Over Identified 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari jumlah data 

yang diketahui. Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa over-identified 

model pada SEM mempunyai degree of freedom = jumlah data yang diketahui 

– jumlah parameter yang diestimasi > 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

yang over-identified mempunyai degree of freedom positif. Pada tahap 

identifikasi, dibutuhkan suatu metode yang menggunakan derajat bebas atau 

degree of freedom (df). Dalam SEM, degree of freedom (df) dapat dicari 

dengan menggunakan rumus (Santoso, 2002): 

   
 

 
             

    Keterangan: 

    p = jumlah variabel manifes (observed variables) pada sebuah model 

          k = jumlah parameter yang akan diestimasi 
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3.6.3 Estimasi (estimation) 

          Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model unruk menghasilkan nilai-

nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. 

Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan 

karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Setelah mendapatkan hasil 

identifikasi dari model adalah just atau over identified, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang digunakan di 

dalam model. Terdapat beberapa jenis fungsi yang diminimisasikan F dan hal ini 

berkaitan dengan estimator yang digunakan, yaitu: Instrument Variable (IV), Two Stage 

Least Square (TSLS), Unweighted Least Square (ULS), Generalize Least Square (GLS), 

Maximum Likelihood (ML), Weighted Least Square (WLS), dan Diagonally Weighted 

Least Square (DWLS). Berikut ini beberapa persyaratan dan asumsi penting yang harus 

diperhatikan saat menggunakan metode SEM. 

1. Sample Size 

Pada umumnya dijelaskan bahwa penggunaan SEM membutuhkan jumlah sampel 

yang besar agar hasil yang didapat mempunyai kredibilitas yang cukup 

(trustworthy results) (Santoso, 2012). Jumlah sampel data yang sesuai dan 

diperlukan pada penelitian ini adalah antara 100-200 sampel (Hair et al., 2010). 

2. Maximum Likelihood 

Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood 

Estimator (MLE). Maximum Likelihood didasarkan atas multi normal distribution 

dan ukuran sampel yang diperlukan untuk melakukan estimasi adalah minimal 5 

(lima) responden untuk setiap variabel teramati yang ada dalam model. Maximum 

Likelihood Estimator (MLE) memiliki sejumlah karakteristik penting dan 

karakteristik tersebut adalah asimptotik sehingga berlaku untuk jumlah sampel 
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yang besar. Karakteristik dari MLE adalah estimator tersebut bisa menimbulkan 

bias untuk jumlah sampel yang kecil, MLE secara asimptotik tidak bias. 

Selanjutnya, MLE konsisten dan MLE adalah asymptotically efficient, sehingga 

diantara para estimators lain yang konsisten, tidak ada yang memiliki asymptotic 

variance yang lebih kecil. Terakhir, distribusi dari estimator mendekati distribusi 

normal ketika ukuran sampel mengalami peningkatan. 

                                           

Dimana diasumsikan ∑(ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam Wijanto, 

2008). Kemudian, p + q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam 

model. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan software AMOS 21 for windows 

dalam melakukan estimasi.  

3.6.4 Uji Kecocokan (testing fit) 

     Tahap ini berkaitan dengan pengujian kecocokan antara model dengan data yang 

digunakan. Beberapa kriteria ukuran kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) dapat 

digunakan untuk melaksanakan langkah ini. Tahap estimasi menghasilkan solusi yang 

berisi nilai akhir dari parameter-parameter yang diestimasi. Pada tahap ini, terdapat 

pemeriksaan tingkat kecocokan antara data dengan model, validitas, dan reliabilitas dari 

model pengukuran, serta signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut 

Hair et al., (1998) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

melalui dua tahapan yaitu: 

1. Kecocokan dengan keseluruhan model (overall model fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 
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3.6.4.1 Kecocokan dengan keseluruhan model (overall model fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan model. SEM 

tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan “kekuatan” 

prediksi model. Oleh karena itu, para peneliti telah mengembangkan beberapa 

ukuran GOF atau Goodness Of Fit Indices (GOFI) yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. Berdasarkan hal ini, Hair et al., (1998) 

mengelompokkan GOFI kedalam dua bagian yaitu absolute fit measures (ukuran 

kecocokan absolut) dan incremental fit measures (ukuran kecocokan inkremental) 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

(model struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan kovarian. 

Ukuran ini meliputi ukuran-ukuran yang mewakili sudut pandang overall fit. 

Ukuran kecocokan absolut yang biasa digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah: 

a. Normed Chi-Square 

Joreskog, 1989 dalam Wijanto, 2008 mengusulkan bahwa x²disesuaikan 

menggunakan degree of freedom untuk menilai kecocokan model dari 

berbagai model. Normed Chi-Square diperoleh melalui rumus: 

Normed x² = x²/ dfh 

Nilai Normed Chi-Square yang disarankan adalah diantara batas bawah 

adalah 1.0 dan batas atas adalah 2.0 atau 3.0 atau lebih longgar 5.0 
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b. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks RMSEA merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM.  

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut : 

RMSEA =    

  
 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05 < RMSEA ≤ 

0.08 menunjukan good fit. 

Jadi dalam SEM, perlu mencari nilai NCP yang kecil atau rendah. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar atau null model atau independence model. Ukuran 

kecocokan inkremental yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah: 

a. Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut : 

CFI = 1 –   
  

 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1.  Nilai CFI ≥ 0. 90 menunjukan 

good fit, sedangkan 0.80 ≤ CFI < 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

     Penelitian ini menggunakan kriteria Good Of Fit (GOF) berupa Normed Chi-

Square, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), dan Comparative 

Fit Index (CFI) Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF yang 
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telah dilakukan pada bagaian sebelumnya dapat kita ringkas ke dalam tabel 3.2 

berikut ini: 

Tabel 3.7 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

UKURAN GOF TINGKAT KECOCOKAN YANG BISA DITERIMA 

ABSOLUTE-FIT MEASURES 

Normed-Chi Square Rasio antara Chi-square dibagi degree of freedom. Nilai 

yang disarankan: batas bawah: 1.0, batas atas: 2.0 atau 

3.0 dan yang lebih longgar 5.0. 

Root Mean Square 

Error of Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan dalam 

sampel. RMSEA≤ 0.08 adalah good fit, sedang RMSEA< 

0.05 adalah close fit. 

INCREMENTAL FIT MEASURES 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI ≥ 0.90 adalah good-fit, sedang 

0.80 ≤ CFI < 0.90 adalah marginal fit. 

Sumber : Wijanto (2008) 

3.6.4.2 Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

Setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan adalah baik. Langkah 

selanjutnya adalah evaluasi atau uji kecocokan model pengukuran. Evaluasi ini 

akan dilakukan untuk setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara 

sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara 

terpisah melalui 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 
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Validitas berhubungan dengan apakah suatu variabel mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik 

terhadap suatu konstruk atau variabel latennya, jika: 

a. Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari nilai kritis (atau 

≥ 1,96 atau untuk praktisnya ≥ 2), dan 

b. Muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0,70 (Rigdon & 

Ferguson, 1991 dalam Wijanto, 2008) 

Sementara itu, mengenai relative importance and significant of the factor 

loading of each item, yang menyatakan bahwa muatan faktor standar ≥ 0,50 

adalah very significant. (Igbaria et al., 1997 dalam Wijanto, 2008) 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan teknik composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak 

varian). Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan menggunakan 

formula: 

                       
               

                    
 

dimana standardized loading(std.loading) dapat diperoleh secara langsung 

dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk setiap 

indikator atau variabel teramati (Fornel & Larkeret al., 2010 dalam Wijanto, 

2008). 
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Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator (variabel-variabel teramati) yang dijelaskan oleh variabel laten. 

Ukuran ekstrak varian dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Fornel & 

Larker, 1981 dalam Wijanto, 2008): 

                    
             

                  
 

atau (Hair et al, 2007): 

                    
             

 
 

dimana N adalah banyaknya variabel teramati dari model pengukuran Hair 

et.al (1998), menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang 

baik jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Nilai Construct Reliability (CR)-nya ≥ 0.70, dan 

2. Nilai Variance Extracted (VE)-nya ≥0.70 

3.6.5 Respesifikasi (respecification) 

Tahap ini berkaitan dengan respesifikasi model berdasarkan atas hasil uji kecocokan 

tahap sebelumnya. Respesifikasi merupakan langkah selanjutnya setelah uji kecocokan 

telah dilakukan. Pelaksanaan respesifikasi sangat tergantung kepada strategi pemodelan 

yang akan digunakan. Ada 3 strategi pemodelan yang dapat dipilih dalam SEM, yang 

diantaranya adalah: 

1. Strategi pemodelan konfirmatori atau confirmatory modeling strategy (Hair et 

al., 1998) atau strictly confirmatory/SC (Joreskog &Sorbom, 1996 dalam 

Wijanto, 2008). Pada strategi pemodelan ini diformulasikan atau 

dispesifikasikan satu model tunggal, kemudian dilakukan pengumpulan data 
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empiris untuk diuji signifikansinya. Pengujian ini akan menghasilkan suatu 

penerimaan atau penolakan terhadap model tersebut. Strategi ini tidak 

membutuhkan respesifikasi. 

2. Strategi kompetisi model atau competing models strategy(Hair et al., 1998) atau 

competing or alternative models/AM (Joreskog & Sorbom, 1996 dalam Wijanto, 

2008). Pada strategi pemodelan ini, beberapa model alternatif dispesifikasikan 

dan berdasarkan analisis terhadap satu kelompok data empiris yang kemudian 

dipilih salah satu model yang paling sesuai. Dalam strategi ini, respesifikasi 

hanya diperlukan jika model-model alternatif dikembangkan dari beberapa 

model yang ada. 

3. Strategi pengembangan model atau model development strategy(Hair et al., 

1998) atau model generating/MG (Joreskog & Sorbom, 1996 dalam Wijanto,  

2008). Dalam strategi pemodelan ini, suatu model awal dispesifikasikan dan 

data empiris dikumpulkan. Jika model awal tersebut tidak cocok dengan data 

empiris yang ada, maka model dimodifikasi dan diuji kembali dengan data yang 

sama. Beberapa model dapat diuji dalam proses ini dengan tujuan untuk mencari 

satu model yang selain cocok dengan data secara baik, tetapi juga mempunyai 

sifat bahwa setiap parameternya dapat diartikan dengan baik. Respesifikasi 

terhadap model dapat dilakukan berdasarkan theory-driven atau data-driven, 

meskipun demikian respesifikasi berdasarkan theory-driven lebih disarankan 

(Hair et al., 1998). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah salah satu bank umum 

milik pemerintah dengan nama Bank Mandiri. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 

1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu Bank Bumi 

Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), 

dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dilebur menjadi satu bank baru yang diberi 

nama Bank Mandiri. Bank Mandiri memiliki beberapa perusahaan anak yang bergerak di 

bidang perbankan, jasa pengiriman uang, perbankan syariah, sekuritas, pembiayaan otomotif, 

asuransi jiwa, manajer investasi, asuransi umum, dan asuransi kesehatan. Beberapa 

perusahaan anak Bank Mandiri adalah Bank Mandiri Europe Limited London (BMEL), 

Mandiri International Remittance (MIR), Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, Bank 

Sinar Harapan Bali (BSHB), Mandiri Tunas Finance, AXA Mandiri Financial Services, 

Mandiri Investasi, Mandiri AXA General Insurance, dan Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. 

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan dan memajukan nilai-nilai inti perusahaan 

yang dianut seperti kepercayaan, integritas, profesionalisme, berfokus pada pelanggan, dan 

keunggulan. Selain itu, bank Mandiri juga memiliki dan melaksanakan sepuluh perilaku atau 

tindakan utama demi memuaskan para nasabahnya yaitu bekerja sama dan menghargai satu 

sama lain, jujur, tulis, dan terbuka, disiplin dan konsisten, berpikir, berbicara, dan bertindak 

dengan jujur, berkompeten dan bertanggung jawab, memberikan solusi dan hasil yang 

terbaik, bertindak inovatif, proaktif, dan tanggap, mementingkan kepuasan nasabah, 

berorientasi pada penambahan manfaat untuk nasabah dan peningkatan yang berkelanjutan, 
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serta peduli terhadap lingkungan. Sama seperti pada bank umum lainnya, bank Mandiri 

memiliki beberapa produk dan layanan  perbankan yang ditawarkan untuk membantu dan 

mempermudah kegiatan dan kebutuhan para nasabahnya. 

 Dari segi layanan perbankan, bank Mandiri menawarkan beberapa jenis layanan yang 

dapat digunakan oleh nasabah, diantaranya adalah Mandiri Online, Mandiri Internet Bisnis, 

Mandiri Internet, Mandiri SMS, Mandiri Call, dan Mandiri ATM. Dari segi produk 

perbankan, bank Mandiri memiliki dan menawarkan 5 (lima) kelompok produk perbankan, 

diantaranya adalah Consumer Banking, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 

Commercial Banking, Corporate Banking, dan Treasury & Financial Institution. 

Consumer 
Banking 

UMKM Commercial 
Banking 

Corporate 
Banking 

Treasury & 
Financial 
Institution 

Mandiri Tabungan 
(Tabungan Bisnis, 
Tabungan Rencana, 
Tabungan Haji, 
Tabungan Valas, 
Tabungan TKI, 
Tabunganku)  

Business Banking 
1. Kredit Tunai 

(Modal Kerja, 

Investasi, Agunan 

Deposito, Usaha 

Produktif, 

Multiguna Usaha, 

Koperasi, 

Waralaba, Kredit 

Kepada Showroom 

Mobil Bekas 

Rekanan MTF) 

1.  
2. Kredit Non Tunai 
(Produk Import & 
Trust Receipt, 
SKBDN, Forfaiting, 
Bank Garansi) 

Pembiayaan  
(Kredit Modal 
Kerja, Kredit 
Investasi, Kredit 
Agunan Deposito) 

Pembiayaan  
(Kredit Modal Kerja, 
Kredit Investasi, 
Kredit Agunan 
Deposito) 
 

Treasury  
1.Transaksi Valuta 
Asing Devisa 
Umum 
2. Bank Notes 
3.Hedging Product 
(Forward, Swap, 
IRS, FX Option, 
CCS) 
4.Produk Investasi 
(SUN, ROI, 
INDOIS, SR, ORI, 
Corporate Bond, 
US Treasury Bond 

Mandiri Giro Pembiayaan Khusus 
(Kredit 
Pertambangan, 
Telco, Alat Berat, 
KMK Warehouse 
Receipt, Fixed 
Loan, KMK Plus, 
Kredit 
Multifinance, 
Treasury Line) 

Trade Finance and 
Services (Export & 
Import Advisory, 
Produk Ekspor, 
Produk Impor & 
Receipt, Open 
Account Financing, 
SKBDN, Bank 
Garansi, Standby 
LC) 

Mandiri Deposito 
(Deposito dan 
Deposito Valas) 
Mandiri Debit 

Mandiri e-Cash Jasa Kustodian 
(Umum, Lokal 
ADR/GDR, 
Euroclear, Pinjam 
Meminjam Efek, 
Administrasi 
Reksadana) 

Mandiri e-Money 

Mandiri Kartu 

Kredit 

Produk Dana (Giro, 
Deposito Berjangka, 
Deposit On Call) 

 

Tabel 4. 1 Produk Perbankan Bank Mandiri 
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Tabel 4.2 Produk Perbankan Bank Mandiri (Lanjutan) 

Consumer 
Banking 

 UMKM Commercial 
Banking 

Corporate 
Banking 

Treasury & 
Financial 

Institution 
Mandiri Kredit 
Konsumer  

3. Kredit Program 
(Ketahanan Pangan 
dan Energi, 
Pengembangan 
Energi dan 
Revitalisasi 
Perkebunan, Usaha 
Pembibitan Sapi, 
Kredit Usaha 
Rakyat) 
 
4. Produk Dana 
(Mandiri Giro, 
Mandiri Tabungan 
Bisnis, Mandiri 
Deposito, Mandiri 
Tabungan Rencana 
Replanting) 

Trade Finance and 
Services  
(Trade Finance, 
Produk Ekspor, 
Produk Impor, 
Ekspor-Impor Non 
LC Financing, 
SKBDN, Bank 
Garansi, Standby 
LC) 

Sindikasi  
(Facility Agent, 
Security Agent, 
Escrow Agent) 

Financial Institution 
1. Mandiri USD 
Direct Settlement 
2. Kontra Garansi 
3. B/G ad Kontra 
Garansi 
4. Mandiri Confirm 
LC/SKBDN 
5. Mandiri 
Forfaiting 
6. Giro Vostro 
7. Collection Letter 
8. Cash Letter 
9. Mandiri Bilateral 
Trade Financing 
10. Mandiri Export 
Credit Agency 
11. Mandiri UPAS 
Financing 
12. Mandiri Risk 
Participation 
13. Fasilitas 
Intraday 
14. Fasilitas 
Overnight 
15. Kredit dengan 
Agunan Deposito 
16. Kredit Modal 
Kerja Jangka 
Pendek 
17. Bank 
Pembayaran 
18. Agen 
Penjaminan 
19. Wali Amanat 
20. Receiving Bank 
21. Pinjam 
Meminjam Efek 
22. Sub Kustodi 
Euroclear 
23. SBI & 
Government Bond 
Sub Registry 
24. Agen Pengelola 
Rekening 

 

Layanan Mandiri 
Prioritas 

Cash Management 
(Cash Concetration, 
Notional Polling, 
Immediate Cash, 
Mass Transaction 
System, Retail 
Collection Point, 
Cash Pickup and 
Delivery, Mandiri 
Bill Payment, 
Mandiri Bill 
Aggregator) 

Cash Management 
(Cash Concetration, 
Notional Polling, 
Mandiri Cash 
Management 
System,  Immediate 
Cash, Mass 
Transaction 
System, Open 
Payment, Virtual 
Account, Retail 
Collection Point, 
Cashier Cash 
Management, 
Corporate 
Collection, Mandiri 
Escrow and 
Account Bank 
Service) 

Produk Investasi 
(Reksa Dana, 
Obligasi Negara 
Ritel, dan Sukuk 
Ritel) 

Produk Dana 
(Giro, Deposito 
Berjangka, 
Deposito On Call) 

Bancassurance 
(AXA Mandiri 
Financial Services, 
Mandiri Investasi 
Sejahtera, Mandiri 
Jiwa Sejahtera, 
Mandiri Rencana 
Sejahtera) 

Transfer 

Layanan Lainnya 
(Payment Point, 
Packroll Package, 
Transfer, Safe 
Deposit Box, 
Inkaso/ Collection, 
BPIH) 

Micro Banking 
1. Mandiri Kredit 

Usaha Mikro 
2. Mandiri Kredit 

BPR (Mandiri 
Proyek Kredit 
Mikro) 

3. Program 
Kemitraan dan 
Bina 
Lingkungan 

 Transfer 
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4.2 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menampilkan demografi dan 

karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, alamat tempat tinggal, 

usia, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan saat ini. Kuesioner pada penelitian ini 

diperoleh baik secara langsung dan secara 

online(https://docs.google.com/forms/d/19dMG9WtDcB7W8vuZ0jYoF9cDaYLa-

Np5j1MuYUv8fs/viewform). Dalam penelitian ini, digunakan teknik purposive sampling, 

dimana responden yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh 

peneliti dalam penghimpunan data. Karena itu, dalam penghimpunan data pada penelitian ini 

terdapat pertanyaan screening dan profil responden yang digunakan untuk mempermudah 

penghimpunan data.Kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Responden yang merupakan nasabah Bank Mandiri 

2. Responden yang bertempat tinggal di DKI Jakarta 

3. Responden yang berumur lebih dari 17 tahun 

4. Responden yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir SD/SMP, SMA, 

D1/D2/D3/D4, S1, S2, dan S3 

5. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/ Mahasiswa, Pegawai/ 

Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, dan pekerjaan Lainnya 

Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, dan Pekerjaan Lainnya 

6. Jenis Kelamin 
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4.2.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Data Primer Yang Diolah Peneliti 

       Berdasarkan diagram  tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 56,47% responden 

berjenis kelamin Pria, dan sisanya sebesar 43,53% adalah berjenis kelamin Wanita. Hal 

ini menunjukkan bahwa Pria menggunakan rasio atau pemikiran dan Wanita 

menggunakan perasaan saat mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang diisi oleh Pria 

menjadi lebih objektif. 

4.2.2 Alamat Tempat Tinggal 

 

Gambar 4.2 Alamat Tempat Tinggal Responden 

Sumber : Data Primer Yang Diolah Peneliti 

Pria 
56,47% 

Wanita 
43,53% 

Jenis Kelamin 

Jakarta Barat 
8,23% 

Jakarta Pusat 
10,59% 

Jakarta Selatan 
31,18% 

Jakarta Timur 
44,12% 

Jakarta Utara 
5,88% 
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       Berdasarkan diagram  tersebut, diperoleh informasi bahwa sebanyak 5,88% 

responden berasal dari Jakarta Utara, Jakarta Barat sebesar 8,23%, Jakarta Pusat sebanyak 

10,59%,  Jakarta Selatan sebesar 31,18% dan Jakarta Timur sebanyak 44,12%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang terhimpun dalam penelitian ini 

berada di Jakarta Timur yang merupakan wilayah padat penduduk. 

4.2.3 Usia 

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan usia responden kedalam 6 kategori 

umur, dimana masing-masing kategori mempunyai interval 10 tahun. Kategori pertama 

berada pada kelompok usia 11-20 tahun. Kategori kedua berada pada kelompok usia 21-

30 tahun. Kategori ketiga berada pada kelompok usia 31-40 tahun. Kategori keempat 

berada pada kelompok usia 41-50 tahun. Kategori kelima berada pada kelompok usia 51-

60 tahun dan terakhir kategori keenam berada pada kelompok usia 61-70 tahun. 

 

Gambar 4.3 Usia Responden 

Sumber : Data Primer Yang Diolah Peneliti 
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  Berdasarkan penggolongan umur tersebut maka diperoleh data, umur 11 tahun sampai 

20 tahun sebanyak 8,24%, 21 tahun sampai 30 tahun sebanyak 39,41%, 31 tahun sampai 

40 tahun sebanyak 18,23%, 41 tahun sampai 50 sebanyak 16,47%, 51 tahun sampai 60 

tahun sebanyak 16,47% dan 61-70 tahun sebesar 1,18%. Dalam penelitian ini, sebagian 

besar responden berada dalam usia produktif 17 s/d 55 tahun sehingga memahami 

dengan baik isi kuesioner dan mengisi kuesioner secara objektif. 

  4.2.4 Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 4.4 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : Data Primer Yang Diolah Peneliti 
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kesimpulan bahwa sebagian besar responden merupakan orang yang terdidik dengan 

tingkat pendidikan S1 keatas sehingga memahami dengan baik isi pernyataan dalam 

kuesioner dan mengisi kuesioner secara objektif sehingga hasilnya menjadi lebih akurat 
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       4.2.5 Pekerjaan 

 

Gambar 4.5 Pekerjaan Responden 

Sumber : Data Primer Yang Diolah Peneliti 
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bantu atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft 

Office Excel 2010 dan SPSS 21. 

4.3.1 Mendefinisikan Konstruk Secara Individual 

4.3.1.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test dengan jumlah 30 responden untuk melihat hasil nilai kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel 
Laten Indikator 

KMO 
> 0,5 

SIG 
< 

0,05 

MSA 
> 0,5 

Cummulative 
(%) > 60% 

Factor 
Loading 

≥ 0,5 
Kesimpulan 

Corporate 
Image 

CI1 

0,777 0,000 

0,721 

66,994% 

0,910 Valid 
CI2 0,725 0,858 Valid 
CI3 0,828 0,774 Valid 
CI4 0,848 0,735 Valid 
CI5 0,832 0,804 Valid 

Service 
Quality 

AC1 

0,533 0,000 

0,522 

41,931% 

0,779 Valid 
AC2 0,474 0,550 Valid 
AC3 0,566 0,777 Valid 
AC4 0,597 0,066 Tidak Valid 
AC5 0,554 0,761 Valid 
RQ1  

 
0,802 

 
 

0,000 

0,743  
 

72,957% 

0,933 Valid 
RQ2 0,786 0,877 Valid 
RQ3 0,891 0,880 Valid 
RQ4 0,780 0,839 Valid 
RQ5 0,853 0,729 Valid 
LCS1  

 
0,790 

 
 

0,000 

0,738  
 

70,193% 

0,928 Valid 
LCS2 0,728 0,750 Valid 
LCS3 0,873 0,851 Valid 
LCS4 0,874 0,741 Valid 
LCS5 0,781 0,901 Valid 

Sumber : Spss 21 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data Pre-test(Lanjutan) 

Variabel 
Laten Indikator 

KMO 
> 0,5 

SIG 
< 

0,05 

MSA 
> 0,5 

Cummulative 
(%) > 60% 

Factor 
Loading 

≥ 0,5 
Kesimpulan 

Perceived 
Value 

PV1 

0,549 0,000 

0,535 

56,520% 

0,778 Valid 
PV2 0,562 0,761 Valid 
PV3 0,560 0,766 Valid 
PV4 0,538 0,700 Valid 

 
Customer 
Satisfaction 

CS1  
 

0,790 

 
 

0,000 

0,747  
 

72,857% 

0,865 Valid 
CS2 0,878 0,628 Valid 
CS3 0,783 0,905 Valid 
CS4 0,783 0,938 Valid 
CS5 0,815 0,888 Valid 

 
 
Loyalty 

LOY1  
 

0,790 

 
 

0,000 

0,741  
 

72,639% 

0,763 Valid 
LOY2 0,827 0,914 Valid 
LOY3 0,776 0,922 Valid 
LOY4 0,834 0,742 Valid 
LOY5 0,778 0,903 Valid 

Sumber : Spss 21 

Berdasarkan  hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.3 dan 4.4, sebagian besar 

indikator pernyataan dalam instrumen penelitian sudah memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator pernyataan dalam 

pre-test ini adalah valid.Pada hasil indikator AC4 menyatakan bahwa indikator 

tersebut tidak valid berdasarkan kriteria pengukuran yang ditetapkan pada penelitian 

ini. Namun, pengumpulan data tetap dilakukan dan tidak menghilangkan indikator 

tersebut karena dianggap belum mewakili responden secara keseluruhan yaitu 

sebanyak 170 responden. 

4.3.1.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut Malhotra 

(2010), dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dapat dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. 

Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Corporate Image 0,870 Reliabel 

Service Quality (AC) 0,477 Tidak Reliabel 

Service Quality (RQ) 0,904 Reliabel 

Service Quality (LCS) 0,874 Reliabel 

Perceived Value 0,705 Reliabel 

Customer Satisfaction 0,883 Reliabel 

Loyalty 0,897 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa semua 

variabel penelitian memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60 yang berarti semua variabel 

penelitian reliabel. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika setiap item indikator 

pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, 

hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.3.2 Mendesign Penelitian untuk Memperoleh Hasil Secara Empiris 

4.3.2.1 Identifikasi 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan jika hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi ini 

dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dalam model penelitian.Tabel 

di bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 485. 

Hal inidapat diartikan bahwa model termasuk ke dalam kategori over-identified 

karena memiliki nilai df positif (>0). Oleh karena itu, analisis data SEM bisa 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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                               Tabel 4.6 Computation of degrees of freedom 

Number of distinct sample moments 561 

Number of distinct parameters to be estimated 76 

Degrees of freedom (561 - 76) 485 

                                           Sumber : Spss Amos 21 

4.3.2.2 Estimasi 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil estimasi 

model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM.Estimasi ini memenuhi kriteria 

jumlah data atau sampel saat menggunakan metode SEM yaitu data yang di himpun 

dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 170 data. Penelitian ini 

menggunakan ukuran sampel sebanyak 150-200 dikarenakan penelitian ini 

mempunyai 5 konstruk yang masing-masing memiliki lebih dari tiga indikator 

pengukuran. 

4.3.3 Validasi Model Pengukuran 

4.3.3.1 Validitas Model Pengukuran 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading 

factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.Tabel 4.7 di bawah ini merupakan hasil 

pengolahan data uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini. 

 

 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

75 
 

Tabel 4.7 Validitas Model Pengukuran 

Variabel Indikator Standard Loading Kesimpulan 

Corporate Image 

CI1 0.744 Valid 
CI2 0.773 Valid 
CI3 0.804 Valid 
CI4 0.818 Valid 
CI5 0.822 Valid 

Service Quality 

AC1 0.750 Valid 
AC2 0.727 Valid 
AC3 0.752 Valid 
AC4 0.589 Valid 
AC5 0.607 Valid 

Service Quality 

RQ1 0.845 Valid 
RQ2 0.842 Valid 
RQ3 0.765 Valid 
RQ4 0.817 Valid 
RQ5 0.719 Valid 

 
 
Service Quality 

LCS1 0.807 Valid 
LCS2 0.798 Valid 
LCS3 0.838 Valid 
LCS4 0.774 Valid 
LCS5 0.787 Valid 

 
Perceived Value 

PV1 0.766 Valid 
PV2 0.717 Valid 
PV3 0.850 Valid 
PV4 0.477 Tidak Valid 

 
 
Customer Satisfaction 

CS1 0.836 Valid 
CS2 0.829 Valid 
CS3 0.903 Valid 
CS4 0.903 Valid 
CS5 0.908 Valid 

 
 
Loyalty 

LOY1 0.900 Valid 
LOY2 0.884 Valid 
LOY3 0.893 Valid 
LOY4 0.781 Valid 
LOY5 0.859 Valid 

Sumber : Spss Amos 21 

Seperti yang terlihat pada tabel 4.7 bahwa pengukuran validitas model 

pengukuran pada penelitian ini adalah sebagian besar indikator dinyatakan valid. 

Namun terdapat satu indikator yang dinyatakan tidak valid yaitu PV4 dalam model 

pengukuran ini. Selanjutnya indikator PV4 yang tidak valid langsung dihapus dalam 

model pengukuran. Kemudian untuk uji validitas, peneliti menggunakan model baru 

dimana indikator PV4 telah dihilangkan. Maka didapat hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Validitas Model Pengukuran 2 

Variabel Indikator Standard Loading Kesimpulan 

Corporate Image 

CI1 0.744 Valid 
CI2 0.774 Valid 
CI3 0.804 Valid 
CI4 0.818 Valid 
CI5 0.822 Valid 

Service Quality 

AC1 0.750 Valid 
AC2 0.727 Valid 
AC3 0.753 Valid 
AC4 0.589 Valid 
AC5 0.607 Valid 

Service Quality 

RQ1 0.845 Valid 
RQ2 0.842 Valid 
RQ3 0.766 Valid 
RQ4 0.817 Valid 
RQ5 0.719 Valid 

 
 
Service Quality 

LCS1 0.808 Valid 
LCS2 0.798 Valid 
LCS3 0.838 Valid 
LCS4 0.774 Valid 
LCS5 0.787 Valid 

 
Perceived Value 

PV1 0.775 Valid 
PV2 0.717 Valid 
PV3 0.849 Valid 

 
 
Customer Satisfaction 

CS1 0.836 Valid 
CS2 0.828 Valid 
CS3 0.903 Valid 
CS4 0.904 Valid 
CS5 0.909 Valid 

 
 
Loyalty 

LOY1 0.900 Valid 
LOY2 0.884 Valid 
LOY3 0.893 Valid 
LOY4 0.781 Valid 
LOY5 0.859 Valid 

 

4.3.3.2 Reliabilitas Model Pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan 

bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk 

latennya (Hair et al, 2010). Dalam mengukur reliabilitas pada SEM akan digunakan 

nilai composite reliability measure dan average variance extracted measure sebagai 

acuan untuk menilai apakah suatu konstruk reliabel atau tidak.Sebuah konstruk 
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mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan 

average variance extracted (VE) ≥ 0,50.Tabel 4.9 akan menampilkan hasil reliabilitas 

konstruk pada penelitian ini. 

Tabel 4.9 Reliabilitas Model Pengukuran 

Variabel Construct Reliability 
Kriteria 

>0,70 

Average 

Variance 

Extracrted 

Kriteria 

>0,50 

Corporate Image 0,894 Reliabel 0,629 Reliabel 

Service Quality (AC) 0,817 Reliabel 0,475 Tidak Reliabel 

Service Quality (RQ) 0,898 Reliabel 0,639 Reliabel 

Service Quality (LCS) 0,900 Reliabel 0,642 Reliabel 

Perceived Value 0,825 Reliabel 0,612 Reliabel 

Customer Satisfaction 0,903 Reliabel 0,769 Reliabel 

Loyalty 0,937 Reliabel 0,747 Reliabel 
Sumber : Spss Amos 21 

Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel 4.9tidak semua variabel memenuhi 

nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70, dan nilai average variance extracted (VE) ≥ 

0,50. Terdapat satu variabel yaitu Service Quality (AC) yang dinyatakan tidak reliabel 

karena memiliki nilai average variance extracted yang berada dibawah nilai 

0,50.Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran 

(measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-

indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel 

laten yang dibentuknya. Untuk variabel Service Quality (AC) yang dinyatakan tidak 

reliabel, peneliti memberikan saran kepada para peneliti lainnya yang ingin meneliti 

Service Quality (AC) agar lebih berhati-hati dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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4.3.4 Menilai Validitas Model Struktural 

4.3.4.1 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

    Tahap uji kecocokan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat 

kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menurut Santoso 

(2012) terdapat tiga jenis ukuran dari Goodness of fit, yaitu Absolute Fit Indices, 

incremental Fit Indices, dan Parsimory Fit Indices. Berikut ini merupakan hasil dari 

Goodness Of Fityang telah diolah oleh peneliti menggunakan SEM dengan 

menggunakan perangkat AMOS 21. 

Tabel 4.10 Uji Goodness Of Fit (GOF) 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

Absolute-Fit Measure 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,099 Marginal Fit 

CMIN/DF ≤ 3.00 (good fit) 2,653 Good Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

NFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,847 Marginal Fit 

Sumber : Spss Amos 21 

Tabel 4.10 memberikan penjelasan hasil nilai3 ukuran GOF yang terdiri dari 

RMSEA, CMIN/DF, dan CFI. Terdapat dua ukuran yaitu RMSEA dan CFI dengan 

kriteria marginal fit,  sementara ukuran CMIN/DF masuk kedalam kategori Good Fit. 

Menurut Hair, et al (2010), jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model 

dinyatakan fit. Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit. 
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4.3.5 Analisis Hubungan Antar Konstruk 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Hubungan antar konstruk pada penelitian ini menganalisa mengenai 

corporate image dan service quality yang memiliki hubungan  langsung dengan perceived 

value, customer satisfaction, dan loyalty. Selain itu, juga menganalisa mengenai 

hubungan langsung perceived value terhadap customer satisfaction. Terakhir, penelitian 

ini juga menganalisa hubungan langsung customer satisfaction terhadap loyalty. 

Selanjutnya, pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan 

cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan 

tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data atau 

memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai estimasi parameter 

menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang 

diajukan berarti tidak didukung data atau memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hasil 

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesa Hubungan antar variabel Estimate P Keterangan 

H1a CI 
 

PV -.030 .952 Tidak didukung data/ 
berpengaruh negatif 

H1b CI  CS .097 .837 Tidak didukung data/ 
berpengaruh negatif 

H1c CI  LOY .166 .727 Tidak didukung data/ 
berpengaruh negatif 

H2a SQ  PV 1.187 .029 Didukung data/ 
berpengaruh positif 

H2b SQ  CS .715 .169 Tidak didukung data/ 
berpengaruh negatif 

H2c SQ  LOY .192 .708 Tidak didukung data/ 
berpengaruh negatif 

H3 PV  CS .355 *** Didukung data/ 
berpengaruh positif  

H4 CS  LOY .870 *** Didukung data/ 
berpengaruh positif 

Sumber : Spss Amos 21 
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4.3.5.1 Pembahasan Analisa Antar Konstruk 

1. Corporate Image berpengaruh positif terhadap Perceived Value  

Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar -0,030 

dengan nilai p sebesar 0,952. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

negatif dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 

hubungan corporate image dengan perceived value tidak didukung data. 

2. Corporate Image berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar 0,097, 

dengan nilai p sebesar 0,837. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

negatif dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 

hubungan corporate image dengan customer satisfaction tidak didukung data. 

3. Corporate Image berpengaruh positif terhadap Loyalty 

Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar 0,166, 

dengan nilai p sebesar 0,727. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

negatif dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 

hubungan corporate image dengan loyalty tidak didukung data. 

4. Service Quality berpengaruh positif terhadap Perceived Value 

Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar 1,187, 

dengan nilai p sebesar 0,029. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 Dengan demikian, service 

quality memiliki hubungan yang positif terhadap perceived value serta didukung 

data. 

5. Service Quality berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 
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Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar 0,715, 

dengan nilai p sebesar 0,169. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

negatif dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05 Dengan demikian, hubungan 

service quality dengan customer satisfaction tidak didukung data. 

6. Service Quality berpengaruh positif terhadap Loyalty 

Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar 0,192, 

dengan nilai p sebesar 0,708. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

negatif dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05 Dengan demikian, hubungan 

service quality dengan loyalty tidak didukung data. 

7. Perceived Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar 0,355, 

dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 Dengan demikian, perceived 

value memiliki hubungan yang positif terhadap customer satisfactionserta 

didukung data. 

8. Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Loyalty 

Berdasarkan hasil pengujian data,diperoleh nilai estimasi sebesar 0,870, 

dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 Dengan demikian, customer 

satisfaction  memiliki hubungan yang positif terhadap loyalty serta didukung 

data. 

Berdasarkan penjelasan analisis hubungan antar konstruk tersebut,maka 

diajukan suatu kesimpulan yakni sebagai berikut. 
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4.4 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran lainnya 

yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model 

penelitian ini, tidak semuia hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan tidak semua 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Pembahasan dari hasil pengujian 

masing-masing hipotesis penelitian akan dibahas sebagai berikut. 

4.4.1 Pengaruh Corporate Image terhadap Perceived Value  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh  corporate image terhadap perceived 

value adalah tidak didukung oleh data. Dimana hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Johnson, et al.(2001) dalam Hung, (2008). Pada penelitian tersebut 

menemukan adanya pengaruh yang positif antara corporate image dan perceived value. 

Sedangkan pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa corporate image tidak berpengaruh 

terhadap perceived  value,  peneliti menduga bahwa para nasabah tidak merasa senang dan 

puas atas fitur dan kualitas produk perbankan Bank Mandiri yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan para nasabah dan kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal 

para nasabah sehingga para nasabah tidak merasakan manfaat yang besar. Disamping itu para 

nasabah merasa kecewa dan tidak puas karena informasi tentang kualitas produk dan  kualitas 

pelayanan Bank Mandiri seperti yang ditampilkan dengan begitu baik dalam berbagai media 

cetak dan elektronik tidak sesuai dengan kenyataan yang diterimanya.  

4.4.2 Pengaruh Corporate Image terhadap Customer Satisfaction 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh  corporate image terhadap customer 

satisfaction adalah tidak didukung oleh data. Dimana hal tersebut tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andreassen & Lindestand (1998) dalam Hung, (2008) yang 

menemukan sebuah fakta adanya pengaruh positif antara corporate image dengan customer 
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satisfaction. Sedangkan pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa corporate image tidak 

berpengaruh terhadap customer satisfaction,  peneliti menduga bahwa para nasabah merasa 

tidak puas dan kecewa karena tujuan akhir para nasabah tidak dapat tercapai karena kualitas 

produk perbankan Bank Mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan para nasabah dengan baik. 

Selain itu, para nasabah juga merasa kecewa karena mendapatkan kualitas pelayanan yang 

buruk seperti keluhan para nasabah yang tidak didengar, penyelesaian masalah yang lambat, 

kepentingan nasabah yang diabaikan oleh pihak dan karyawan Bank Mandiri, karyawan Bank 

Mandiri yang tidak profesional dalam  melayani para nasabahnya, serta kantor cabang Bank 

Mandiri yang tidak mempunyai infrastruktur yang memadai, yang dalam hal ini berarti 

persepsi para nasabah atas kualitas produk dan pelayanan yang diterimanya lebih rendah 

daripada ekspektasi awal para nasabah. 

4.4.3 Pengaruh Corporate Image terhadap Loyalty 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh  corporate image terhadap customer 

satisfaction adalah tidak didukung oleh data. Dimana hal tersebut tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Johnson, et al.,(2001) dalam Hung, (2008) yang meyakini 

bahwa ada pengaruh positif antara corporate image dengan loyalty. Sedangkan pada hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa corporate image tidak berpengaruh terhadap loyalty, peneliti 

menduga bahwa hal ini terjadi karena para nasabah mengalami pengalaman yang buruk 

dalam menggunakan produk dan pelayanan Bank Mandiri sehingga kepercayaan para 

nasabah terhadap Bank Mandiri menjadi turun dan mempertimbangkan untuk menggunakan 

layanan dan produk perbankan dari bank lain. Selain itu, para nasabah  merasa kecewa karena 

produk dan  layanan Bank Mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

4.4.4 Pengaruh Service Quality terhadap Perceived Value 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif dan didukung data antara 

service quality dan  perceived value. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Cronin et al., (1997) dalam Lien et al., (2011) yang menjelaskan bahwa ada pengaruh 

yang positif diantara kedua variabel tersebut. Hubungan tersebut menjawab dugaan semula 

peneliti bahwa para nasabah yang mendapatkan pelayanan dengan baik merasa dirinya 

dihargai oleh karyawan Bank Mandiri sehingga para nasabah mendapatkan manfaat yang 

besar dari layanan Bank Mandiri yang memudahkan kegiatan para nasabah dan  pada 

akhirnya para nasabah merasa telah membuat keputusan yg tepat dan tidak mengalami 

kerugian saat memilih layanan Bank Mandiri. 

4.4.5 Pengaruh Service Quality terhadap Customer Satisfaction 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh service quality terhadap customer 

satisfaction adalah tidak didukung oleh data. Dimana hal tersebut berlawanan dengan 

penelitian yang dilakukan olehYee, et al., (2010) dalam Siddiqi, (2011) yang menyatakan 

bahwa service quality memberikan pengaruh yang positif terhadap customer satisfaction. 

Sedangkan pada hasil penelitian ini ditemukan sebuah fakta bahwa service quality tidak 

berpengaruh terhadap customer satisfaction, peneliti menduga bahwa hal ini terjadi karena 

produk dan layanan Bank Mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah 

karena kurang profesionalnya karyawan Bank dalam melayani para nasabah. Disamping itu, 

para nasabah juga merasa layanan Bank Mandiri tidak mampu  untuk memenuhi tujuan awal 

para nasabah sehingga persepsi yang timbul dalam benak pikiran para nasabah menjadi buruk 

dan lebih rendah daripada ekspektasi awal para nasabah tersebut. 

4.4.6 Pengaruh Service Quality terhadap Loyalty 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh pada service quality terhadap loyalty 

adalah tidak didukung oleh data. Dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Caruana, (2000) dalam Siddiqi, (2011) yang menyatakan bahwa service 

quality berpengaruh positif terhadap loyalty. Sedangkan pada hasil penelitian ini ditemukan 

sebuah fakta bahwa service quality tidak berpengaruh terhadap loyalty, peneliti menduga 
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bahwa hal ini terjadi karena para nasabah merasa kecewa karena mengalami pengalaman 

yang buruk seperti mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang tidak baik dari karyawan 

Bank Mandiri. Disamping itu, para nasabah menganggap bahwa layanan bank Mandiri tidak 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya, para nasabah merasa bahwa 

layanan Bank Mandiri tidak mempermudah kegiatan transaksi dan bisnis para nasabah. 

Terakhir, para nasabah merasa kecewa karena pihak Bank Mandiri tidak serius dalam 

menangani dan menyelesaikan keluhan dan masalah para nasabah. 

4.4.7 Pengaruh Perceived Value terhadap Customer Satisfaction 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif dan didukung data antara 

perceived value dan customer satisfaction. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Strandvik & Liljander, (1994) dalam Patterson & Spreng, (1997) yang 

menjelaskan bahwa ada pengaruh yang positif diantara kedua variabel tersebut. Hubungan 

tersebut menjawab dugaan semula peneliti bahwa para nasabah merasakan manfaat yang 

dihasilkan oleh produk dan layanan Bank Mandiri yang mempermudah kegiatan transaksi 

sehari-hari nasabah serta produk dan layanan Bank Mandiri dapat memenuhi semua 

keinginan dan kebutuhan para nasabah sehingga persepsi pribadi para nasabah melebihi 

ekspektasi awal para nasabah. Disamping itu, fasilitas layanan Bank Mandiri menjadi lebih 

baik dan lebih lengkap dibandingkan bank lain dengan penambahan sejumlah kantor cabang 

dan mesin ATM baru di beberapa wilayah di DKI Jakarta dan hal ini berarti menambah 

manfaat bagi para nasabah yang membutuhkan layanan Bank Mandiri. Selain itu, variasi 

produk perbankan yang dimiliki Bank Mandiri sangat beragam yang dapat digunakan oleh 

semua kalangan dan pekerjaan sehingga para nasabah tidak perlu datang ke lembaga 

keuangan lain. 
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4.4.8 Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Loyalty 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif dan didukung data antara 

customer satisfaction dan loyalty. Hal tersebut sesuai dengan  penelitian yang dilakukan oleh 

Fornell, (1992) dalam Santouridis & Trivellas, (2010) yang menjelaskan bahwa ada pengaruh 

yang positif diantara kedua variabel tersebut. Pengaruh tersebut menjawab dugaan semula 

peneliti bahwa persepsi nasabah atas kualitas produk dan layanan yang diberikan Bank 

Mandiri melebihi ekspektasi awal para nasabah yang terbentuk karena pengalaman baik para 

nasabah ketika menggunakan  produk dan layanan Bank Mandiri. Selain itu, para nasabah 

merasa bahwa semua usaha dan biaya yang telah dikeluarkan saat menggunakan produk dan 

layanan Bank Mandiri tidak sia-sia karena produk dan layanan Bank Mandiri memberikan 

manfaat yang besar bagi para nasabah, mempermudah kegiatan sehari-hari para nasabah, dan 

dapat memenuhi semua keinginan dan kebutuhan para nasabah. 

4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak 

perusahaan yakni PT. Bank Mandiri Tbk. Penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan 

kualitas pelayanan beserta ketiga dimensinya disebabkan oleh untuk meningkatkan loyalty, 

maka harus meningkatkan customer satisfaction, untuk meningkatkan customer satisfaction, 

maka harus meningkatkan perceived value, dan untuk meningkatkan perceived value, maka 

perlu untuk meningkatkan service quality. Berikut ini merupakan implikasi manajerial yang 

dapat peneliti berikan. 

1. Dari segi dimensi kualitas pelayanan  availability and comfort of using products and 

services offered,  PT. Bank Mandiri Tbk harus memperkuat dan meningkatkan 

kualitas dan jangkauan jaringan saluran interaktif hotline customer service Bank 

Mandiri yang bebas pulsa agar nasabah tidak perlu datang ke bank untuk 

menyampaikan keluhan dan masalahnya sehingga dapat menghemat waktu dan uang 
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nasabah. Selain itu, PT Bank Mandiri Tbk harus lebih mendekatkan diri kepada para 

nasabah dengan menambah jumlah kantor cabang baru dan jumlah fasilitas ATM di 

berbagai kelurahan dan di tempat-tempat strategis seperti di rumah sakit, institusi 

pendidikan, pasar swalayan, dan lain sebagainya agar dapat memudahkan kegiatan 

nasabah dan PT. Bank Mandiri Tbk harus dapat menyediakan dan menambah jumlah 

karyawan yang berkompeten dan memiliki sikap profesional untuk secara serius 

menyelesaikan masalah setiap nasabahnya dan yang tidak pernah mengabaikan 

keluhan para nasabah dengan cara memberikan program pelatihan dan pengembangan 

secara rutin setiap tahunnya. Selanjutnya, PT. Bank Mandiri Tbk juga harus 

menambah jam kerja operasional di setiap kantor cabang pada akhir pekan dan juga 

harus menambah fasilitas loket teller, customer servicedan ruang tunggu sehingga 

nasabah merasa nyaman dan dilayani dengan baik. 

2. Dari segi dimensi kualitas pelayanan the real quality of a given bank’s offer, PT. Bank 

Mandiri Tbk harus menambah jenis produk perbankan baru seperti tabungan untuk 

pernikahan dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sehingga produk perbankan Bank 

Mandiri menjadi lebih bervariasi. Disamping itu, PT. Bank Mandiri Tbk juga harus 

meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem jaringan telekomunikasi dan hotline 

customer service sehingga dapat melayani setiap transaksi nasabah dengan cepat dan 

tepat waktu. Selanjutnya, PT. Bank Mandiri Tbkjuga harus meningkatkan kinerja 

pemberian informasi yang akurat kepada nasabah dengan cara menyampaikan 

informasi mengenai produk dan layanan perbankan baru milik Bank Mandiri yang 

belum diketahui para nasabah melalui artikel dan website resmi Bank Mandiri, 

sosialisasi pengenalan produk dan layanan baru disetiap kantor cabang, penyampaian 

informasi melalui SMS dan e-mail kepada para nasabah, dan pemberitaan melalui 

iklan di media cetak dan elektronik. 
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3. Dari segi dimensi the level of customer service, PT. Bank Mandiri Tbk harus 

mempunyai dan menetapkan budaya kerja pelayanan yang cepat, tanggap, dan aktif 

sehingga dapat menyelesaikan keluhan dan masalah setiap nasabahnya yang didukung 

oleh tenaga kerja atau karyawan yang ramah, berkompeten, profesional, jujur, dan 

mau melayani nasabah serta menyelesaikan masalah para nasabah. Disamping itu, PT. 

Bank Mandiri Tbk harus dapat menambah jumlah karyawan yang ramah, 

berkompeten, memiliki sikap profesional, jujur, siap melayani dan menyelesaikan 

masalah setiap nasabah sehingga para nasabah merasa dihargai dan mendapatkan 

manfaat karena masalahnya dapat terselesaikan oleh karyawan Bank Mandiri dengan 

cara memberikan program pelatihan dan pengembangan secara rutin setiap tahunnya 

dan melakukan proses rekrutmen karyawan dan seleksi yang tepat. Untuk 

meningkatkan keamanan dalam menggunakan layanan Bank Mandiri seperti melalui 

ATM, maka PT. Bank Mandiri Tbk harus menambah jumlah digit nomor PIN, 

misalnya menjadi 6 digit PIN dari yang semula 4 digit nomor PIN ATM, pemasangan 

sistem anti-skimming pada fasilitas mesin ATM, dan penggunaan teknologi chip pada 

kartu ATM sehingga kartu ATM memiliki enkripsi yang melindungi kerahasiaan data 

sehingga kartu tidak dapat dipalsukan dan dapat meminimalkan resiko terjadinya 

kejahatan saat menggunakan fasilitas mesin ATM. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM dapat 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh positif corporate image terhadap perceived value tidak terbukti dalam 

penelitian ini karena kualitas produk dan layanan perbankan Bank Mandiri tidak dapat 

memenuhi kebutuhan nasabah 

2. Pengaruh positif corporate image terhadap customer satisfaction tidak terbukti dalam 

penelitian ini karena nasabah kecewa tujuan akhirnya tidak dapat tercapai 

3. Pengaruh positif corporate image terhadap loyalty tidak terbukti dalam penelitian ini 

karena pengalaman buruk nasabah saat menggunakan produk dan layanan Bank 

Mandiri 

4. Service quaity terbukti memiliki pengaruh positif terhadap perceived value karena 

layanan Bank Mandiri mempermudah kegiatan nasabah 

5. Pengaruh positif service quality terhadap customer satisfaction tidak terbukti dalam 

penelitian ini karena layanan Bank Mandiri tidak dapat memenuhi keinginan nasabah 

6. Pengaruh positif service quality terhadap loyalty tidak terbukti dalam penelitian ini 

karena nasabah mendapatkan pengalaman pelayanan yang buruk 

7. Perceived value terbukti memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction 

karena produk dan layanan Bank Mandiri memenuhi semua kebutuhan nasabah 

8. Customer satisfaction terbukti memiliki pengaruh positif terhadap loyalty karena 

produk dan layanan Bank Mandiri memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan 

kebutuhan nasabah 
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5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Saran dalam penelitian ini lebih 

berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dengan ketiga dimensinya karena dalam 

mencapai loyalty, dibutuhkan peningkatan customer satisfaction dan untuk meningkatkan 

customer satisfaction, dibutuhkan peningkatan perceived value, serta dalam meningkatkan 

perceived value, diperlukan  service quality yang lebih baik. Oleh karena itu, beberapa saran 

yang mungkin dapat diberikan untuk PT. Bank Mandiri Tbk dan untuk penelitian yang serupa 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. PT. Bank Mandiri Tbk harus menyadari bahwa dimensi kualitas pelayanan  availability 

and comfort of using products and services offered memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penciptaan loyalty. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri Tbk harus 

memperkuat dan meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan saluran interaktif 

hotline customer service Bank Mandiri yang bebas pulsa, menambah jumlah kantor 

cabang baru dan jumlah fasilitas ATM di tempat-tempat strategis seperti di rumah sakit, 

institusi pendidikan, pasar swalayan, dan  lain sebagainya, menambah jumlah karyawan 

yang berkompeten dan memiliki sikap profesional untuk secara serius menyelesaikan 

masalah setiap nasabahnya dan yang tidak pernah mengabaikan keluhan para nasabah, 

menambah jam kerja operasional pada akhir pekan, dan juga harus menambah fasilitas 

loket teller, customer service dan  ruang  tunggu  

2. PT. Bank Mandiri Tbk harus menyadari bahwa dimensi kualitas pelayanan the real 

quality of a given bank’s offer memberikan pengaruh yang signifikan bagi terciptanya 

loyalty. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri Tbk harus menambah jenis produk 

perbankan baru seperti tabungan untuk pernikahan dan Kredit Kendaraan Bermotor 

(KKB), meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem jaringan telekomunikasi dan 
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hotline customer service, meningkatkan kinerja pemberian informasi yang akurat 

kepada nasabah dengan  melalui SMS dan e-mail kepada para nasabah, website resmi 

Bank Mandiri, pengenalan informasi di kantor cabang, iklan di media cetak dan 

elektronik agar para nasabah dapat mengetahui perkembangan terkini mengenai produk 

dan layanan Bank Mandiri.  

3. PT. Bank Mandiri Tbk harus menyadari bahwa dimensi kualitas pelayanan  the level of 

customer service memberikan pengaruh yang signifikan dalam penciptaan  loyalty. 

Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri Tbk harus memiliki dan menjalankan budaya kerja 

pelayanan yang cepat, tanggap, aktif,  dan mau  melayani dan menyelesaikan masalah 

setiap nasabah dengan baik, menambah jumlah karyawan yang ramah, berkompeten, 

memiliki sikap profesional, jujur, siap menyelesaikan masalah setiap nasabah, 

memberikan program pelatihan dan pengembangan secara rutin setiap tahunnya kepada 

para karyawan, dan melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang tepat, serta 

meningkatkan keamanan dalam menggunakan layanan  ATM dengan menambah 

jumlah digit nomor PIN, misalnya menjadi 6 digit PIN, pemasangan sistem anti-

skimming pada fasilitas mesin ATM, dan penggunaan teknologi chip pada kartu ATM 

4. Untuk penelitian selanjutnya, objek penelitian juga dapat diambil dari merek perbankan 

di Indonesia lainnya, baik itu bank milik pemerintah  maupun bank milik swasta, 

seperti BCA, BRI, BNI, BTN, ataupun bank lainnya. Hal tersebut disarankan guna 

mencari tahu lebih dalam  mengenai pandangan konsumen mengenai citra perusahaan, 

kualitas pelayanan, nilai bagi pelanggan atau nasabah, kepuasan, dan loyalitas 

pelanggan atau nasabah dalam  produk  dan layanan perbankan yang berbeda. Selain 

itu, keberagaman objek penelitian dapat menambah ilmu disiplin marketing dan dapat 

memberikan sumbangan berupa strategi baru bagi industri perbankan yang sangat 

diminati di Indonesia. 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

92 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abubakar, M.M., Mokhtar, S.S.M., & Abdullattef, A.O. (2013). Modelling the mediation effect of 
service recovery on the relationship between customer complaints and customer loyalty in the 
retail banking industry. Australian Journal of Business and Management Research. 3 (4), 32-
38. 

Akbar, M.M., & Parvez, N. (2009). Impact of service quality, trust, and customer satifaction on 
customer loyalty. ABAC Journal. 29 (1), 24-38. 

Ball, D., Coelho, P.S., & Machas, A. (2004). The role of communication and trust in explaining 
customer loyalty: An extension to the ECSI model. European Journal of Marketing. 38 
(9/10), 1272-1293. 

Bontis, N., Booker, L.D., & Serenko, A. (2007). The mediating effect of organizational reputation 
on customer loyalty and service recommendation in the banking industy. Management 
Decision. 45 (9), 1426-1445. 

Brakus, J.J., Schmitt, B.H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? How it 
measured? Does it affect loyalty?. Journal of Marketing. 73 (May 2009), 52-68. 

Bravo, R., Montaner, T., & Pina, M.J. (2012). Corporate brand image of financial institutions: A 
consumer approach. Journal of Product & Brand Management, 21, 232-245. 

Cooper, D.R., & Schindler, P.S. (2011). Business Research Methods. Singapore: McGraw-Hill. 

Dann, S. (2008). Applying services marketing principles to postgraduate supervision. Quality 
Assurance in Education. 16 (4), 333-346. 

Edward, M., & Sahadev, S. (2012). Role of switching costs in the service quality, perceived value, 
customer satisfaction and customer retention linkage. Asia Pacific Journal of Marketing and 
Logistics. 23 (3), 327-345. 

Flavian, C., Guinaliu, M., & Torres, E. (2005). The influence of corporate image on consumer trust: 
A comparative analysis in traditional versus internet banking. Internet Research. 15 (4), 447-
470. 

Gautam, V. (2011). Investigating the moderating role of corporate image in the relationship 
between perceived justice and recovery satisfaction: Evidence from indian aviation industry. 
International Review of Management and Marketing. 1 (4), 74-85. 

Hair, J.F., Anderson, R.F., & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis, (7th ed.), Prentice 
Hall. 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin,B.J.,&Anderson, R.E. (2010).Multivariate data analysis: A global 
perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education. 

Hung, C.H. (2008). The effect of brand image on public relations perceptions and customer loyalty. 
International Journal of Management. 25 (2), 237-246. 

Kaur, H., & Soch, H. (2013). Mediating roles of commitment and corporate image in the formation 
of customer loyalty. Journal of Indian Business Research. 5 (1), 33-51. 

Kaveh, M. (2012). Role of trust in explaining repurchase intention. African Journal of Business and 
Management. 6 (14), 5014-5025. 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

93 
 

Kocoglu, D., & Kirmaci, S. (2012). Customer relationship management and customer loyalty: A 
survey in the sector of banking. International Journal of Business and Social Science. 3 (3), 
282-291. 

Ladhari, R.,& Morales, M. (2008). Perceived service quality, perceived value and recommendation: 
A study among canadian public library users. Library Management. 29 (4/5), 352-366. 

Lee, H.S. (2013). Major moderators influencing the relationships of service quality, customer 
satisfaction and customer loyalty. Canadian Center of Science and Education. 9 (2), 1-11. 

Lei, P.W., & Wu, Q. (2007). Introduction to structural equation modeling: Issues and practical 
considerations. Instructional Topics in Educational Measurement. 33-43. 

Lien, C.H., Wen, M.J., & Wu, C.C. (2011). Investigating the relationship among e-service quality, 
perceived value, satisfaction, and behavioral intentions in taiwanese online shopping. Asia 
Pacific Management Review. 16 (3), 211-223. 

Lin, L.Y., & Lu, C.Y. (2010). The influence of corporate image, relationship marketing, and trust 
on purchase intention: The moderating effects of word-of-mouth. Tourism Review, 65 (3), 16-
34. 

Liu, C.C., Tseng, H.C., Chuang, L.M., & Huang, C.M. (2012). A study of the impact of the e-crm 
perspective on customer satisfaction and customer loyalty-exemplified by bank sinopac. 
Journal of Economics and Behavioral Studies. 4 (8), 467-476. 

Lovelock, C. & Wirtz, J. (2011).Services Marketing: People, technology, strategy (Seventh 
Edition). England: Pearson Education Limited. 

Malhotra, N.K. (2005). Riset Pemasaran Pendekatan Terapan (Edisi Keempat). PT. Indeks 
Kelompok Gramedia, Jakarta. 

Malhotra, N.K. (2010). Marketing Research: An Applied Orientation. Upper Saddle River, NJ: 
Pearson/Prentice Hall. 

Marcin, P., & Lisa, M.Q. (2005). An empirical investigation of customer satisfaction and loyalty 
across two divergent bank segments. Journal of Financial Services Marketing. 9 (4), 344-359. 

Martenson, R. (2007). Corporate brand image, satisfaction and store loyalty: A study of the store as 
a brand, store brands and manufacturer brands. International Journal of Retail & Distribution 
Management. 35 (7), 544-555. 

Mohsan, F., Nawaz, M.M., Khan, M.S., Shaukat, Z., & Aslam, N. (2011). Impact of customer 
satisfaction on customer loyalty and intentions to switch: Evidence from banking sector of 
pakistan. International Journal of Business and Social Science. 2 (16), 263-270. 

Ogba, I.E., & Tan, Z. (2009). Exploring the impact of brand image on customer loyalty and 
commitment in china. Journal of Technology Management in China. 4 (2), 132-144. 

Patterson, P.G., & Spreng, R.A. (1997). Modelling the relationship between perceived value, 
satisfaction and repurchase intentions in a business-to-business, service context: An empirical 
examination. International Journal of Service Industry Management. 8 (5), 414-434. 

Pedersen, P.E., & Nysveen, H. (2001). Shopbot banking: An exploratory study of customer loyalty 
effects. The International Journal of Bank Marketing. 19 (4/5), 146-155. 

Pura, M. (2005). Linking perceived value and loyalty in location-based mobile services. Managing 
Service Quality. 15 (6), 509-538. 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

94 
 

Raza, M.A., Siddqiuei, A.N., Awan, H.M., & Bukhari, K. (2012). Relationship between service 
quality, perceived value, satisfaction, and revisit intention in hotel industry. Interdisciplinary 
Journal of Contemporary Research in Business. 4 (8), 788-805. 

Roig, J.C.F., Garcia, J.S., Tena, M.A.M., & Monzonis, J.L. (2006). Customer perceived value in 
banking services. International Journal of Bank Marketing. 24 (5), 266-283. 

Santoso,S. (2012). Analisis SEM menggunakan AMOS.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.  

Santouridis, I., & Trivellas, P. (2010). Investigating the impact of service quality and customer 
satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in greece. The TQM Journal. 22 (3), 
330-343. 

Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan(Edisi 
Kelima). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Siddiqi, K.O. (2011). Interrelations between service quality attributes, customer satisfaction, and 
customer loyalty in the retail banking sector in bangladesh. International Journal of Business 
and Management, 6 (3), 12-36. 

Skowron, L., & Kristensen, K. (2012). The impact of the recent banking crisis on customer loyalty 
in the banking sector: Developing versus developed countries. The TQM Journal, 24 (6), 480-
497. 

Thuy, P.N., & Hau, L.N. (2010). Service personal values and customer loyalty: A study of banking 
services in a transitional economy. International Journal of Bank Marketing. 28 (6), 465-478. 

Tu, Y.T., Li, M.L., & Chih, H.C. (2013). An empirical study of corporate brand image, customer 
perceived value and satisfaction on loyalty in shoe industry. Journal of Economics and 
Behavioral Studies. 5 (7), 469-483. 

Wijanto, S.H. (2008). Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8: Konsep & Tutorial (Edisi 
Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Yeo, R.K., & Youssef, M.A. (2010). Communicating corporate image into existence: The case of 
the saudi banking industry. Corporate communication: An international journal, 15 (3), 263-
280. 

Zhu, Y.Q., & Chen, H.G. (2012). Service fairness and customer satisfaction in internet banking: 
Exploring the mediating effects of trust and customer value.Internet Research, 22 (4), 482-
498. 

www.infobanknews.com 

www.bankmandiri.co.id 

 

 

 

 

 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014

http://www.infobanknews.com/
http://www.bankmandiri.co.id/


 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

  

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

96 
 

Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian 

 

PENGARUH CITRA PERUSAHAAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

NILAI PELANGGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUASAN DAN 

LOYALITAS PELANGGAN: SUATU PENELITIAN PADA BANK MANDIRI TBK 

Responden Yth, 

Saya adalah mahasiswa STIE Indonesia Banking yang bernama Kevin Mangaradja 

Habonaran sedang melakukan penelitian mengenai pengaruh citra perusahaan dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Mandiri. Supaya penelitian ini 

dapat berjalan dengan baik, saya memohon kesediaan waktu saudara-saudari untuk mengisi 

sejumlah pertanyaan yang telah disediakan pada halaman ini. Penelitian ini murni dilakukan 

untuk tujuan akademis. Oleh karena itu, dimohon kesediaan Anda untuk menjawab kuesioner 

ini dengan sejujurnya dan sebenarnya. Atas perhatian dan partisipasinya, Saya mengucapkan 

terima kasih. 

SCREENING 

Untuk mendapatkan hasil data yang diinginkan oleh peneliti, maka isilah beberapa 

pertanyaan berikut secara benar dan jujur. Terima kasih. 

Apakah Anda adalah nasabah Bank Mandiri? 

o Ya → Lanjut ke pertanyaan selanjutnya 

o Tidak → Stop sampai disini 
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Lampiran 1.2 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

A. PROFIL RESPONDEN 

Isilah profil Anda pada pertanyaan berikut. Data yang telah Anda isi digunakan untuk 

kepentingan penelitian dan tidak dipergunakan untuk tujuan lain. Terima kasih. Berilah 

tanda silang (×) pada jawaban yang Anda pilih. 

1. Jenis Kelamin 

o Pria 

o Wanita 

2. Alamat tempat tinggal Anda 

o Jakarta Barat 

o Jakarta Pusat 

o Jakarta Selatan 

o Jakarta Timur 

o Jakarta Utara 

3. Usia (Tahun) 

           Tuliskan umur Anda saat ini 

 

 

4. Pendidikan Terakhir 

o SD/SMP 

o SMA 

o D1/D2/D3/D4 

o S1 

o S2 

o S3 
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Lampiran 1.3 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

5. Pekerjaan Anda saat ini 

o Pelajar/ Mahasiswa 

o Pegawai Swasta/ Karyawan Swasta 

o Pegawai Negeri Sipil 

o Wiraswasta 

o Lainnya  

 

B. PERSEPSI KONSUMEN ATAS BANK 

Isilah seluruh pertanyaan berikut setelah mencocokkan dengan pernyataan yang telah 

disediakan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari 1 hingga 7. Skala 

1 digunakan untuk menunjukkan bahwa Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. Skala 7 digunakan untuk menunjukkan bahwa Anda sangat setuju dengan 

pernyataan tersebut. Mohon isi kuesioner ini se-objektif mungkin. Terima kasih. 

Berilah tanda silang (×) pada jawaban yang Anda pilih. 

1. Saya terkesan dengan yang diberikan oleh karyawan Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

2. Bank Mandiri merupakan bank yang berorientasi untuk memenuhi keinginan 

nasabahnya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

3. Bank Mandiri melakukan banyak usaha untuk memberikan manfaat bagi 
masyarakat 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 
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Lampiran 1.4 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

4. Bank Mandiri memiliki reputasi yang bagus dalam industri perbankan 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

5. Bank Mandiri menggunakan teknologi pendukung yang modern 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

6. Bank Mandiri memiliki jumlah kantor cabang yang memadai demi menunjang 

kegiatan Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

7. Jam kerja kantor cabang Bank Mandiri sesuai dengan ritme kegiatan Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

8. Bank Mandiri menyediakan jumlah ATM yang memudahkan kegiatan Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

9. Kantor cabang Bank Mandiri memiliki interior yang menarik 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

10. Saya dapat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan Bank Mandiri kapan 

saja melalui telepon 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 
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Lampiran 1.5 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

11. Bank Mandiri senantiasa melayani Saya dengan cepat 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

12. Bank Mandiri senantiasa tepat waktu dalam melayani Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

13. Saya dapat dengan cepat melakukan transaksi antar bank melalui Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

14. Bank Mandiri memiliki variasi produk perbankan yang sesuai dengan 

kebutuhan Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

15. Bank Mandiri memberikan informasi yang akurat kepada Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

16. Karyawan Bank Mandiri selalu bersikap profesional dalam melayani Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

17. Saya merasa aman dalam menggunakan layanan Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 
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Lampiran 1.6 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

18. Karyawan Bank Mandiri senantiasa memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

standard kualitas yang telah dibuat oleh Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

19. Karyawan Bank Mandiri selalu memberikan layanan personal kepada Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

20. Karyawan Bank Mandiri selalu menampilkan perilaku yang ramah saat 

melayani Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

21. Layanan Bank Mandiri memberikan manfaat yang besar untuk menunjang 

aktivitas Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

22. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Mandiri mencerminkan setiap rupiah biaya 

yang Saya bayarkan 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

23. Manfaat yang Saya terima dari Bank Mandiri sesuai dengan biaya yang sudah 

Saya keluarkan 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 
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Lampiran 1.7 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

24. Saya tidak keberatan mengeluarkan sejumlah biaya demi mendapatkan manfaat 

layanan Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

25. Saya puas dengan performa layanan Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

26. Jika Saya membutuhkan layanan perbankan lagi, Saya akan menggunakan 

layanan Bank Mandiri lainnya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

27. Saya telah membuat keputusan yang tepat dengan menggunakan layanan Bank 

Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

28. Saya merasa senang dengan keputusan Saya untuk menggunakan layanan Bank 

Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

29. Saya senang menggunakan layanan Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 
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Lampiran 1.8 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

30. Saya akan menggunakan kembali layanan Bank Mandiri di masa mendatang 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

31. Saya ingin tetap menjadi nasabah Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

32. Saya bersedia merekomendasikan Bank Mandiri kepada orang lain 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

33. Saya akan selalu mempertimbangkan Bank Mandiri sebagai pilihan pertama 

Saya 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 

34. Jika Saya membutuhkan layanan perbankan lain, maka Saya tetap akan memilih 

Bank Mandiri 

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju 
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Lampiran 1.9 Kuesioner Online 
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Lampiran 1.10 Kuesioner Online (Lanjutan) 
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Lampiran 1.11 Kuesioner Online (Lanjutan) 
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Lampiran 1.12 Kuesioner Online (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH CITRA..., Kevin Mangaradja Habonaran, Ma.-IBS, 2014



 

108 
 

Lampiran 1.2 Hasil Uji Validitas Pre-Test (30 Responden) 

1. Corporate Image 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .777 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 75.826 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 CI_1 CI_2 CI_3 CI_4 CI_5 

Anti-image Covariance 

CI_1 .232 -.167 -.160 -.099 .009 

CI_2 -.167 .291 .041 .049 -.150 

CI_3 -.160 .041 .503 -.055 -.048 

CI_4 -.099 .049 -.055 .593 -.166 

CI_5 .009 -.150 -.048 -.166 .481 

Anti-image Correlation 

CI_1 .721a -.644 -.470 -.266 .027 

CI_2 -.644 .725a .108 .119 -.402 

CI_3 -.470 .108 .828a -.101 -.099 

CI_4 -.266 .119 -.101 .848a -.311 

CI_5 .027 -.402 -.099 -.311 .832a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.350 66.994 66.994 3.350 66.994 66.994 

2 .581 11.613 78.607    
3 .562 11.248 89.855    
4 .363 7.267 97.122    
5 .144 2.878 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

CI_1 .910 

CI_2 .858 

CI_3 .774 

CI_4 .735 

CI_5 .804 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
2. Service Quality (Dimensi AC) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .533 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 36.554 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 AC_1 AC_2 AC_3 AC_4 AC_5 

Anti-image Covariance 

AC_1 .460 .109 -.318 .017 -.142 

AC_2 .109 .590 -.053 .079 -.348 

AC_3 -.318 -.053 .488 -.091 -.003 

AC_4 .017 .079 -.091 .961 .005 

AC_5 -.142 -.348 -.003 .005 .530 

Anti-image Correlation 

AC_1 .522a .208 -.670 .025 -.288 

AC_2 .208 .474a -.098 .105 -.623 

AC_3 -.670 -.098 .566a -.132 -.005 

AC_4 .025 .105 -.132 .597a .007 

AC_5 -.288 -.623 -.005 .007 .554a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.097 41.931 41.931 2.097 41.931 41.931 

2 1.369 27.385 69.317 1.369 27.385 69.317 

3 .896 17.918 87.235    

4 .382 7.643 94.877    

5 .256 5.123 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

AC_1 .779 .434 

AC_2 .550 -.692 

AC_3 .777 .446 

AC_4 .066 .549 

AC_5 .761 -.448 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
2. Service Quality (Dimensi RQ) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .802 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 101.914 

df 10 

Sig. .000 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.648 72.957 72.957 3.648 72.957 72.957 

2 .623 12.467 85.424    
3 .397 7.939 93.363    
4 .228 4.560 97.923    
5 .104 2.077 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Anti-image Matrices 

 RQ_1 RQ_2 RQ_3 RQ_4 RQ_5 

Anti-image Covariance 

RQ_1 .156 -.119 -.058 -.128 .020 

RQ_2 -.119 .235 -.085 .054 -.009 

RQ_3 -.058 -.085 .325 .003 -.113 

RQ_4 -.128 .054 .003 .342 -.161 

RQ_5 .020 -.009 -.113 -.161 .567 

Anti-image Correlation 

RQ_1 .743a -.623 -.259 -.554 .067 

RQ_2 -.623 .786a -.307 .191 -.024 

RQ_3 -.259 -.307 .891a .010 -.264 

RQ_4 -.554 .191 .010 .780a -.365 

RQ_5 .067 -.024 -.264 -.365 .853a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

RQ_1 .933 

RQ_2 .877 

RQ_3 .880 

RQ_4 .839 

RQ_5 .729 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
2. Service Quality (Dimensi LCS) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .790 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 92.161 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 LCS_1 LCS_2 LCS_3 LCS_4 LCS_5 

Anti-image Covariance 

LCS_1 .186 -.179 -.084 .003 -.099 

LCS_2 -.179 .411 .030 -.043 .058 

LCS_3 -.084 .030 .360 -.007 -.108 

LCS_4 .003 -.043 -.007 .559 -.149 

LCS_5 -.099 .058 -.108 -.149 .247 

Anti-image Correlation 

LCS_1 .738a -.645 -.323 .010 -.459 

LCS_2 -.645 .728a .078 -.090 .183 

LCS_3 -.323 .078 .873a -.015 -.362 

LCS_4 .010 -.090 -.015 .874a -.402 

LCS_5 -.459 .183 -.362 -.402 .781a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.510 70.193 70.193 3.510 70.193 70.193 

2 .659 13.173 83.366    
3 .488 9.759 93.125    
4 .218 4.368 97.493    
5 .125 2.507 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

LCS_1 .928 

LCS_2 .750 

LCS_3 .851 

LCS_4 .741 

LCS_5 .901 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Perceived Value 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .549 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 29.476 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PV_1 PV_2 PV_3 PV_4 

Anti-image Covariance 

PV_1 .538 -.277 -.284 .126 

PV_2 -.277 .592 .094 -.265 

PV_3 -.284 .094 .583 -.259 

PV_4 .126 -.265 -.259 .650 

Anti-image Correlation 

PV_1 .535a -.490 -.507 .214 

PV_2 -.490 .562a .161 -.428 

PV_3 -.507 .161 .560a -.421 

PV_4 .214 -.428 -.421 .538a 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA) 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.261 56.520 56.520 2.261 56.520 56.520 

2 .765 19.127 75.647    
3 .698 17.450 93.097    
4 .276 6.903 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PV_1 .778 

PV_2 .761 

PV_3 .766 

PV_4 .700 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Customer Satisfaction 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .790 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 108.393 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 CS_1 CS_2 CS_3 CS_4 CS_5 

Anti-image Covariance 

CS_1 .239 .051 .043 -.098 -.145 

CS_2 .051 .637 -.104 -.058 .005 

CS_3 .043 -.104 .228 -.120 -.075 

CS_4 -.098 -.058 -.120 .176 -.002 

CS_5 -.145 .005 -.075 -.002 .254 

Anti-image Correlation 

CS_1 .747a .131 .182 -.476 -.589 

CS_2 .131 .878a -.274 -.173 .014 

CS_3 .182 -.274 .783a -.597 -.310 

CS_4 -.476 -.173 -.597 .783a -.010 

CS_5 -.589 .014 -.310 -.010 .815a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.629 72.587 72.587 3.629 72.587 72.587 

2 .779 15.589 88.176    
3 .291 5.813 93.988    
4 .198 3.951 97.939    
5 .103 2.061 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

CS_1 .865 

CS_2 .628 

CS_3 .905 

CS_4 .938 

CS_5 .888 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
5. Loyalty 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .790 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 102.341 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 LOY_1 LOY_2 LOY_3 LOY_4 LOY_5 

Anti-image Covariance 

LOY_1 .404 -.148 -.118 .105 .058 

LOY_2 -.148 .261 -.022 -.139 -.062 

LOY_3 -.118 -.022 .194 -.013 -.134 

LOY_4 .105 -.139 -.013 .495 -.070 

LOY_5 .058 -.062 -.134 -.070 .217 

Anti-image Correlation 

LOY_1 .741a -.454 -.421 .235 .197 

LOY_2 -.454 .827a -.096 -.388 -.261 

LOY_3 -.421 -.096 .776a -.041 -.652 

LOY_4 .235 -.388 -.041 .834a -.213 

LOY_5 .197 -.261 -.652 -.213 .778a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.632 72.639 72.639 3.632 72.639 72.639 

2 .693 13.855 86.494    
3 .358 7.166 93.659    
4 .201 4.019 97.678    
5 .116 2.322 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

LOY_1 .763 

LOY_2 .914 

LOY_3 .922 

LOY_4 .742 

LOY_5 .903 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Lampiran 1.14 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test (30 Responden) 

1. Corporate Image 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.870 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CI_1 23.90 12.645 .844 .805 

CI_2 24.13 12.120 .743 .833 

CI_3 24.13 14.189 .648 .854 

CI_4 23.80 13.890 .598 .868 

CI_5 23.63 15.137 .693 .849 
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2. Service Quality (Dimensi AC) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.477 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AC_1 23.40 8.455 .440 .333 

AC_2 24.00 8.966 .193 .462 

AC_3 23.57 7.840 .469 .295 

AC_4 24.57 8.392 .013 .681 

AC_5 23.93 8.202 .428 .327 

 
2. Service Quality (Dimensi RQ) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.904 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

RQ_1 24.23 11.771 .877 .857 

RQ_2 24.23 11.909 .786 .878 

RQ_3 23.87 12.809 .801 .876 

RQ_4 24.23 12.944 .748 .886 

RQ_5 24.10 13.403 .609 .915 

 
2. Service Quality (Dimensi LCS) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.874 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LCS_1 24.33 11.264 .875 .802 

LCS_2 24.67 11.402 .635 .881 

LCS_3 24.43 13.771 .732 .846 

LCS_4 24.80 13.476 .599 .872 

LCS_5 24.17 13.730 .807 .835 

 
3. Perceived Value 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.705 4 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PV_1 16.70 12.907 .517 .658 

PV_2 17.03 10.309 .543 .610 

PV_3 16.97 11.413 .535 .625 

PV_4 18.00 7.862 .504 .683 

 
4. Customer Satisfaction 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.883 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CS_1 24.00 15.172 .730 .855 

CS_2 24.40 16.110 .497 .924 

CS_3 23.93 15.168 .833 .831 

CS_4 23.73 16.478 .880 .833 

CS_5 23.80 16.234 .788 .844 

 
5. Loyalty 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.897 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LOY_1 23.40 22.593 .628 .900 

LOY_2 23.50 17.914 .851 .850 

LOY_3 23.40 19.490 .851 .854 

LOY_4 23.77 18.875 .630 .909 

LOY_5 23.53 18.602 .833 .855 
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Lampiran 1.15 Hasil Degree of Freedom dan Goodness Of Fit Model Pengukuran 1 

1.Computation Degree Of Freedom 

Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample moments: 595 

Number of distinct parameters to be estimated: 75 
Degrees of freedom (595 - 75): 520 

 
2. Result 

Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1229,262 
Degrees of freedom = 520 
Probability level = .000 
 
3. Model Fit (Goodness Of Fit) 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 75 1229,262 520 ,000 2,364 
Saturated model 595 ,000 0   
Independence model 34 5869,177 561 ,000 10,462 
 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,101 ,712 ,671 ,622 
Saturated model ,000 1,000   
Independence model ,875 ,090 ,034 ,084 
 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,791 ,774 ,867 ,856 ,866 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,927 ,733 ,803 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
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NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 709,262 610,654 815,559 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 5308,177 5065,504 5557,341 

 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 7,274 4,197 3,613 4,826 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 34,729 31,409 29,973 32,884 

 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,090 ,083 ,096 ,000 
Independence model ,237 ,231 ,242 ,000 
 

AIC     

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 1379,262 1418,441 1614,447 1689,447 
Saturated model 1190,000 1500,821 3055,800 3650,800 
Independence model 5937,177 5954,938 6043,794 6077,794 

 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 8,161 7,578 8,790 8,393 
Saturated model 7,041 7,041 7,041 8,881 
Independence model 35,131 33,695 36,606 35,236 
 
HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 79 83 
Independence model 18 19 
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Lampiran 1.16 Hasil Degree of Freedom dan Goodness Of Fit Model Pengukuran 2 

1.Computation Degree Of Freedom 

Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample moments: 561 

Number of distinct parameters to be estimated: 73 
Degrees of freedom (561 - 73): 488 

 

2. Result 

Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1171,552 
Degrees of freedom = 488 
Probability level = .000 
 
3. Model Fit (Goodness Of Fit) 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 73 1171,552 488 ,000 2,401 
Saturated model 561 ,000 0   
Independence model 33 5772,838 528 ,000 10,933 
 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,099 ,717 ,675 ,624 
Saturated model ,000 1,000   
Independence model ,880 ,089 ,032 ,084 
 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,797 ,780 ,871 ,859 ,870 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,924 ,737 ,804 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
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NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 683,552 587,168 787,618 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 5244,838 5003,923 5492,234 
 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 6,932 4,045 3,474 4,660 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 34,159 31,035 29,609 32,498 
 
AIC 

    
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 1317,552 1354,322 1546,465 1619,465 
Saturated model 1122,000 1404,578 2881,183 3442,183 
Independence model 5838,838 5855,460 5942,319 5975,319 
 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,091 ,084 ,098 ,000 
Independence model ,242 ,237 ,248 ,000 
 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 7,796 7,226 8,412 8,014 
Saturated model 6,639 6,639 6,639 8,311 
Independence model 34,549 33,124 36,013 34,648 
 
HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 78 82 
Independence model 18 18 
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Lampiran 1.17 Hasil Degree of Freedom dan Goodness Of Fit Model Struktural 

1.Computation Degree Of Freedom 

Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample moments: 561 

Number of distinct parameters to be estimated: 76 
Degrees of freedom (561 - 76): 485 

 
2. Result 

Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1286,655 
Degrees of freedom = 485 
Probability level = .000 
 
3. Model Fit (Goodness Of Fit) 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 76 1286,655 485 ,000 2,653 
Saturated model 561 ,000 0   
Independence model 33 5772,838 528 ,000 10,933 

 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,246 ,723 ,679 ,625 
Saturated model ,000 1,000   
Independence model ,880 ,089 ,032 ,084 

 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,777 ,757 ,848 ,834 ,847 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,919 ,714 ,778 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
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NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 801,655 699,140 911,814 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 5244,838 5003,923 5492,234 
 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 7,613 4,744 4,137 5,395 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 34,159 31,035 29,609 32,498 
 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,099 ,092 ,105 ,000 
Independence model ,242 ,237 ,248 ,000 
 
AIC     
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 1438,655 1476,936 1676,976 1752,976 
Saturated model 1122,000 1404,578 2881,183 3442,183 
Independence model 5838,838 5855,460 5942,319 5975,319 
 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 8,513 7,906 9,165 8,739 
Saturated model 6,639 6,639 6,639 8,311 
Independence model 34,549 33,124 36,013 34,648 
 
HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 71 74 
Independence model 18 18 
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Lampiran 1.18 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Model Pengukuran 1 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
AC <--- SQ ,885 
LCS <--- SQ ,953 
RQ <--- SQ ,953 
CI_5 <--- CI ,822 
CI_4 <--- CI ,818 
CI_3 <--- CI ,804 
CI_2 <--- CI ,773 
CI_1 <--- CI ,744 
LOY_5 <--- LOY ,859 
LOY_4 <--- LOY ,781 
LOY_3 <--- LOY ,893 
LOY_1 <--- LOY ,900 
PV_4 <--- PV ,477 
PV_3 <--- PV ,850 
PV_2 <--- PV ,717 
PV_1 <--- PV ,766 
SAT_5 <--- SAT ,908 
SAT_4 <--- SAT ,903 
SAT_3 <--- SAT ,903 
SAT_2 <--- SAT ,829 
SAT_1 <--- SAT ,836 
LCS_4 <--- LCS ,774 
LCS_1 <--- LCS ,807 
RQ_5 <--- RQ ,719 
RQ_4 <--- RQ ,817 
RQ_3 <--- RQ ,765 
RQ_2 <--- RQ ,842 
RQ_1 <--- RQ ,845 
AC_5 <--- AC ,607 
AC_3 <--- AC ,752 
AC_2 <--- AC ,727 
AC_1 <--- AC ,750 
LOY_2 <--- LOY ,884 
AC_4 <--- AC ,589 
LCS_2 <--- LCS ,798 
LCS_3 <--- LCS ,838 
LCS_5 <--- LCS ,787 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
AC <--- SQ 1,000     LCS <--- SQ 1,210 ,113 10,754 *** par_20 
RQ <--- SQ 1,341 ,123 10,913 *** par_22 
CI_5 <--- CI 1,000     CI_4 <--- CI 1,141 ,083 13,772 *** par_1 
CI_3 <--- CI 1,119 ,084 13,328 *** par_2 
CI_2 <--- CI 1,199 ,095 12,626 *** par_3 
CI_1 <--- CI 1,000     LOY_5 <--- LOY 1,000     LOY_4 <--- LOY 1,034 ,072 14,348 *** par_4 
LOY_3 <--- LOY 1,143 ,057 20,096 *** par_5 
LOY_1 <--- LOY 1,000     PV_3 <--- PV 1,187 ,106 11,224 *** par_6 
PV_2 <--- PV 1,094 ,117 9,326 *** par_7 
PV_1 <--- PV 1,000     SAT_5 <--- SAT 1,000     SAT_4 <--- SAT ,988 ,047 20,934 *** par_8 
SAT_3 <--- SAT 1,042 ,050 20,828 *** par_9 
SAT_2 <--- SAT 1,097 ,067 16,347 *** par_10 
SAT_1 <--- SAT 1,000     LCS_4 <--- LCS 1,055 ,083 12,733 *** par_11 
LCS_1 <--- LCS 1,000     RQ_5 <--- RQ 1,000     RQ_4 <--- RQ ,819 ,061 13,465 *** par_12 
RQ_3 <--- RQ ,831 ,069 12,127 *** par_13 
RQ_2 <--- RQ ,988 ,065 15,140 *** par_14 
RQ_1 <--- RQ 1,000     AC_5 <--- AC 1,000     AC_3 <--- AC 1,013 ,097 10,482 *** par_15 
AC_2 <--- AC 1,151 ,116 9,947 *** par_16 
AC_1 <--- AC 1,000     LOY_2 <--- LOY ,991 ,051 19,397 *** par_17 
AC_4 <--- AC ,897 ,116 7,712 *** par_18 
LCS_2 <--- LCS 1,107 ,083 13,405 *** par_19 
LCS_3 <--- LCS 1,109 ,075 14,824 *** par_21 
LCS_5 <--- LCS 1,000     PV_4 <--- PV ,898 ,150 5,996 *** par_33 
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Lampiran 1.19 Hasil Uji Validitas dan ReliabilitasModel Pengukuran 2 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
AC <--- SQ ,885 
LCS <--- SQ ,953 
RQ <--- SQ ,953 
CI_5 <--- CI ,822 
CI_4 <--- CI ,818 
CI_3 <--- CI ,804 
CI_2 <--- CI ,774 
CI_1 <--- CI ,744 
LOY_5 <--- LOY ,859 
LOY_4 <--- LOY ,781 
LOY_3 <--- LOY ,893 
LOY_1 <--- LOY ,900 
PV_3 <--- PV ,849 
PV_2 <--- PV ,717 
PV_1 <--- PV ,775 
SAT_5 <--- SAT ,909 
SAT_4 <--- SAT ,904 
SAT_3 <--- SAT ,903 
SAT_2 <--- SAT ,828 
SAT_1 <--- SAT ,836 
LCS_4 <--- LCS ,774 
LCS_1 <--- LCS ,808 
RQ_5 <--- RQ ,719 
RQ_4 <--- RQ ,817 
RQ_3 <--- RQ ,766 
RQ_2 <--- RQ ,842 
RQ_1 <--- RQ ,845 
AC_5 <--- AC ,607 
AC_3 <--- AC ,753 
AC_2 <--- AC ,727 
AC_1 <--- AC ,750 
LOY_2 <--- LOY ,884 
AC_4 <--- AC ,589 
LCS_2 <--- LCS ,798 
LCS_3 <--- LCS ,838 
LCS_5 <--- LCS ,787 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
AC <--- SQ 1,000     
LCS <--- SQ 1,212 ,113 10,753 *** par_20 
RQ <--- SQ 1,342 ,123 10,906 *** par_22 
CI_5 <--- CI 1,000     
CI_4 <--- CI 1,141 ,083 13,771 *** par_1 
CI_3 <--- CI 1,119 ,084 13,323 *** par_2 
CI_2 <--- CI 1,199 ,095 12,633 *** par_3 
CI_1 <--- CI 1,000     
LOY_5 <--- LOY 1,000     
LOY_4 <--- LOY 1,034 ,072 14,343 *** par_4 
LOY_3 <--- LOY 1,143 ,057 20,093 *** par_5 
LOY_1 <--- LOY 1,000     
PV_3 <--- PV 1,170 ,104 11,290 *** par_6 
PV_2 <--- PV 1,080 ,115 9,384 *** par_7 
PV_1 <--- PV 1,000     
SAT_5 <--- SAT 1,000     
SAT_4 <--- SAT ,989 ,047 21,001 *** par_8 
SAT_3 <--- SAT 1,042 ,050 20,814 *** par_9 
SAT_2 <--- SAT 1,095 ,067 16,294 *** par_10 
SAT_1 <--- SAT 1,000     
LCS_4 <--- LCS 1,054 ,083 12,731 *** par_11 
LCS_1 <--- LCS 1,000     
RQ_5 <--- RQ 1,000     
RQ_4 <--- RQ ,819 ,061 13,464 *** par_12 
RQ_3 <--- RQ ,832 ,069 12,137 *** par_13 
RQ_2 <--- RQ ,988 ,065 15,134 *** par_14 
RQ_1 <--- RQ 1,000     
AC_5 <--- AC 1,000     
AC_3 <--- AC 1,014 ,097 10,487 *** par_15 
AC_2 <--- AC 1,152 ,116 9,949 *** par_16 
AC_1 <--- AC 1,000     
LOY_2 <--- LOY ,991 ,051 19,405 *** par_17 
AC_4 <--- AC ,897 ,116 7,706 *** par_18 
LCS_2 <--- LCS 1,107 ,083 13,407 *** par_19 
LCS_3 <--- LCS 1,108 ,075 14,818 *** par_21 
LCS_5 <--- LCS 1,000     
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Lampiran 1.20 Hasil Uji Validitas dan ReliabilitasModel Struktural  

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
PV <--- CI -,018 
PV <--- SQ ,695 
SAT <--- PV ,335 
SAT <--- SQ ,396 
SAT <--- CI ,056 
AC <--- SQ ,918 
RQ <--- SQ ,993 
LCS <--- SQ ,924 
LOY <--- SAT ,708 
LOY <--- SQ ,086 
LOY <--- CI ,078 
CI_5 <--- CI ,822 
CI_4 <--- CI ,825 
CI_3 <--- CI ,797 
CI_2 <--- CI ,722 
CI_1 <--- CI ,736 
LOY_5 <--- LOY ,944 
LOY_4 <--- LOY ,858 
LOY_3 <--- LOY ,941 
LOY_2 <--- LOY ,915 
LOY_1 <--- LOY ,898 
PV_3 <--- PV ,884 
PV_2 <--- PV ,781 
PV_1 <--- PV ,863 
SAT_5 <--- SAT ,945 
LCS_4 <--- LCS ,765 
LCS_3 <--- LCS ,841 
LCS_1 <--- LCS ,821 
RQ_5 <--- RQ ,662 
RQ_4 <--- RQ ,838 
RQ_3 <--- RQ ,783 
RQ_2 <--- RQ ,781 
RQ_1 <--- RQ ,815 
AC_5 <--- AC ,624 
AC_4 <--- AC ,582 
AC_3 <--- AC ,750 
AC_2 <--- AC ,724 
AC_1 <--- AC ,748 
LCS_2 <--- LCS ,792 
LCS_5 <--- LCS ,780 
SAT_3 <--- SAT ,938 
SAT_1 <--- SAT ,873 
SAT_2 <--- SAT ,874 
SAT_4 <--- SAT ,938 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
PV <--- CI -,030 ,505 -,060 ,952 par_27 
PV <--- SQ 1,187 ,545 2,179 ,029 par_28 
SAT <--- PV ,355 ,094 3,762 *** par_24 
SAT <--- SQ ,715 ,520 1,374 ,169 par_25 
SAT <--- CI ,097 ,470 ,206 ,837 par_36 
AC <--- SQ 1,000     RQ <--- SQ 1,093 ,156 7,022 *** par_22 
LCS <--- SQ 1,070 ,141 7,576 *** par_23 
LOY <--- SAT ,870 ,087 9,982 *** par_26 
LOY <--- SQ ,192 ,513 ,374 ,708 par_29 
LOY <--- CI ,166 ,476 ,349 ,727 par_30 
CI_5 <--- CI 1,000     CI_4 <--- CI 1,203 ,096 12,568 *** par_1 
CI_3 <--- CI 1,159 ,097 11,958 *** par_2 
CI_2 <--- CI 1,170 ,112 10,426 *** par_3 
CI_1 <--- CI 1,092 ,102 10,687 *** par_4 
LOY_5 <--- LOY 1,000     LOY_4 <--- LOY ,862 ,046 18,734 *** par_5 
LOY_3 <--- LOY ,947 ,036 26,223 *** par_6 
LOY_2 <--- LOY ,797 ,034 23,232 *** par_7 
LOY_1 <--- LOY ,744 ,034 21,689 *** par_8 
PV_3 <--- PV ,945 ,060 15,765 *** par_9 
PV_2 <--- PV ,891 ,069 12,868 *** par_10 
PV_1 <--- PV 1,000     SAT_5 <--- SAT 1,000     LCS_4 <--- LCS 1,068 ,100 10,657 *** par_11 
LCS_3 <--- LCS 1,140 ,095 12,007 *** par_12 
LCS_1 <--- LCS 1,056 ,091 11,632 *** par_13 
RQ_5 <--- RQ 1,000     RQ_4 <--- RQ 1,004 ,104 9,627 *** par_14 
RQ_3 <--- RQ 1,017 ,112 9,102 *** par_15 
RQ_2 <--- RQ 1,096 ,121 9,071 *** par_16 
RQ_1 <--- RQ 1,212 ,129 9,399 *** par_17 
AC_5 <--- AC 1,000     AC_4 <--- AC ,858 ,132 6,495 *** par_18 
AC_3 <--- AC ,978 ,124 7,914 *** par_19 
AC_2 <--- AC 1,111 ,144 7,717 *** par_20 
AC_1 <--- AC ,963 ,122 7,905 *** par_21 
LCS_2 <--- LCS 1,125 ,101 11,121 *** par_31 
LCS_5 <--- LCS 1,000     SAT_3 <--- SAT ,944 ,036 25,968 *** par_32 
SAT_1 <--- SAT ,900 ,045 19,810 *** par_33 
SAT_2 <--- SAT ,984 ,049 19,908 *** par_34 
SAT_4 <--- SAT ,895 ,034 25,944 *** par_35 
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GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

Absolute-Fit Measure 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,099 Marginal Fit 

CMIN/DF ≤ 3.00 (good fit) 2,653 Good Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

NFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,847 Marginal Fit 
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Lampiran 1.21 Survei Minat dan Ketertarikan Nasabah terhadap Bank Mandiri 

Nama dan Usia 
Nasabah 

Produk Bank 
Mandiri yang 
digunakan 

Waktu/ Lamanya 
Penggunaan Produk 
Bank Mandiri 

Kesan Pribadi dalam 
Menggunakan 
Produk Bank 
Mandiri 

1. Anwar Riyadi (42 
Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan) 

>3 Tahun Sangat membantu 
kegiatan sehari-hari 

2. Rusdi Hermawan  
(55 Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan 
Haji) 

>2 Tahun Meringankan dan 
memudahkan jalan 
Saya untuk melakukan 
ibadah haji 

3. Agung Priatno (34 
Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan) 

1,5 Tahun Mempermudah urusan 
pribadi 

4. Rita Herlina  
(29 Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Kredit 
Konsumer KPR) 

>9 Bulan Mewujudkan keinginan 
Saya mendapatkan 
rumah idaman 

5. Januar Pasaribu 
(51 Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan) 

>2 Tahun Memuaskan dan 
berguna untuk 
memenuhi kebutuhan 
konsumtif yang 
mendadak 

6. Gani Subarja  
(47 Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan) 

>2 Tahun Puas karena sesuai 
dengan keinginan Saya 

7. Sandra Rahmawati 
(36 Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan) 

>1 Tahun Mempermudah dalam 
belanja sehari-hari 

8. Heri Sarjono  
(55 Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan 
Bisnis) 

>4 Tahun Sangat berguna bagi 
kelancaran transaksi 
bisnis 

9. Abdullah Priyono  
(46 Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan 
Bisnis) 

3,5 Tahun Mempermudah saya 
dalam urusan bisnis 

10. Rendra Harun (36 
Tahun) 

Consumer Banking 
(Mandiri Tabungan) 

>2 Tahun Senang dan puas 
karena berguna dalam 
membeli makanan 
sehari-hari 
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CURRICULUM VITAE 

PERSONAL DETAILS 

        

 

 

 

Full Name 

Sex   

Place, Date of Birth 

Nationality 

Marital Status 

Height, Weight 

Religion 

Address 

 

Mobile 

Phone 

Twitter & Line ID 

E-mail 

: Kevin Mangaradja Habonaran 

: Male 

: Jakarta, April, 4, 1992 

: Indonesia 

: Single 

: 174 cm, 80 kg 

: Christian 

: Jalan Pertengahan No.52 RT 015 RW 003,  Kelurahan 

Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 

: +62-878-73328275 

: 021-8403174 

: kevinmangaradja 

: kevinmangaradja8@yahoo.co.id 

 

OBJECTIVES 

I have a good work ethic and my knowledge and skills enable me to work efficiently which could assist 

in the short-term and long-term objectives of the company. 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

1997-1998 

1998-2004 

2004-2007 

2007-2010 

2010-2014 

Slamet Riyadi Pre School, Jakarta 

Slamet Riyadi Elementary School, Jakarta 

103 Junior High School, Jakarta 

98 Senior High School, Jakarta 

Bachelor Degree Majoring in Marketing Management with GPA 3.16 at STIE 

Indonesia Banking School 

 

COURSE & NON-FORMAL EDUCATION 

2007-2008 

2010-2011 

English Course at English First 

English Course at George Mason University 
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ORGANIZATIONAL EXPERIENCE 

2010-2011 Member of Operational Division in HMPS Manajemen STIE IBS 

 

INTERNSHIP AND WORKING EXPERIENCE 

2011 

2012 

Internship Program at BRI Unit Klojen, Malang 

Internship Program at Bank Indonesia, Jakarta 

 

WORKSHOP 

2011 

2013 

2013 

2014 

2014 

Service Excellent Workshop at Indonesia Banking School, Jakarta 

Customer Service & Selling Skill Workshop at Indonesia Banking School, Jakarta 

Credit Analysis Workshop at Indonesia Banking School, Jakarta 

Basic Treasury & Valuta Asing Workshop at Indonesia Banking School, Jakarta 

Trade Finance Workshop at Indonesia Banking School, Jakarta 

 

SKILL 

Computer Literate (Ms.Word, Ms. Excel, Ms. Powerpoint, & Ms. Publisher) 

Design Literate (Adobe Photoshop) 

Internet Literate  

SEM Analysis – AMOS 

Bahasa – Native Language 

English – Read, Write, & Speak 

 

ACHIEVEMENT 

2012 Participant of Abang None Jakarta Timur 

 

PERSONALITY 

Good attitude, hard worker, fast learner, kind, communicative, diligent, tolerant, discipline, honest, and 

be responsible 
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