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ABSTRACT 

 

Bancassurance is the new insurance selling model that is hybrid for giving two benefits at once, for the 

insurance company and for Bank. The benefit that bancassurance sell to Bank customer is the benefits 

protection donation life insurance and investment in the form of the value cash. Bancassurance benefit for 

the Bank customer not have a much different from the other selling model of the insurance product. 

To know analysis factors affecting kind of trust customerfor decryption the purchase of insurance from 

bank that what we call bancassurance in Jabodetabek. Writes process data is descriptive, crosstab 

analysis, factors and regression. 

Research show us that credibility life insurance company, credibility Bank seller,quality of service from 

sales person to Customer Trust and to decision of purchase bancassurance product. The result show that 

all variable have an affect directly and influential in significant to Customer trust and also have the 

significant to the decision of purchase bancassurance product 

 

Keyword: Bancassurance, Customer Trust, the Purchase Decision, Company Credibility 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Bisnis dalam industri asuransi dan perbankan berkembang dengan pesat karena 

pengaruh perubahan dan tantangan ekonomi dunia. Karena penggabungan pasar keuangan 

global, pengembangan teknologi baru, universalisasi industry perbankan dan ekspansi 

aktivitas non – bank, industri asuransi secara global telah membawa sumber baru dalam jalur 

distribusi penjualan. Bisnis asuransi saat ini sudah mulai merambah ke dalam bisnis 

perbankan dan hampir setiap bank yang ada di Indonesia menjadikan produk Bancassurance 

sebagai salah satu kunci dalam memenuhi Fee Base Income (FBI) guna mendorong Profit 

yang lebih tinggi.  

Ini merupakan kelahiran suatu bisnis baru dimana dua institusi keuangan besar 

bergabung dan berintegrasi dengan segala kekuatan dan usaha untuk menghasilkan cara baru 

dalam memasarkan produk dan service terbaru. Bancassurance akan mengalokasikan produk 

asuransi kedalam jaringan bank yang cukup besar, Bank akan berperan sebagai sumber 

distribusi yang menyediakan variasi layanan produk bank dan investasi. Dapat dikatakan 

Bancassurance mencoba untuk mengembangkan Sinergi antara perusahaan asuransi dan 

perbankan. 

Disisi lain kenaikan biaya kesehatan yang sangat signifikan dalam 10 tahun terkahir 

memicu perkembangan bisnis asuransi di Indonesia, besaran biaya ini lebih besar dari laju 

inflasi Indonesia dalam kurun waktu yang sama. (Ali Ghufron, 2013) menjelaskan bahwa 

kenaikan biaya kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan hingga 364 persen baik untuk 

biaya perawatan di rumah sakit maupun penanganan penyakit kritis. Peranan inilah yang 
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diambil asuransi untuk meringankan beban biaya yang ditanggung nasabah atau dalam dunia 

asuransi biasa disebut transfer resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. 

Berkembangnya bisnis Bancassurance yang merupakan sistem penjualan produk 

asuransi melalui saluran distribusi bank melalui kantor – kantor cabang Bank tersebut secara 

historis pada awalnya maju pesat di eropa, di Negara Negara Eropa tersebut lebih dari 50% 

transaksi bisnis asuransi jiwa dilakukan melalui bank. Penggunaan  istilah “memancing di 

kolam ikan” membuat bisnis Bancassurance sendiri akhirnya menarik minat bank – bank di 

Indonesia untuk menawarkan program Asuransi Jiwa sebagai salah satu pilihan investasi 

nasabahnya. 

Bancassurance sendiri diatur melalui keputusan Menteri keuangan 

No.426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan 

dilengkapi oleh SEBI No.12 /35/DPNP 2010 menjelaskan bahwa Bancassurance adalah 

aktifitas kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk 

asuransi. 3 (Tiga) jenis model Bancassurance, antara lain : 

1. Referensi  

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan 

bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk 

asuransi kepada nasabah 

2. Distribusi 

Kerjasama Distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk 

asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara 

memberikan penjelasan produk asuransi secara langsung kepada nasabah 
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3. Integrasi 

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi 

dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara melakukan 

modifikasi dan / atau menggabungkan produk asuransi dan produk bank  

 Pendistribusian produk asuransi melalui sistem Bancassurance tidak hanya membantu 

perusahaan asuransi dan bisnis perbankan tetapi juga para nasabah. Pertumbuhan bisnis 

Bancassurance ini bergantung pada seberapa baik kerjasama Bank dan perusahaan asuransi 

mampu menaklukkan tantangan operasional yang akan sering terjadi. Permasalahan yang 

banyak terjadi adalah kepercayaan nasabah terhadap produk maupun perusahaan asuransi 

yang bekerja sama dengan bank tersebut. (Industry & Growth, 2009) 

Bank sebagai distributor penjualan produk asuransi, tidak bekerja sendirian dalam 

proses penjualan. Mereka akan dibantu oleh petugas asuransi yang ditempatkan di cabang 

cabang untuk menjelaskan produk dan manfaat asuransi yang ditawarkan. Kepercayaan Bank 

kepada petugas asuransi yang ditempatkan di cabang menjadi faktor kunci dalam penjualan 

produk bancassurance.  

Tabel 1.1 

Top 10 Bank with their Insurance Partner 

 

 Asuransi sendiri merupakan bisnis kepercayaan, dimana nasabah mempercayakan 

perlindungannya dari berbagai macam resiko kehidupan seperti hidup terlalu cepat, hidup 
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terlalu lama ataupun resiko sakit akibat penyakit maupun akibat kecelakaan. Kepercayaan 

nasabah sendiri adalah elemen penting dalam hubungan yang kuat dan berkelanjutan dalam 

jangka waktu yang panjang, mengingat produk asuransi memiliki jangka waktu yang panjang 

kepercayaan nasabah akan petugas asuransi dan perusahaan asuransi memiliki dampak 

penting dalam keputusan nasabah membeli satu produk asuransi oleh karena itu penjelasan 

dalam suatu produk yang ditawarkan haruslah lengkap agar tidak menimbulkan complain di 

kemudian hari 

Sri Rahayu Widodo, Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan 

Konsumen, menyatakan (www. kontan.co.id, Diakses 5 July 2016 jam 14.30), sampai 10 

Maret 2014, statistik laporan yang masuk ke OJK mencapai 9.995 laporan dari jumlah 

tersebut, sebanyak 2.340 laporan berasal dari 1 Januari hingga 10 Maret. Sri Rahayu 

menuturkan, masyarakat yang meminta informasi, rata-rata sebanyak 7.846 laporan. 

Sementara pengaduan sendiri sebesar 1.479 laporan dan penyampaian info sebanyak 670 

laporan. Khusus dalam hal pengaduan, hampir 50% pengaduan yang disampaikan konsumen 

ke OJK adalah mengenai layanan produk asuransi. "Pengaduan mengenai asuransi itu 

sebagian besar adalah mengenai klaim asuransi yang tidak dibayarkan," jelasnya.  

Kredibilitas dari masing masing elemen baik dari sisi perusahaan asuransi maupun 

bank perlu diperhatikan lebih dalam untuk memastikan nasabah mendapatkan produk yang 

sesuai dan juga menghindari keluhan nasabah di masa depannya. Oleh karena itu, dalam 

permasalahan tersebut penelitian ini mengangkat fenomena perkembangan Bancassurance 

dan proses penjualannya serta menganalisa faktor faktor apa saja yang mempengaruhi 

nasabah dalam pembelian produk yang dijual dalam konsep Bancassurance. 

Loyalitas Nasabah diakui sebagai sumber dari keunggulan kompetitif berkelanjutan 

dalam hal retensi pelanggan,  Penjualan kembali (Reselling) dan hubungan pelanggan jangka 

panjang (After Sales Service). Biasanya dalam konteks penjualan, kepercayaan kepada sales 
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terjadi saat nasabah memiliki kepercayaan kepada kinerja masa depan sales persons karena 

tingkat kinerja masa lalu telah terbukti secara konsisten memuaskan. (Darwin, 2014) 

 Akan tetapi kesadaran masyarakat Indonesia akan asuransi sering kali dinodai dengan 

tindakan tindakan yang tidak professional dari pada petugas asuransi sehingga membuat 

penetrasi asuransi di Indonesia sampai saat ini belum menembus diatas 5%, kurang 

lengkapnya informasi yang diberikan mengenai produk yang dibeli, sulitnya prosedur klaim, 

hingga cara pembayaran menjadi permasalahan yang umum terjadi sehingga menimbulkan 

complain / keberatan nasabah menjadi faktor keengganan masyarakat Indonesia hingga saat 

ini belum berminat melindungi dirinya melalui program Asuransi jiwa. 

 Faktor lainnya adalah faktor yang berhubungan langsung dengan keberadaan asuransi 

itu sendiri. Banyak yang merasa terjebak  karena mereka ikut asuransi bukan atas dasar 

kesadaran akan pentingnya asuransi. Mereka mengambil asuransi karena yang menawarkan 

adalah teman, karena tidak sampai hati dengan agennya, kedekatan hubungan dengan 

marketing bank dsb. Biasanya mereka yang seperti ini tidak lagi memahai secara detail 

kontrak asuransi yang mereka tanda tangani. Penjelasan penjelasan yang terbatas dari petugas 

asuransi merupakan masalah lain dalam asuransi. Bahkan ada beberapa oknum agen asuransi 

yang berpikiran hanya mencari keuntungan belaka bukan untuk melakukan suatu edukasi 

kepada masyarakat tentang asuransi. “PASAL DI BALIK PASAL” biasanya terdapat 

didalam polis asuransi yang diletakkan di bab yang terpisah sehingga sulit disadari oleh 

nasabah dan baru diketahui ketika mereka tidak dapat mengajukan klaim. Ini yang menjadi 

faktor mengapa banyak yang merasa terjebak dalam asuransi dan menentukan kepercayaan 

kepada suatu produk yang ditawarkan Perusahaan Asuransi maupun melalui system 

Bancassurance. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan  tersebut dapat dirumuskan dengan rinci sebagai berikut : 

1. Apakah Kualitas pelayanan salesperson dapat berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepercayaan nasabah terhadap produk Bancassurance? 

2. Apakah Kepercayaan nasabah terhadap Perusahaan Asuransi dapat berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepercayaan nasabah terhadap suatu produk 

Bancassurance? 

3. Apakah Kepercayaan nasabah kepada Bank dapat berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepercayaan nasabah terhadap suatu produk Bancassurance? 

4. Apakah tingkat kepercayaan nasabah berpengaruh positif signifikan keputusan untuk 

membeli suatu produk Bancassurance? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini berdasarkan perumusan 

masalah yang telah dijelaskan diatas akan meliputi sbb : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kualitas pelayanan salesperson terhadap 

kepercayaan nasabah pada suatu produk Bancassurance 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah kepercayaan terhadap perusahaan 

asuransi terhadap kepercayaan nasabah pada suatu produk Bancassurance 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah kepercayaan kepada Bank terhadap 

kepercayaan nasabah pada suatu produk Bancassurance 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan membentuk rasa percaya 

terhadap keputusan untuk membeli suatu produk Bancassurance 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini mengembangkan pengetahuan yang mendalam objek yang diteliti 

dengan tetap mempertahankan keutuhan dari objek, sehingga data yang dikumpulkan bisa 

dipelajari sebagai keseluruhan yang berintegrasi, maka perlu diberikan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Pembatasan Variabel 

Pembatasan variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel dari Kualitas pelayanan salesperson  

b. Variabel dari Kepercayaan terhadap Perusahaan Asuransi 

c. Variabel dari Kepercayaan kepada Bank penjual produk Bancassurance 

d. Variabel tingkat kepercayaan nasabah 

e. Variabel Keputusan pembelian 

2. Pembatasan Responden 

Penulis dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode survei dengan 

responden adalah nasabah yang sudah membeli produk bancassurance hanya pada 

Wilayah Jabodetabek saja. 

Pembatasan tersebut juga dilakukan oleh penulis karena keterbatasan waktu 

penelitian yang dimiliki untuk memperoleh data dan menganalisa data tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi : 
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1. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai bisnis 

bancassurance dan pengembangan rasa percaya dari nasabah terhadap faktor faktor 

yang memndukung proses penjualan produk bancassurance 

2. Perusahaan Asuransi & Bank 

Memberi masukan kepada perusahaan asuransi dalam menjaga kepercayaan nasabah 

untuk membangun hubungan jangka panjang. Perusahaan asuransi harus melakukan 

upaya tersebut demi mengembangkan bisnisnya agar mendapatkan referensi dari 

nasabah nasabah yang telah memberikan kepercayaannya kepada Perusahaan asuransi 

tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan kepada 

manajemen perbankan khususnya yang melakukan penjualan Bancassurance 

mengenai faktor faktor yang mempengaruhi nasabah dalam pembelian produk 

bancassurance 

3. Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dan dapat 

mengimplementasikannya dalam pengembangan diri penulis dalam dunia 

bancassurance 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

BAB I  : Pendahuluan, merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian 

dan gambaran umum permasalahan yag diangkat dalam penelitian ini. Bab ini 

menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penelitian.  
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BAB II : Tinjauan Pustaka, mengemukakan mengenai landasan teori tentang 

Asuransi, Bisnis Bancassurance serta  menjelaskan mengenai variabel-variabel 

penelitian yang digunakan seperti Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, 

serta tentang apa yang dimaksud dengan Trust, juga penjelasan mengenai 

hubungan antar variable.  

BAB III : Metode Penelitian, Bab Ini akan diawali dengan waktu dan tempat 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sample, teknik 

pengujian kuisioner, teknik pengujian dan teknik pengujuan hipotesis. 

BAB IV : Analisis dan Pengembangan, Pemaparan hasil – hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini serta analisa yang mendalam guna menjawab tujuan dan 

hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, akan dijelaskan secara rinci 

dalam bab ini. Pengolahan dan analisa data akan Menggunakan perangkat 

analisis statistic yang telah dijabarkan pada bagian metode penelitian. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran,  Bab ini merupakan bab akhir dalam karya tulis ini, 

dimana penulis mencoba unutk mengemukakan kesimpulan yang diambil dari 

hasil analisa yang sudah dilakukan, serta memberikan sumbangan pemikiran, 

berupa saran kepada Perusahaan Asuransi maupun Bank dalam menjalankan 

strategi peningkatan penjualan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen mempelajari mengenai penentuan keputusan seorang konsumen 

mengenai barang atau jasa yang akan dibeli, berikut adalah pendapat dari beberapa ahli 

mengenai pengertian perilaku konsumen 

Kotler dan Armstrong (2013) mengatakan bahwa perilaku konsumen merupakan ilmu 

yang mempelajari cara individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli , memakai serta 

memanfaatkan barang dan  jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan 

kebutuhan dan hasrat mereka.  

Kotler dan Armstrong (2013) menilai perilaku konsumen sangat penting dalam 

menentukan proses pengambilan keputusan pembelian dari pembeli, menurut mereka paling 

tidak ada 4 (empat) tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian dalam perilaku 

konsumen, yaitu : 

1. Tahap pengenalan Kebutuhan (Need Recognition) 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan atau keinginan yang ada 

dalam diri konsumen 

2. Tahap Pencarian Informasi (Information Search) 

Saat konsumen mulai mengenali kebutuhan dan keinginannya, maka konsumen 

dapat mencari informasi terkait dengan produk barang dan jasa yang ingin dibeli 

yang kemungkinan besar akan memuaskan kebutuhan konsumen 

3. Tahap Evaluasi dari Pilihan Jasa yang ada (Evaluation of Search Alternative) 

Beberapa opsi atau pilihan yang muncul akan menjadi bahan evaluasi konsumen 

untuk menentukan pilihan pembelian. 
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4. Tahap Pembelian (Service Purchase) 

Setelah menentukan pilihan dari beberapa opsi tersebut akan timbul kegiatan 

pembelian dari konsumen. 

 Assael (2001), menjelaskan bahwa perilaku konsumen dapat dipelajari dengan dua 

pendekatan, yakni pendekatan manajerial dan pendekatan holistik. Pendekatan manajerial 

cendurung bersifat mikro dan kognitif. Sifat mikro dapat muncul karena pemahamanan 

perilaku konsumen dilakukan berdasarkan sikap, persepsi, gaya hidup dan karakteristik dari 

demografi individual. Sifat kognitif terjadi karena menekankan proses pemikiran konsumen 

individual dan faktor apa saja yang memperngaruhi setiap keputusan konsumen. Pendekatan 

holistik orientasinya makro karena focus kepada sifat dan pengalaman proses pembelian 

terhadap suatu barang dan jasa.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan manajerial, karena lebih menekankan 

kepada bagaimana arah proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dibandingkan 

dengan pengalaman dalam membeli produk sejenis. Bervariasinya proses pengambilan 

keputusan dari satu konsumen ke konsumen yang lain digambarkan Assael (2001) pada 

model perilaku konsumen berikut.  

Gambar 2.1 : Model perilaku konsumen 

  

Sumber : Assael (2001). 

Menurut Schiffman dan kanuk (2010), Ilmu perilaku konsumen merupakan 

bagaimana seorang individu mengambil suatu keputusan dalam menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya yaitu waktu, tenaga dan uang untuk melakukan kegiatan konsumsi termasuk 

Konsumen individu 

Proses pengambilan keputusan konsumen Respon 

Pengaruh lingkungan 

Umpan balik ke konsumen 

Umpan balik ke lingkungan 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018



12 
 

Indonesia Banking School 

 

mempelajari, apa, mengapa, kapan, dan dimana individu membeli, seberapa sering individu 

membeli dan mempergunakan suatu produk dan jasa. 

2.1.2 Keputusan Pembelian (Decision to Buy) 

 Beberapa definisi mengenai keputusan membeli suatu produk yang pernah 

dikemukakan beberapa ahli, Kotler (2013) mengungkapkan keputusan membeli adalah 

‘beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian 

suatu produk’. Sementara Munandar (2001) pengambilan keputusan membeli adalah “proses 

pengenalan masalah (problem recognition), pencarian informasi (fact finding), evaluasi 

(penilaian) dan seleksi dari alternatif produk, seleksi dari alternatif produk yang ada, seleksi 

saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan terhadap produk yang akan digunakan atau 

dibeli oleh konsumen. 

 Keputusan membeli produk asuransi bergantung terhadap kebutuhan akan asuransi itu 

sendiri, apakah perlindungan yang nasabah punya sudah cukup lengkap untuk menjamin 

kehidupan masa depan baik dari sisi perlindungan kesehatan ataupun investasi. Kotler & 

Armstrong (2014) menuliskan paling tidak ada 5 (lima) proses yang dilalui nasabah sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, yaitu : 

1. Pengenalan kebutuhan tahap awal keputusan membeli, konsumen mengenali adanya 

masalah kebutuhan akan produk yang akan dibeli. Konsumen merasa adanya 

perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan sangat 

dipicu oleh kebutuhan dan pengaruh pengguna produk serupa sesuai kebutuhan 

2. Pencarian informasi tahap keputusan pembelian yang dapat merangsang konsumen 

untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya meningkatkan 

perhatian atau mungkin aktif mencari informasi 
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3. Evaluasi alternatif proses yang dilakukan konsumen untuk menggunakan informasi 

yang didapat untuk mengevaluasi alternatif yang ada, proses memilih produk yang 

akan dibeli 

4. Keputusan pembelian konsumen merencanakan untuk membeli sebuah produk dan 

kemudian membeli produk tertentu untuk pemenuhan kebutuhan 

5. Tingkah laku pasca pembelian tindak lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa 

puas atau tidaknya konsumen pada produk yang digunakannya 

Indikator Keputusan pembelian dalam penelitian adalah sebagai berikut (Eliyati, 2003) : 

a. Saya percaya kepada perusahaan asuransi jiwa 

b. Saya percaya kepada Bank penjual bancassurance 

c. Saya percaya kepada salespersons 

d. Saya percaya bahwa Bancassurance dapat digunakan sebagai tabungan dana 

pension untuk melindungi masa depan saya dan keluarga 

e. Saya percaya bahwa Bancassurance memberikan keamanan finansial bagi 

masa depan keluarga saya 

f. Bancassurance adalah pilihan pertama saya ketika saya ingin membeli produk 

asuransi 

2.1.3 Tingkat Kepercayaan Nasabah 

 Tingkat kepercayaan nasabah meliputi rasa percaya nasabah yang akan membeli suatu 

produk menjadi salah satu unsur dalam penjualan produk asuransi, karena asuransi pada 

prinsipnya adalah produk jaminan masa depan yang menjamin rasa aman bagi para 

nasabahnya dan juga keluarga apabila terjadi resiko yang tidak kita inginkan seperti sakit, 

Cacat tetap total ataupun meninggal dunia. Penilaian rasa percaya nasabah terhadap suatu 
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produk biasanya berdasarkan penilaian pelanggan yang melihat, memahami dan merasakan 

manfaat bagi produk yang ditawarkan kepada mereka. 

 Rasa percaya nasabah (Customer trust) merupakan elemen penting hubungan dengan 

nasabah yang kuat dan pangsa pasar yang berkelanjutan dan pastinya untuk mendapatkan 

loyalitas dari nasabah. Bisnis Bancassurance sebagai salah satu pilar bisnis jasa keuangan 

modern berwujud dan ditandai dengan kepercayaan, sebagian besar konsumen merasa sulit 

untuk memahami sepenuhnya produk asuransi karena itu nasabah sangat bergantung terhadap 

kepercayaan mereka terhadap bank dan perusahaan asuransi dalam pembelian produk 

bancassurance. 

Penjelasan diatas didapat beberapa Indikator dari tingkat kepercayaan nasabah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut (Tschannen Moran & Hoy, 2001) : 

a. Benevolence, yakni itikat baik dan keyakinan bahwa suatu pihak akan dilindungi 

dan tidak akan dirugikan oleh pihak yang dipercayai.  

b. Reliability, yakni kemampuan dapat diandalkan untuk memenuhi sesuatu yang 

dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok apabila mereka membutuhkan.  

c. Competence, yakni kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak dari segi skill 

dan pengetahuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.  

d. Honesty, yakni sejauh mana pernyataan atau ungkapan dapat ditepati. Suatu 

pernyataan akan dianggap benar apabila dapat mengkonfirmasi yang sebenarnya 

terjadi menurut perspektif pelanggan dan komitmen terhadap janji ditepati.  

e. Opennes, yakni keterbukaan untuk memberitakan atau memberikan informasi 

yang dibutuhkan kepada pelanggan. 
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2.1.4 Kualitas pelayanan Salesperson (Salespersons service Quality) 

 Saat ini pada industri asuransi, konsumen ingin memudahkan proses pembelian 

mereka dengan membangun hubungan dengan beberapa perusahaan asuransi yang mereka 

percaya dan dapat memberikan solusi nilai tambah. Menyadari pentingnya hubungan 

pelanggan dan peran penting salesforce dalam meningkatkan pertukaran relasional, banyak 

perusahaan asuransi menekankan menyediakan solusi yang kredibel dan tinggi serta  nilai 

tambah kepada pelanggan mereka. sehingga, banyak salesforce  mempromosikan konsep 

penjualan konsultatif, hubungan baik dan menjual solusi jangka panjang. Salesforce langsung 

menyadari bahwa tenaga penjualan yang menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan 

lebih sering dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan demikian dapat menambah nilai 

tambah kepada pelanggan serta memfasilitasi cross-selling dan kegiatan up-selling. 

Salesforce telah mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan melakukan retensi, menuju 

pendapatan penjualan tumbuh dan yang lebih penting mampu meningkatkan profitabilitas 

pelanggan. (Ganesh et al..2000) 

 Kepuasan pelanggan dan relationship mereka dengan konsumen menunjukkan bahwa 

keahlian salesforce dan tigkat kepercayaan adalah dua dimensi penting dari kredibilitas 

penjual. Jika ini dilakukan secara konsisten dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah dan 

memberikan solusi yang disesuaikan dengan salesforce menjadi aspek penting dari persepsi 

pelanggan. Karena salesforce yang kredibel dipercaya pelanggan dan salesforce yang dapat 

diandalkan konsumen dengan layanan after sales service dengan cara menepati janji dan 

berbagi informasi sensitif yang diperlukan untuk merancang solusi yang tepat di masa depan. 

Karena salesforce yang kredibel dipandang sebagai seorang ahli, salesforce ini menjadi 

sumber informasi berharga dan mungkin mitra bisnis. Oleh karena itu, dalam hubungan 

dengan konsumen dapat dibahas dalam penelitian saya, saya mungkin akan menemukan 

bahwa pelanggan lebih mungkin untuk menjalin hubungan dengan perusahaan dengan 
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salesforce yang mereka percaya, dan mereka hanya bisa mempercayai orang-orang yang 

mereka lihat sebagai memiliki keahlian tingkat tinggi (Mei- fang chen (2013). 

Lalu bagaimana salesforce memastikan bahwa pelanggan melihat mereka memiliki 

kualitas pelayanan seperti disebutkan diatas jawabannya adalah tingkat kepercayaan dimana 

nasabah membutuhkan keyakinan bahwa salesforce dapat diandalkan untuk berperilaku 

sedemikian rupa sehingga kepentingan jangka panjang dari nasabah akan dilayani.  

Tjiptono (2002, p59) mengungkapkan kepercayaan nasabah melibatkan keyakinan 

bahwa salesforce akan memberikan janji-janji dan memenuhi kebutuhan jangka panjang 

melalui tindakan Kooperatif dan inisiatif dari salesforce. Layanan purnajual sering 

dibutuhkan dan harus ditingkatkan kepada konsumen dan berbagi informasi dimana 

pelanggan mungkin merasa bahwa mereka menjadi semakin rentan terhadap penjual. 

Mei Fang Chen (2009) mengungkapkan bahwa keahlian adalah mekanisme utama 

dimana salesforce dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Semakin tinggi tingkat 

keahlian yang dirasakan oleh pelanggan, semakin tinggi tingkat persepsi nilai tambah. Oleh 

karena itu, untuk salesforce harus dianggap memiliki tingkat keahlian yang tinggi, mereka 

harus memperoleh pengetahuan yang akurat, saat ini dan khusus. Selanjutnya, salesforce 

harus memanfaatkan dan menyampaikan pengetahuan ini kepada pelanggan dengan 

memberikan solusi yang dibuat 

Berdasarkan penjelasan diatas didapat beberapa indikator dari kualitas pelayanan 

salesperson  dalam penelitian adalah sebagai berikut (Revi dara, 2015) : 

a. Salesperson adalah orang yang sangat penting pada penjualan bancassurance 

b. Salesperson memiliki pengetahuan mengenai produk asuransi  

c. Salesperson Jujur dan terbuka dalam melakukan bisnis 

d. Salesperson tidak melakukan hal hal yang merugikan saya 

e. Salesperson perduli terhadap rencana keuangan masa depan saya dan keluarga 
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f. Salesperson  mampu menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh mengenai 

produk bancassurance 

g. Salesperson melakukan kegiatan after sales service yang memuaskan. 

2.1.5 Kredibilitas Perusahaan Asuransi Jiwa 

 Bisnis Asuransi Masuk ke Indonesia pada waktu jaman penjajahan Belanda. saat 

negara kita masih disebut Nederland Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini terjadi 

sebagai akibat berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di 

negeri jajahannya. Belanda dalam menjamin kelangsungan usahanya, maka asuransi sangat 

mutlak diperlukan. Usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, 

yakni zaman penjajahan belanda sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau 

zaman kemerdekaan ( Assagaf) 

 Asuransi dalam undang undang no 40 Th. 2014 tentang usaha perasuransian bab 1 

pasal 1 adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan. 

Undang undang RI nomor 40 tahun 2014 pasal 1 tentang perasuransian pula 

dijelaskan bahwa usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan 

atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risioko, pemasaran dan distribusi produk 

asuransi atau produk asuransi Syariah, konsultasi dan perantara asuransi yang 

menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada 

pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal 

dunia atau tetap hidup, atau pembayaran kepada pemegang polis atau pihak lain yang berhak 
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pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan 

didasarakan pada hasil pengelolaan dana 

 Tingginya kebutuhan akan asuransi diberbagai pihak baik perseorangan maupun 

kelompok dalam dunia usaha di Indonesia sangat baik dalam kehidupan sarana financial 

dalam menghadapi berbagai resiko yang mendasar seperti kematian, sakit kritis maupun 

sakit. Keberhasilan menjaga kepercayaan terhadap suatu perusahaan asuransi jiwa sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan asuransi jiwa dapat memenuhi kebutuhan 

nasabahnya dalam jangka panjang, bukan hanya saat terjadinya proses pembelian produk 

asuransi tetapi juga pelayanan purna jual hingga nantinya terjadi proses klaim pada nasabah, 

baik klaim meninggal, sakit ataupun cacat tetap total. (Ivan Muttaqin, 2013) Pelayanan 

kepada nasabah hendaknya diarahkan kepada pelayanan yang berkesinambungan, banyaknya 

dan bermacam keingininan nasabah tersebut membuat setiap perusahaan asuransi mempunyai 

karakteristik tersendiri dalam pendekatan penyampaian solusi kepada nasabah. 

 Kredibilitas dari perusahaan asuransi jiwa adalah satu dari beberapa aspek penting 

dalam pengaruh terhadap bagaimana nasabah menilai reputasi dari perusahaan asuransi. 

Keller menjelaskan bahwa kredibilitas dari suatu perusahaan adalah seberapa jauh konsumen 

percaya bahwa suatu perusahaan bisa merancang dan menghadirkan produk serta jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Keller, 2008:125) 

 Kredibilitas suatu perusahaan asuransi jiwa akan sangat menentukan keberhasilan 

penjualan produk dan jasa asuransi jiwa terlebih pada konsep penjualan distribusi 

Bancassurance. Kepuasan nasabah akan membentuk nasabah yang loyal dan mempengaruhi 

perilaku pembelian bahkan mendapatkan referensi nasabah yang disebabkan karena 

perusahaan mampu memposisikan produknya dalam diri nasabah Loyalitas tersebut 

memantapkan keyakinan nasabah serta tingginya tingkat kepercayaan nasabah pada 

perusahaan asuransi tersebut. (Kompas, 15 Agustus 2017) 
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Berdasarkan penjelasan diatas didapat beberapa indikator dari kepercayaan kepada 

perusahaan asuransi jiwa  dalam penelitian adalah sebagai berikut (Feng chen, 2013) : 

a. Saya yakin Perusahaan asuransi jiwa dapat dipercaya 

b. Saya yakin perusaahan asuransi dapat memenuhi kebutuhan saya akan masa depan  

c. Saya yakin kepada produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi 

d. Saya yakin perusahaan asuransi memiliki kemampuan untuk menyediakan dan 

mengembangkan produk yang baik 

2.1.6 Kredibilitas Bank Penjual 

Kredibilitas perusahaan dalam hal ini Bank Menurut Keller (1998) adalah bagaimana 

perusahaan membentuk citra atau reputasi perusahaan yang positif, sementara Citra atau 

reputasi perusahaan menurut Pope dan Voges (1999) adalah totalitas kesan yang dibuat 

perusahaan dalam benak konsumen dan ditunjukkan melalui nama atau logo perusahaan. 

Menurut Fombrun (1996), kredibilitas perusahaan adalah sejauh mana konsumen, investor 

dan stake holders lainnya yakin pada kejujuran dan keahlian perusahaan, menyempurnakan 

bagian dari citra dan reputasi perusahaan. 

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan 

bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank 

sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun 

dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, 

dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah 

sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian 

pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut 
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 Salah satu unsur dari memberikan jasa bank lainnya adalah penjualan produk 

bancassurance dimana nasabah – nasabah di bank akan ditawarkan satu atau beberapa 

produk asuransi dari perusahaan asuransi yang sudah menjalin kerja sama dalam hal 

distribusi penjualan produk asuransi tersebut. 

 Proses penjualan melalui model bisnis ini sebenarnya memberikan potensi resiko pada 

Bank baik resiko hukum maupun resiko reputasi , Karena itu SEBI No. 12 melengkapi KMK 

Nomor 426, dimana Bank dan perusahaan asuransi yang melakukan kerjasama Bancassurance 

harus mematuhi ketentuan ketentuan yang berlaku di bidang Perbankan dan perasuransian yang 

terkait dengan Transparansi Informasi, kerahasian data nasabah, Manajemen Resiko, Money 

Laundering, proses penjualan serta otororitas pengawas bancassurance guna menjaga kredibilitas 

bank yang melakukan kerjasama distribusi ini. 

 Risiko yang dihadapi bank dalam kerjasama distribusi ini atau yang akan kita sebut 

bancassurance  menurut PBI no 11/ 25 / PBI / 2009 mengenai resiko operasional mengenai  

komunikasi yang baik antara nasabah dengan salesperson dan bank akan sangat diperlukan guna 

untuk menciptakan hubungan jangka panjang antara nasabah dengan bank, nasabah yang dengan 

mudah mendapat solusi dari setiap masalah yang dihadapi dalam pembelian produk bank dan 

solusi keamanan dan likuiditas keuangan jangka panjang akan merasa aman dan percaya terhadap 

kredibilitas bank sehingga tercipta loyalitas dan tingkat kepercayaan nasabah yang baik terhadap 

bank.  

Berdasarkan SE No 18 /AAJI/2004 menyatakan bahwa karyawan bank dan Perusahaan 

Asuransi yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah diwajibkan memiliki Lisensi 

bersertifikasi, yang mana sertifikasi dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). 

Sertifikasi ini akan direview  setiap 2 Tahun sekali melalui proses perpanjangan sertifikasi guna 

menjaga kredibilitas penjualan produk bancassurance yang dilakukan oleh karyawan Bank dan 

petugas asuransi yang ditempatkan di cabang Bank tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan diatas didapat beberapa Indikator dari Kepercayaan kepada 

bank penjual  dalam penelitian adalah sebagai berikut (Fahri Amhar, 2012) 

a. Saya percaya bahwa bank memiliki profesionalisme dalam menawarkan layanan 

dan jasa bancassurance sesuai dengan aturan  

b. Saya memiliki kepercayaan pada produk dan layanan bancassurance yang 

diberikan bank  

c. Saya percaya bahwa penjualan bancassurance pada bank dapat 

dipertanggungjawabkan 

d. Saya yakin bahwa bank dapat dipercaya 

e. Saya percaya bahwa produk bancassurance pada bank memahami kebutuhan saya 

akan tabungan masa depan 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh Kualitas pelayanan Salespersons terhadap Tingkat Kepercayaan 

Nasabah 

Salesperson sebagai garda terdepan pelayanan suatu perusahaan, adalah representasi 

dari suatu organisasi atau perusahaan di mata nasabah. Ketika perilaku, etika dan kredibilitas 

Salesperson buruk di mata nasabah maka perusahaan akan terkena impact dari perilaku buruk 

dan kredibilitas dari perilaku Salesperson. Tingkat kepercayaan nasabah dalam konteks 

penjualan dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa salesperson dapat diandalkan unutk 

berperilaku baik dan jujur bahwa nasabah dan kepentingan nasabah dalam jangka panjang 

adalah suatu hal yang penting dalam kegiatan meningkatkan kredibilitas dan kualitas 

pelayanan dari salespersons. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mei fang chen (2009) menunjukkan bahwa dalam 

penjualan jasa tak berwujud seperti asuransi atau penjualan produk berwujud lainnya sering 

tidak dapat dibedakan dalam benak nasabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018



22 
 

Indonesia Banking School 

 

pelayanan salespersons adalah positif terkait dengan tingkat kepercayaan nasabah. Taktik 

atau strategy penjualan yang tidak etis dari salesperson menghambat pengembangan 

kepercayaan di sisi nasabah dan pastinya akan berdampak pada kredibiltas perusahaan atau 

organisassi yang ada dalam ruang lingkup salesperson. 

Hipotesis Mengenai kualitas pelayanan salesperson  terhadap tingkat kepercayaan 

nasabah dibuktikan positif dalam penelitian tersebut yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan 

hasil analisis menunjukkan koefisien jalur (beta) pada table Coeficients sebesar 0,38oleh 

karena signifikansi < dari 0.05 yang artinya hipotesis diterima. Berdasarkan hal tersebut, 

hipotesis yang menyatakan bahwa diduga kualitas pelayanan salesperson secara parsial 

berpengaruh terhadap Tingkat kepercayaan Nasabah di terima.  

Ho1: Kualitas pelayanan salesperson tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat 

kepercayaan Nasabah 

Ha1: Kualitas pelayanan Salesperson berpengaruh positif terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah 

2.2.2 Pengaruh Kredibilitas Bank Penjual terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah 

Kredibilitas perusahaan diartikan sebagai bagaimana perusahaan atau organisasi mampu  

untuk memenuhi harapan nasabah. Sejauh mana pengalamanan tersebut  dapat dinilai sebagai 

sejauh mana perusahaan dalam industri dapat berkembang dan apakah keahlian perusahaan 

dalam layanan jasanya kepada nasabah. Pada konteks perbankan, usia bank, karyawan bank, 

produk bank dan pelayanan bank yang akan dinilai dan menentukan dengan kredibilitas yang 

baik bagaimana bank dapat membentuk kesan dalam keyakinan nasabah bahwa Bank tersebut 

memiliki kualitas pelayanan dan kredibilitas yang mencukupi sehingga layak untuk dapat 

dipercaya. (Gunarto, 2006) 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018



23 
 

Indonesia Banking School 

 

Penelitian Gunarto, menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis menyatakan bahwa 

kepercayaan terhadap bank penjual mempengaruhi kepercayaan secara signifikan berhasil 

dibuktikan dengan nilai critical ratio sebesar 3.096 pada tingkat signifikansi sebesar 0.002. 

Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Kredibilitas Bank Penjual 

berpengaruh terhadap Tingkat kepercayaan Nasabah di terima.  

Ho2: Kredibilitas Bank Penjual tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat kepercayaan 

Nasabah 

Ha2: Kredibilitas Bank penjual berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepercayaan 

Nasabah 

2.2.3 Pengaruh Kredibilitas Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah 

 Kredibilitas dari perusahaan asuransi jiwa adalah satu dari beberapa aspek penting 

dalam pengaruh terhadap bagaimana nasabah menilai reputasi dari perusahaan asuransi. 

Keller menjelaskan bahwa kredibilitas dari suatu perusahaan adalah seberapa jauh konsumen 

percaya bahwa suatu perusahaan bisa merancang dan menghadirkan produk serta jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan ( Keller, 2008) 

 Penelitian Dara (2015) menunjukkan bahwa nilai persyaratan KMO sebesar 0.841 

memenuhi persyaratan karena memiliki nilai di atas 0,5. Oleh karena itu, hipotesis dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa diduga Kepercayaan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa 

berpengaruh terhadap Tingkat kepercayaan Nasabah di terima. 

Ho3: Kredibilitas perusahaan Asuransi jiwa tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat 

kepercayaan Nasabah 

Ha3: Kredibilitas Perusahaan Asuransi Jiwa berpengaruh positif terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah 
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2.2.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Nasabah terhadap Keputusan Pembelian 

Keputusan membeli produk asuransi pasti bergantung terhadap kebutuhan akan 

asuransi itu sendiri, apakah perlindungan yang nasabah punya sudah cukup lengkap untuk 

menjamin kehidupan masa depan baik dari sisi perlindungan kesehatan ataupun  

Hipotesis yang dibuat oleh Nick hajli (2015) mengenai pengaruh tingkat kepercayaan 

nasabah terhadap keputusan pembelian dibuktikan positif dalam penelitian tersebut yaitu nilai 

yang diperoleh berdasarkan hasil analisis menunjukkan koefisien pada table Coeficients 

sebesar 0,375 oleh karena signifikansi < dari 0.001 yang artinya hipotesis diterima. Oleh 

karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh Tingkat kepercayaan Nasabah akan 

berpengaruh terhadap Keputusan pembelian nasabah di terima. 

Ho4: Tingkat kepercayaan nasabah tidak berpengaruh positif terhadap Keputusan 

pembelian 

Ha4: Tingkat kepercayaan nasabah berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka menunjang penelitian ini yang berjudul “Analisa Faktor yang 

Mempengaruhi Kepercayaan Nasabah dalam pembelian produk Asuransi Jiwa pada 

Bank (Bancassurance) ”, maka penulis meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai bahan referensi untuk menjadi landasan rerangka pemikiran dan dapat 

menunjukkan pengaruh antar variable yang akan digunakan juga pada penelitian ini. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut, yaitu : 
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Tabel 2.1  Penelitian terdahulu 

No Nama Peneliti Publikasi Judul penelitian Hasil Penelitian 

1 Mei Fang Chen 

The Services Industry 

Journal, 29 : 1, 59 – 74 

(2009) 

The Impact of Ethical Sales 

Behaviour on customer loyalty 

in the life Insurance Industry 

Hasil data analis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa dampak dari etika 

perilaku berjualan dan kredibilitas 

salesperson berpengaruh positif terhadap 

loyalty nasabah dalam industry asuransi jiwa  

2 Fahri Amhar 

Universitas 

Diponogoro, 

Semarang     (2012)  

PENGARUH KOMPETENSI 

KOMUNIKASI FINANCIAL 

ADVISOR DAN KUALITAS 

LAYANAN BANK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK BANCASSURANCE 

Penilitian ini menyimpulkan bahwa variable 

kompetensi komunikasi Financial Advisor 

dan kualitas pelayanan bank secara bersama 

sama dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian produk Bancassurance 

3 

Lawrence A 

Crossby and 

Nancy 

Stephens 

Journal of marketing 

research, Vol 24 Page 

404 – 411              

(1987) 

 
 Effects of Relationship 

Marketing on Satisfaction, 

Retention, and Prices in the Life 

Insurance Industry 

Hasil data analis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa efek dari satisfaction, 

retention and prices dalam industry asuransi 

jiwa memberikan pengaruh positif terhadap 

Keseluruhan kepuasan pelanggan asuransi 

jiwa 

4 
Gunarto 

Suhardi 

JURNAL KINERJA, 

Volume 10 No 1 

(2006) 

Faktor – Faktor Yang 

mempengaruhi kepercayaan 

dan loyalitas nasabah 

Perbankan di Surabaya 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa kepercayaan merupakan salah satu 

bentuk perasaan dan merupakan variable 

yang menjembatani kinerja keuangan 

perusahaan dengan keinginan nasabah 

unutk tetap setia pada bank 

5 
Putu Veyna 

Maharani 

Jurnal Universitas 

Ganesha Singaraja, Vol 

5 No 1              (2015) 

Analisis Faktor faktor yang 

mempengaruhi masyarakat di 

kota Singaraja memiliki 

Program Asuransi Unit link 

Hasil data analis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa faktor –faktor yang 

mempengaruhi masyarakat kota Singaraja 

mengikuti program asuransi unit link yang 

paling dominan adalah faktor penghasilan 

6 

Revi dara Nova 

Salano 

 

STIE Indonesia Banking 

School, Jakarta. (2015) 

ANALISIS FAKTOR FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI RASA 

PERCAYA NASABAH ASURANSI 

JIWA DALAM MEMBUAT 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK UNIT LINK  

Hasil penelitian menunjukkan analisa faktor 

tingkat kepercayaan nasabah dalam 

keputusan pembelian unit link karena 

responden percaya terhadap perusahaan 

asuransi jiwa, perusahaan pengelola 

investasi, konsultan asuransi dan fitur atas 

produk unit link 

7 

Chandar 

Kumar 

Tripathy 

 

Research Scholar, 

Utkal University. India 

(2012) 

An Empirical study on the 

buying motives of an insurance 

Policy holder and the impact of 

demography on the insurance 

buying decisions process 

Hasil penelitian menunjukkan analisa faktor 

pembelian nasabah memberikan hasil positif 

karena mereka percaya bahwa produk 

asuransi dapat memberikan jaminan masa 

depan bagi financial  mereka 
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2.4 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

Keterangan: 

H1: Kualitas pelayanan Sales Persons memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah 

H2: Kepercayaan terhadap Perusahaan Asuransi memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah  

H3:  Kepercayaan terhadap Bank Penjual memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah 

H4: Kepercayaan nasabah terhadap produk Bancassurance berdampak positif terhadap 

keputusan nasabah untuk membeli suatu produk 
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Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian lebih lanjut akan digunakan hipotesis yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam penelitian ini. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Hipotesis 1 

Ho1: Kualitas pelayanan Salesperson tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Tingkat Kepercayaan Nasabah 

Ha1: Kualitas pelayanan Salesperson berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah 

Hipotesis 2 

Ho2: Kepercayaan terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah 

Ha2: Kepercayaan terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa berpengaruh positif signifikan 

terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah 

Hipotesis 3 

Ho3: Kepercayaan terhadap Bank Penjual tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah 

Ha3: Kepercayaan terhadap Bank Penjual berpengaruh positif signifikan terhadap 

Tingkat Kepercayaan Nasabah 

Hipotesis 4 

Ho4: Tingkat Kepercayaan Nasabah tidak berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Pembelian 

Ha4: Tingkat Kepercayaan Nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat 

Keputusan Pembelian 
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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah nasabah yang sudah pernah membeli produk 

Bancassurance, atau masyarakat yang telah membeli produk bancassurance.. Dimana 

produk bancassurance merupakan salah satu produk asuransi yang distribusi penjualannya 

dilakukan di cabang cabang Bank yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi dengan 

kontrak kerjasama yang disepakati bersama. Kemudian sasaran dari responden ini akan 

ditargetkan pada wilayah JABODETABEK dengan tujuan untuk kemudahan peneliti dalam 

menghimpun data. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian  Descriptive Quantitative.  Penelitian 

descriptive adalah penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, 

mengevaluasi serta memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang  dilakukan dalam satu periode 

(cross sectional design). Cross sectional design  adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari 

pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali 

(Maholtra, 2010). 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara tehnik  survey  kuesioner kepada responden 

yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan jawaban yang mudah 

dipahami. Hasil dari survey kuesioner tersebut lalu diolah oleh peneliti dengan metode 

statistik analisis Structural Equation Model (SEM) dengan  software AMOS 18. Penelitian 

ini membahas mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah dalam 

pembelian produk asuransi jiwa pada bank (Bancassurance).  
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3.3 Metode Penghimpunan Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan masalah riset. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan peneliti langsung 

dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuisioner, 

yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. 

 Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data mengenai suatu masalah yang banyak 

menyangkur kepentingan umum dengan jalan mengedarkan formulir daftar – daftar 

pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden, untuk mendapatkan 

jawaban (tanggapan) tertulis seperlunya (Komalasari, 2011). 

 Pada penelitian ini, metode kuesioner dicantumkan di media internet yaitu google 

drive dan disebarkan melalui media social seperti facebook, whatsapp, blackberry 

messanger, dan path kepada responden yang telah memenuhi persyaratan peneliti. 

Bentuk yang diberikan kepada responden, yaitu : 

1.Profil responden 

2.Pertanyaan mengenai Keputusan pembelian (7 Indikator) 

3.Pertanyaan mengenai Tingkat kepercayaan Nasabah (5 Indikator) 

4.Pertanyaan mengenai Kualitas pelayanan salespersons (7 Indikator) 

5.Pertanyaan mengenai Kepercayaan kepada perusahaan Asuransi Jiwa (4 Indikator) 

6.Kepercayaan kepada Bank penjual (4 Indikator) 
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b. Data Sekunder 

 Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, media 

internet, jurnal – jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

(Maholtra, 2010). 

 Data sekunder didapat dari buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, 

seperti informasi dari buku literatur, jurnal dan publikasi yang terkait dengan masalah 

penelitian. Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai 

penelitian ini dengan membaca berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

  Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen elemen yang kita ingin buat 

dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin, et all 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah nasabah perbankan yang telah membeli produk bancassurance di 

wilayah Jabodetabek. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

  Sampel merupakan sekelompok dari kejadian, partisipan, catatan atau 

peristiwa yang terdiri dari sebagian target populasi, proses pemilihan suatu populasi 

merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian (Griffin, et al 2012). 

  Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

random sampling . jumlah sampel dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sampel 

menurut (hair, et al, 2010). Dinyatakan pula oleh Hair, Black, Babin & Anderson 

(2010) bahwa pedoman ukuran sampel tergantung dari jumlah indicator dapat dikali 

dengan 5 sampai 10.  
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  Jumlah indikator dalam penelitian ini ada 27, dikali 5 menjadi 135 responden 

yang merupakan nasabah yang sudah membeli produk bancassurance di wilayah 

Jabodetabek 

   Jumlah sampel = indicator x 5 

   Jumlah sampel = 25 x 5 = 135 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Peneliti menjabarkan seluruh variabel yang dipergunakan dalam penelitian, berikut 

definisi serta indikator atau measurement yang dipergunakan dalam bentuk tabel 

operasionalisasi variabel. 

Tabel 3. 1 Tabel Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala Pengukuran 

1. Kualitas 

pelayanan 

salespersons 

Tingkat kepercayaan 

seorang nasabah terhadap 

sales person berdasarkan 

perilaku, keahlian atau 

kualitas dari seseorang 

yang memiliki keahlian 

tingkat tinggi (Mei – fang 

chan, 2013) 

KPS1 :Salesperson adalah orang yang penting pada 

penjualan bancassurance 

KPS2 :Salesperson memiliki pengetahuan mengenai 

produk asuransi  

KPS3 :Salesperson Jujur dan terbuka dalam 

melakukan penawaran produk bancassurance 

KPS4 :Salesperson tidak melakukan hal hal yang 

merugikan saya 

KPS5 :Salesperson peduli terhadap rencana 

keuangan masa depan saya dan keluarga 

KPS6 :Salesperson  mampu menjelaskan secara 

lengkap dan menyeluruh mengenai produk 

bancassurance 

KPS7 :Salesperson melakukan kegiatan after sales 

service yang Sesuai kebutuhan saya 

(Eulis eliyati, 2003) 

Skala Likert 1 s/d 5 
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2. Kredibilitas 

Perusahaan 

Asuransi Jiwa 

Aspek – Aspek penting 

dalam pengaruh terhadap 

bagaimana nasabah menilai 

reputasi dari perusahaan 

asuransi yang menilai 

seberapa jauh konsumen 

percaya bahwa perusahaan 

bisa merancang dan 

menghadirkan produk serta 

jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan 

pelanggan (Keller, 2008) 

KPA1 :Saya yakin Perusahaan asuransi jiwa dapat 

dipercaya 

KPA2 :Saya yakin perusaahan asuransi dapat 

memenuhi kebutuhan saya akan masa depan  

KPA3 :Saya yakin kepada produk dan layanan yang 

ditawarkan oleh perusahaan asuransi 

KPA4 :Saya yakin perusahaan asuransi memiliki 

kemampuan untuk menyediakan dan 

mengembangkan produk yang baik 

(Fang Chen, 2015) 

Skala Likert 1 s/d 5 

3. Kredibilitas 

Bank penjual 

Tingkat kepercayaan 

perusahaan dalam  hal ini 

bank berdasarkan 

bagaimana bank dapat 

membangun citra atau 

reputasi yang posiitif dalam 

pandangan nasabah (Keller, 

1998)  

KBP1 :Saya yakin bahwa bank memiliki 

profesionalisme dalam menawarkan layanan dan 

jasa bancassurance sesuai dengan aturan  

KBP2 :Saya memiliki keyakinan pada produk dan 

layanan bancassurance yang diberikan bank  

KBP3 :Saya yakin bahwa penjualan bancassurance 

pada bank dapat dipertanggungjawabkan 

KBP4 :Saya yakin bahwa produk bancassurance 

pada bank memahami kebutuhan saya akan 

tabungan masa depan 

(Fahri Amhar, 2015) 

Skala Likert 1 s/d 5 

4. Tingkat 

kepercayaan 

Nasabah 

Keyakinan  seseorang 

terhadap kredibilitas 

produk yang ditawarkan 

suatu perusahan  yang 

menghasilkan Keyakinan 

Nasabah terhadap Produk 

yang ditawarkan akan 

menimbulkan perilaku 

interaktif yang akan 

memperkuat hubungan dan 

TKN1 : Saya yakin ada  itikat baik dan keyakinan 

bahwa akan dilindungi dan tidak akan dirugikan oleh 

produk bancassurance 

TKN2 : Saya yakin bancassurance akan dapat 

diandalkan untuk memenuhi kebutuhan di masa 

depan 

TKN3 : Saya yakin kemampuan yang dimiliki oleh 

Skala Likert 1 s/d 5 
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membantu 

mempertahankan hubungan 

tersebut. (Moorman et al, 

1999) 

suatu pihak dari segi skill dan pengetahuan yang 

dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dalam penjualan produk bancassurance 

TKN4 : Saya yakin produk bancassurance dapat 

mengkonfirmasi yang sebenarnya terjadi menurut 

perspektif pelanggan dan komitmen terhadap janji 

ditepati.  

TKN5 : Saya yakin  ada  keterbukaan untuk 

memberitakan atau memberikan informasi yang 

dibutuhkan kepada pelanggan pada produk 

bancassurance. 

(Tschannen Moran & Hoy, 2001) 

5. Keputusan 

Pembelian 

Tahap Evaluasi yang 

mengukur kecenderungan 

pelanggan untuk 

melakukan suatu tindakan 

tertentu terhadap produk 

secara keseluruhan. (Kotler, 

2005) 

KP1 : Saya percaya kepada  kredibilitas perusahaan 

asuransi jiwa saat saya membeli produk 

bancassurance. 

KP2 : Saya percaya kepada kualitas pelayanan 

salespersons saat saya membeli produk 

bancassurance. 

KP3 : Saya percaya kepada kredibiltas Bank penjual 

saat saya membeli produk bancassurance. 

KP4 : Saya percaya bahwa Bancassurance dapat 

digunakan sebagai tabungan dana pension untuk 

melindungi masa depan saya dan keluarga 

KP5 :Saya percaya bahwa Bancassurance 

memberikan keamanan finansial bagi masa depan 

keluarga saya 

KP6 :Bancassurance adalah pilihan pertama saya 

ketika saya ingin membeli produk asuransi 

(Eliyati, 2003) 

Skala Likert 1 s/d 5 
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3.6 Uji Validitas dan Reabilitas (pre-test) 

 Uji Instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas dan 

reabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Menurut Maholtra (2010), 

jumlah sampel yang diperlukan untuk menguji instrument adalah 30 Responden supaya dapat 

dipertanggungjawabkan validity dan reability nya 

3.6.1 Uji Validitas (Pre-test) 

  Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrument dalam mengukur 

sesuatu yang hendak diukur (Priyatno, 2008). Sebuah penelitian kuantitatif yang 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket, maka melakukan uji 

validitasmerupakan suatu keharusan. Tujuan uji validitas secara umum adalah untuk 

mengetahui apakah angket yang digunakan benar benar valid untuk mengukur variable yang 

diteliti.  

  Instrument penelitian ini diharapkan dapat mengukur variabel Kualitas pelayanan 

salespersons, Kepercayaan terhadap perusahaan asuransi jiwa , Kepercayaan kepada Bank 

penjual, Tingkat kepercayaan Nasabah dan Keputusan pembelian produk Bancassurance. 

  Secara umum ada dua rumus yang dipergunakan pada penelitian ini, yaitu dengan 

korelasi Bevariate Pearson  dan Correlated Item – Total Correlation. Korelasi Bevariate 

Pearson adalah salah satu rumus yang dapat digunakan untuk melakukan uji validitas data 

dengan program SPSS. Menurut Widiyanto (2010 : 34 – 37) koefisien korelasi dalam uji 

validitas dapat dilakukan dengan rumus Pearson dengan angka kasar sbb : 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 

1. Jika nilai r Hitung > r Tabel, maka item perrtanyaan atau pernyataan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan valid) 
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2. Jika nilai r hitung < r table, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan tidak valid) 

3.6.2 Uji Reabilitas (Pre-test) 

  Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2008). Beberapa metode pengujian realibilitas 

diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha lebi   h besar dari 0,6 

dan setelahnya diuji validitasnya maka item – item yang gugur dibuang dan item yang 

tidak gugur dimasukkan ke dalam uji realibilitas. 

3.7 Metode Pengolahan Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model yang berpengaruh 

untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka metode analisis yang digunakan adalah SEM 

(Structural Equation Model). SEM adalah tehnik statistik multivariat yang merupakan 

kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (kolerasi) yang bertujuan untuk menguji 

hubungan antar variable yang ada pada sebuah model (Santoso, 2012). Proses SEM dilakukan 

secara otomatis oleh sebuah software yaitu AMOS 18. 

 Terdapat dua bagian Utama dalam model SEM yaitu measurement model dan 

structural model. Measurement model merupakan bagian dari model SEM yang 

menggambarkan hubungan antara variable laten dengan indikator – indikatornya. 

 Structural model  menggambarkan hubungan antara variabel laten atau antar variabel 

eksogen dengan variabel laten (Santoso, 2012). Berikut merupakan tahapan pokok SEM 

didalam suatu penelitian, yaitu : 
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1. Spesifikasi model pengukuran (Specification Model) 

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (Estimation) 

4. Uji kecocokan (Testing fit) 

3.7.1 Spesifikasi Model 

 SEM dimulai dengan melakukan spesifikasi model yang terestimasi. Spesifikasi model 

yang mencerminkan permasalahan pada penelitian merupakan hal yang penting dalam model 

SEM. 

 Variabel laten eksogen dan endogen dalam penelitian ini terdapat yaitu : Kualitas 

pelayanan salespersons,  Kepercayaan kepada perusahaan asuransi jiwa, Kepercayaan kepada 

bank penjual (variabel eksogen), Tingkat kepercayaan Nasabah (Variabel endogen & 

eksogen) dan Keputusan Pembelian (variabel endogen) 

 Variabel terukur merupakan variabel yang dapat diamati atau disebut sebagai variabel 

indikator. Variabel teramati adalah indicator dari variabel eksogen maupun variabel endogen. 

Pada metode  survey menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili variabel, pada 

penelitian ini terdapat 5 variabel teramati, dimana terdapat 26 pertanyaan.  

3.7.2 Identifikasi  

 Pada tahap identifikasi, perlu diperiksa identitas dari persamaan simultan terkait. Secara 

garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan yaitu: 

1. Under – Identified Model,  merupakan model dengan jumlah parameter yang 

disetimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan 

variance  dan convenience dari variabel – variabel teramati). Pada SEM, model 

dikatakan underidentified  jika degree of freedom adalah negatif. Jika terjadi 

underidentified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

2. Just – identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified  
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mempunyai  degree of freedom (nol) dan dalam terminologo SEM dinamakan 

saturated.  Pada model yang just identified  penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over Identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, model dikatakan 

Over Identified Model jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi Over 

identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 

3.7.3 Estimasi 

   Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilan nilai – nilai 

parameter dengan menggunakan salah satu estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi 

yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel variabel yang 

dianalisis. Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likehood 

Estimator (MLE). MLE secara literatif akan meminimalisir fungsi F(S,∑(  )  Sebagai 

berikut: 

 F ML (e) = log |∑| (e) + tr(S∑-1)(e)) – log|S| - (p+q) 

  Dimana diasumsikan ,∑(   ) dan S adalah positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam Wijanto, 2008). 

(p+q) adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 

3.7.4 Uji Kecocokan  

 Pada tahap ini akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan model, validitas 

dan reliabilitas model pengkuran, dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. 

Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, 

yaitu : 

1.Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2.Kecocokan keseluruhan model (Overall model fit) 
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3.7.4.1  Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap 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 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

3.7.4.2  Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukkan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Godness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu 

SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti ada teknik 

multivariate yang lain. 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan terhadap 

matriks korelasi dan kovarian. Ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi 

SEM adalah sebagai berikut : 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks infomatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut : 

 RMSEA =  
  

  
 

Nilai RMSEA < 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05< RMSEA 

< 0,08 menunjukkan good fit 

b. CMIN/DF 

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut : 
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2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

  Ukuran kecocolan inkremental membandingkan model yang diusulkan dengan 

model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model  atau 

independence model. 

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 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0,80 < CFI < 0, 90 sering disebut sebagai marginal fit. 

 Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan tingkat 

kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam 

tabel sebagai berikut 

Tabel 3.2 

Perbandingan Ukuran –Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang diharapkan 

terjadi dalam populasi dan bukan sampel.  

RMSEA < 0,80 adalah goodfit, sedang  

RMSEA < 0,05 adalah Close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF < 5 adalah goodfit 

Sumber : (Wijanto, 2015) 
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Tabel 3.3 

Perbandingan Ukuran –Ukuran GOF (Lanjutan) 

Incremental fit Measures 

Comparative Fit Index (CFI) Nilai berkisar antara 0 -1, dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI > 0,90 adlah goodfit, sedang 

0,80 < CFI < 0,90 adalah marginal fit 

Sumber : (Wijanto, 2015) 
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BAB IV 

ANALISIS dan PENGEMBANGAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pertumbuhan Bisnis kerjasama antara bank dan Perusahaan Asuransi 

(Bancassurance) pada periode 2016 – 2017 mengalami penigkatan yang pesat, hal ini 

dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) merujuk pada 

Akhir 2016 realisasi pendapatan premi Bancassurance tumbuh signifikasn sebesar 74,1% 

atau berkontribusi 43,3% dari total pendapatan premi Asuransi jiwa nasional. Hal ini 

disebabkan pengembangan kerjasama bisnis Bancassurance oleh beberapa perusahaan 

Asuransi Jiwa dan Perbankan dan penambahan jumlah tenaga pemasar yang berlisensi 

(id.investordaily, 20 Februari 2017).   

Menurut Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim pada kuartal pertama 2017 

Bancassurance mendorong peningkatan premi secara nasional dan bertumbuh sebesar 47,5% 

(Kompas.com, 15 Juni 2017). Hal ini menjelaskan bahwa pemasaran melalui Bancassurance 

dinilai relative lebih mudah dilakukan karena pasar yang dibidik adalah nasabah nasabah 

perbankan yang lebih memahami beragam jenis jasa keuangan. Bank yang memiliki 

infrastruktur dan jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia menjadi jalur distrubusi 

pemasaran Bancassurance menjadi lebih menjanjikan dan menguntungkan dari sisi Bank, 

Karen peningkatan premi tentu akan meningkatkan revenue yang dihasilkan Bank melului 

jalur Distribusi Bancassurance. 

Peningkatan dan pengembangan bisnis Bancassurance ini harus diimbangi dengan 

peningkatan kualitas sales person  dan after sales service dari perusahaan Asuransi dan Bank 

itu sendiri. Sehingga nasabah akan merasa nyaman dan percaya akan kredibilitas dari 

Perusahaan Asuransi dan Bank serta kepercayaan akan kualitas dari Sales person sehingga 

nasabah mendapatkan kepastian mengenai produk yang dimiliki serta jaminan terhadap dana 

yang dikelola dalam bisnis Bancassurance di masa depan. 
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4.2 Uji Validitas dan Realibilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukurun validitas dilakukan dengan melakukan analisis factor pada hasil pre – 

test terhadap 30 responden untuk melihat perbandingan nilai pada r hitung dan r table dengan 

signifikansi 0,05 dan n 30 (karena data responden adalah 30). Di dapat data r table adalah 

0.361, maka untuk menentukan validitas dari data dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah. 

Berdasarkan hasil penelitian pada table 4.2, menunjuk bahwa ada 2 (dua) indicator 

pernyataan dalam instrument penelitian tidak memenuhi nilai yang telah disyaratkan, oleh 

karena itu kedua indicator ini harus disingkirkan atau dibuang dan tidak dapat dipergunakan 

untuk tahap penelitian selanjutnya. Sementara 24 indikator lainnya dapat memenuhi nilai 

yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa ke 24 indikator pernyataan ini valid dan 

dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 
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Tabel 4.2 Uji Validitas Data (Pre-Test) 

 

 Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan peneliti dengan SPSS 17 

r Hitung r table Kesimpulan

KSP_1
Pearson 
Correlation .427* 0.361 VALID

KSP_2
Pearson 
Correlation

.211 0.361 TIDAK VALID

KSP_3
Pearson 
Correlation

.197 0.361 TIDAK VALID

KSP_4
Pearson 
Correlation .474** 0.361 VALID

KSP_5
Pearson 
Correlation .634** 0.361 VALID

KSP_6
Pearson 
Correlation .416* 0.361 VALID

KSP_7
Pearson 
Correlation .509** 0.361 VALID

KPA_1
Pearson 
Correlation .448* 0.361 VALID

KPA_2
Pearson 
Correlation .571** 0.361 VALID

KPA_3
Pearson 
Correlation .379* 0.361 VALID

KPA_4
Pearson 
Correlation .580** 0.361 VALID

KBP_1
Pearson 
Correlation .607** 0.361 VALID

KBP_2
Pearson 
Correlation .435* 0.361 VALID

KBP_3
Pearson 
Correlation .571** 0.361 VALID

KBP_5
Pearson 
Correlation .582** 0.361 VALID

TKN_1
Pearson 
Correlation .781** 0.361 VALID

TKN_2
Pearson 
Correlation .698** 0.361 VALID

TKN_3
Pearson 
Correlation .607** 0.361 VALID

TKN_4
Pearson 
Correlation .710** 0.361 VALID

TKN_5
Pearson 
Correlation .776** 0.361 VALID

KP_1
Pearson 
Correlation .691** 0.361 VALID

KP_2
Pearson 
Correlation .746** 0.361 VALID

KP_3
Pearson 
Correlation .768** 0.361 VALID

KP_4
Pearson 
Correlation .583** 0.361 VALID

KP_5
Pearson 
Correlation .701** 0.361 VALID

KP_6
Pearson 
Correlation .364* 0.361 VALID

Pearson 
Correlation

1

N 30
0.361 VALID

Correlations

Skor_Total
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4.2.2 Hasil Uji Realibilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indicator 

pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut Maholtra (2009), 

dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha > 0,60 maka indicator pernyataan dalam 

kuesioner dinyatakan realible, konsisten dan relevan terhadap variable. Berikut ini adalah 

hasil analisis reliabilitas indicator penelitian. 

Tabel 4.3 Uji Realibilitas (Pre – Test) 

 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan peneliti dengan SPSS 17 

  

Berdasarkan hasil pada table 4.3 di atas menunjukkan bahwa semua variable 

penelitian, yaitu Kualitas pelayanan Sales person, Kredibilitas perusahaan Asuransi, 

Kredibilitas Bank Penjual, Tingkat kepercayaan nasabah dan Keputusan pembelian memiliki 

cronbach’s alpha > 0.60, artinya seluruh variable dalam penelitian ini reliable. Maka hasil 

uji diatas menyatakan jika item indicator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan kepada 

responden yang sama atau berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.  

4.3 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Bank 

dimana nasabah memiliki account yang kemungkinan besar adalah tempat nasabah membeli 

Produk bancassurance atau dalam penelitian ini disebut sebut Bank penjual, Domisili, 

Tingkat Usia, Pekerjaan, dan  Pengeluaran nasabah yang sudah memiliki produk 

bancassurance 

Variabel Cronbach's Alpha > 0,6 Kesimpulan

KPS 0.733 Reliable

KPA 0.734 Reliable

KBP 0.773 Reliable

TKN 0.731 Reliable

KP 0.735 Reliable
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4.3.1 Nasabah Bank 

Gambar 4.1 Profil bank nasabah responden 

Data diolah oleh penulis 

 
 Berdasarkan gambar 4.1 di atas menjelaskan jawaban dari responden, dapat diketahui 

bahwa responden pada penelitian ini adalah nasabah dari Bank BCA, Bank Mandiri, CIMB 

Niaga, BNI dan bank lainnya. 

 Hal ini menunjukan sebagian besar responden didominasi oleh nasabah dari 4 Bank 

terbesar yang ada di Indonesia dan masuk ke dalam kelompok bank BUKU (Bank Umum 

Kelompok Usaha) 4 dengan modal inti lebih dari 30 Triliun yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI 

dan CIMB Niaga 

4.3.2 Domisili & Tingkat Usia 

Gambar 4.2 Domisili dan Usia Responden 

Data diolah oleh penulis 
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  Gambar 4.2 diatas menjelaskan Domisili tempat tinggal responden dan usia 

saat responden menyelesaikan kuesioner yang diajukan. Mayoritas domisili dari 

responden adalah wilayah Bogor (22.1%) dan Jakarta Timur (21.4%). Sementara rata – 

rata usia responden adalah berada pada kisaran 25 – 40 Tahun, terlihat pada data tersebut 

dimana usia 25 -35 Tahun (42.2%) dan Responden dengan usia 35 – 40 Tahun (31.3%). 

Hal ini sedikit menyimpulkan bahwa rata – rata responden yang sudah memiliki produk 

Asuransi dengan jalur distribusi pada Bank (bancassurance) dibeli oleh nasabah yang 

saat ini masih dalam usia produktif bekerja. 
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4.3.3 Pekerjaan & Pengeluaran Bulanan  

Gambar 4.3 Pekerjaan danPengeluaran Bulanan 

Data diolah oleh penulis 

 

  Gambar 4.3 di atas menggambarkan bahwa mayoritas pekerjaan dari 

responden adalah Pegawai swasta (83.2%) yang sedikit menunjukkan bahwa pegawai 

swasta memerlukan fasilitas asuransi tambahan selain yang diberikan oleh perusahaan 

tempat responden bekerja, dengan mayoritas pengeluaran per bulan diatas 10 Juta 

(41.4%) 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab 3 (tiga), metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling 

(SEM) dengan software AMOS 20 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena 

penggunaannya yang cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM 

bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, 

setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterprestasikan dan akan 

ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software 

tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 

21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan analisis 

dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Penelitian terdiri dari 5 Variabel, 5 Hipotesis 

dan 24 Indikator untuk menguji adaya hubungan kausalitas antara dimensi yang 

dihipotesiskan. 

Dalam penelitian ini terdapat Variabel Eksogen dan Variabel Endogen, Yaitu Kualitas 

pelayanana Sales person (Variabel Eksogen), Kredibilitas Perusahaan Asuransi (Variabel 

Eksogen), Kredibilitas Bank Penjual (Variabel Eksogen), Tingkat Kepercayaan nasabah 

(Variabel Eksogen dan Endogen) dan Keputusan Pembelian (Variabel Endogen). Selanjutnya 

variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau sering kita 

sebut sebagai indicator. Variabel teramati merupakan indicator atau ukuran dari variabel laten 

eksogen maupun variabel endogen. 
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Berikut gambar 4.4 dari path diagram untuk menentukan perhitungan menggunakan 

SEM : 

Gambar 4.4 Path Diagram 

 

Sumber : hasil olah Menggunakan AMOS 20 

 

4.4.2 Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model menunjukkan 

bahwa model termasuk dalam kategori over -identified.  Identifikasi ini dilakukan dengan 

melihat niali degree of freedom(df) dari model penelitian. Tabel dibawah ini merupakan hasil 

output AMOS yang menunjukkan nilai df  sebesar 245 . Hal ini mengindikasikan bahwa 

model termasuk kategori over – identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, 

analisis data SEM bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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Tabel 4.4. Computation of Degrees of Freedom 

 

Sumber : hasil olah Menggunakan AMOS 20 

4.4.3 Estimasi Model 

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. 

4.4.3.1 Sample Data Size 

Jumlah sampel data pad penelitian sudah memenuhi asumsi SEM yaitu :  

Jumlah sampel x Jumlah Indicator = Data Sampel 

Maka : 128 (sampel) x 25 (indicator) = 3200 (Data Sampel) 

Jumlah sampel data tersebut lebih dari cukup dari jumlah sampel data yang 

direkomendasikan antara 200 – 500 atau lebih data sampel (Santoso, 2015) 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrument 

yang akan diukur (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor pada hasil pengujian sejumlah 128 responden dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r table signifikansi 0,05 dan n 125 (karena data 

responden adalah 128). Di dapat data r table adalah 0.176, maka untuk menentukan validitas 

dari data dapat dilihat pada tabel berikut. 

Number of distinct sample moments 300

Numbers of district parameters to be estimated 55

Degrees of freedom (300-55) 245
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Tabel 4.5 Hasil uji Validitas 

 

  Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan peneliti dengan SPSS 17 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 menunjukkan semua indikator pernyataan dalam 

instrument penelitian dapat memenuhi nilai yang telah diisyaratkan atau dapatdisimpulkan 

bahwa semua indikator pernyataan adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada indikator 

yang harus disingkirkan atau dibuang, semua indikator dalam penelitian ini dapat digunakan 

untuk tahap penelitian selanjutnya. 

Realibilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Realibilitas tinggi menunjukkan 

bahwa indikato – indikator mempunyai konsistensi yang tinggi dalam mengukur konstruk 

latennya (Hair et al. 2010). Menurut Maholtra (2009), dengan melihat batas nilai cronbach’s 

Indikator r Hitung r table Kesimpulan

.556** 0.176 VALID

.633** 0.176 VALID

.721** 0.176 VALID

.558** 0.176 VALID

.632** 0.176 VALID

.603** 0.176 VALID

.475** 0.176 VALID

.476** 0.176 VALID

.317** 0.176 VALID

.625** 0.176 VALID

.645** 0.176 VALID

.800** 0.176 VALID

.718** 0.176 VALID

.826** 0.176 VALID

.744** 0.176 VALID

.790** 0.176 VALID

.773** 0.176 VALID

.780** 0.176 VALID

.659** 0.176 VALID

.802** 0.176 VALID

.872** 0.176 VALID

.714** 0.176 VALID

.653** 0.176 VALID

.402** 0.176 VALID

KSP_6

Correlations

KSP_1

KSP_4

KSP_5

TKN_3

KSP_7

KPA_1

KPA_2

KPA_3

KPA_4

KBP_1

KBP_2

KBP_3

KBP_4

TKN_1

TKN_2

KP_5

KP_6

TKN_4

TKN_5

KP_1

KP_2

KP_3

KP_4
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alpha > 0.60, maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsiten dan 

relevan terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan peneliti dengan SPSS 17 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap Uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat 

kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM 

secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti teknik multivariate 

yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistic terbaik yang dapat menjelaskan 

kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa 

ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama sama atau kombinasi 

Tabel 4.7 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model 

keseluruhan berdasarkan perhitngan SEM dengan AMOS 20 

Tabel 4.7 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima Hasil Uji Kesimpulan 

Root Mean Square 

Error of 

Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sampel.  

RMSEA < 0,80 adalah goodfit,    sedang  

RMSEA < 0,05 adalah Close fit 

0.08 Good FIT 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF < 5 adalah goodfit 1.792 Good Fit 

Variabel Cronbach's Alpha > 0,6 Kesimpulan

KPS 0.819 Reliable

KPA 0.723 Reliable

KBP 0.798 Reliable

TKN 0.903 Reliable

KP 0.842 Reliable
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Comparative Fit 

Index (CFI) 

Nilai berkisar antara 0 -1, dengan nilai 

lebih tinggi adalah lebih baik. CFI > 

0,90 adlah goodfit, sedang 0,80 < CFI < 

0,90 adalah marginal fit 

0.826 Marginal Fit 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 20 

 Berdasarkan table 4.7 diatas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF,  yaitu 

CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (Good fit). Dua ukuran yang lainnya, yaitu 

RMSEA menunjukkan kecocokan good fit. dan CFI menunjukan kecocokan yang marginal 

fit. menurut hair et al (2010) menyatakan bahwa jika ada satu atau lebih parameter yang telah 

fit maka model dinyatakan fit. 

 Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak jarang 

ditemukan model yang telah diusulkan adalah marginal fit  atau poor fit, salah satunya adalah 

dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti dengan 

disarankan SEM berbeda. 

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

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

endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau 

parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel laten 

terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. Langkah 

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. Namun, apabila 

nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p> 0,05 

maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada 

model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.8. di bawah ini. 
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Tabel 4.8 Output Regression Weights 

 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 20 

Berdasarkan tabel 4.8. diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Kualitas pelayanan Sales person memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat 

kepercayaan nasabah.  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.338 dengan 

nilai p 0.005. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Kualitas pelayanan Sales person 

memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan 

hipotesis dapat diterima. 

2. Kredibilitas Perusahaan Asuransi memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat 

kepercayaan nasabah.  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.328 dengan 

nilai p 0.048. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Kredibilitas Perusahaan Asuransi 

memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan 

hipotesis dapat diterima 

 

 

Estimate S.E. C.R. P Kesimpulan

TKN <--- KPS 0.338 0.12 2.818 0.005 Didukung Data

TKN <--- KBP 0.328 0.166 1.973 0.048 Didukung Data

TKN <--- KPA 0.578 0.248 2.336 0.019 Didukung Data

KP <--- TKN 0.664 0.115 5.77 *** Didukung Data

Path
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3. Kredibilitas Bank Penjual memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat kepercayaan 

nasabah.  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.578 dengan 

nilai p 0.019. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Kredibilitas Bank Penjual memiliki 

hubungan yang positif signifikan terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesis 

dapat diterima 

4. Tingkat Kepercayaan Nasabah memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan 

Pembelian  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.664 dengan 

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

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Kredibilitas Bank Penjual memiliki 

hubungan yang positif signifikan terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesis 

dapat diterima 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini , hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variable telah 

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengkuran lainnya yang 

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

penelitian ini, tidak seluruh hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan. Pembahasan dari 

hasil pengujian masing masing hipotesis penelitian dibahas pada sub bab dibawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Kualitas pelayanan sales person terhadap Tingkat kepercayaan 

nasabah 

Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan sales person memiliki hubungan 

yang positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah. Hal ini menyatakan bahwa 

dengan Kualitas pelayanan dari sales person yang baik kepada nasabah yang membeli produk 

asuransi pada bank (Bancassurance) maka secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan 
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nasabah. Mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari sales person membuat nasabah 

mendapatkan banyak kenyamanan dalam membeli suatu produk, karena nasabah mendapat 

penjelasan yang lengkap dan menyeluruh mengenai produk bancassurance  dari sales person 

dan menjadikan sales person  menjadi sosok yang penting dalam pembelian produk 

bancassurance.  

Dengan tingkat usia responden yang rata –rata berada pada rentang usia 25 -40 Tahun, 

kualitas pelayanan menjadi suatu hal yang dikritisi oleh para responden karena mereka 

menuntut sales person untuk memahami dan memiliki pengetahuan secara umum tentang 

industri asuransi dan secara khusus pada distribusi bisnis bancassurance.  

Menurut Tjiptono (2002), Kualitas pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan nasabah serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Hasil ini sesuai dengan yang penelitian yang dilakukan oleh Steven Darwin dan Yohanes 

Kunto (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan dari agent (sales person) dapat 

meningkatkan kepercayaan nasabah 

4.5.2 Pengaruh Kredibilitas perusahaan asuransi jiwa terhadap Tingkat 

kepercayaan nasabah  

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif signifikan 

antara kredibilitas perusahaan asuransi jiwa terhadap tingkat kepercayaan nasabah yang 

membeli produk bancassurance. Kredibilitas perusahaan asuransi jiwa diukur dari tingkat 

kemampuan perusahaan asuransi untuk memiliki, menyediakan  dan mengembangkan produk 

dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah saat ini maupun di masa depan 

sehingga perusahaan asuransi jiwa dapat dipercaya.  

Hal yang sama dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dara (2015) yang 

menunjukkan kredibilitas akan suatu perusaahan asuransi memberikan signifikansi yang 

positif terhadap kepercayaan nasabah dalam pembelian produk asuransi dalam hal penelitian 

ini adalah bancassurance 
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4.5.3 Pengaruh Kredibilitas bank penjual terhadap Tingkat kepercayaan nasabah  

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif signifikan 

antara kredibilitas perusahaan asuransi jiwa terhadap tingkat kepercayaan nasabah yang 

membeli produk bancassurance.  

Responden pada penelitian ini memiliki penghasilan diatas 10 juta setiap bulannya, 

atau dapat kita asumsikan bahwa rata – rata responden memiliki penghasilan diatas 10 juta 

setiap bulannya. Hal ini sedikit memastikan bahwa responden cukup aktif bertransaksi 

keuangan pada bank – bank yang ada di Jakarta dan sedikit banyak pasti memahami investasi 

jangka pendek maupun jangka panjang yang mereka perlukan, baik investasi dalam bentuk 

Tabungan, Deposito, Saham, Obligasi maupun produk bancassurance sehingga kredibilitas 

bank dimana para responden berinvestasi menjadi perhatian utama responden terlihat dari 

Tabel 4.3 dimana didominasi oleh bank besar yang ada di Jabodetabek. 

Bennet & Gabriel (2003) menyatakan bahwa kredibilitas suatu perusahaan dalam hal 

ini adalah Bank penjual bancassurance akan menciptakan rasa aman dan mengurangi perspsi 

konsumen akan resiko yang mereka hadapi dalam proses pembelian suatu produk. Hal ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gunarto (2006) yang menjelaskan bahwa 

kemampuan nasabah dalam memenuhi harapan nasabah tersebut dinilai sebagai sedalam apa 

keahlian perusahaan dalam pelayanan jasanya kepada nasabah. 

4.5.4 Pengaruh Tingkat kepercayaan nasabah terhadap Keputusan pembelian 

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif signifikan 

antara kredibilitas perusahaan asuransi jiwa terhadap tingkat kepercayaan nasabah yang 

membeli produk bancassurance.  

Theory of Reasoned action (Shimp, 2003 : 241) menjelaskan bahwa konsumen 

melakukan perilaku pembelian karena alasan tertentu, bukan merupakan perilaku yang 

spontan khususnya untuk pembelian produk asuransi. Sikap seorang konsumen dapat 

ditentukan melalui kepercayaannya akan konsekuensi memiliki suatu produk asuransi 
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diantaranya diukur melalui kualitas pelayanan serta kredibilitas dari perusahaan asuransi jiwa 

dan Bank penjual Bancassurance. Fahri Amhar dalam penelitiannya juga menjelaskan 

hubungan yang positif signifikan antara hubungan Tingkat kepercayaan nasabah dengan 

Keputusan Pembelian. 

4.6 Implikasi Managerial 

Berdasarkan hasil perhitungan average value, maka peneliti menetapkan langkah – 

langkah  untuk melakukan implikasi managerial sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis dari variabel yang paling mempengaruhi hingga ke variabel 

yang kurang mempengaruhi. Hal ini memungkinkan karena jumlah variabel yang 

tidak terlalu banyak dan hasil perhitungan sebelumnya menunjukkan pengaruh 

yang positif signifikan pada seluruh hipotesis (Ha diterima) 

2. Menetapkan indikator dengan average value terendah dari variabel Kredibilitas 

Perusahaan asuransi (KPA), Kualitas pelayanan sales person (KPS), Kredibilitas 

Bank penjual (KBP),  Indikator – indikator ini akan dianalisis lebih mendalam 

guna memberikan saran – saran kepada penyelenggara bisnis bancassurance. 
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Tabel 4.9 Average Value  

 
Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 20 

Keterangan : Indikator dengan tanda * akan dilakukan implikasi manajerial 

 

 

 

 

 

 

No Variabel Indikator Responden
Average 

Value

KPS1 :Salesperson adalah orang yang penting

pada penjualan bancassurance
125 3.672*

KPS4 :Salesperson tidak melakukan hal hal yang

merugikan saya
125 3.896

KPS5 :Salesperson perduli terhadap rencana

keuangan masa depan saya dan keluarga
125 3.76

KPS6 :Salesperson mampu menjelaskan secara

lengkap dan menyeluruh mengenai produk

bancassurance

125 4.032

KPS7 :Salesperson melakukan kegiatan after 

sales service yang Sesuai kebutuhan saya
125 3.856

KPA1 :Saya yakin Perusahaan asuransi jiwa dapat

dipercaya
125 4.112

KPA2 :Saya yakin perusaahan asuransi dapat

memenuhi kebutuhan saya akan masa depan 
125 3.776

KPA3 :Saya yakin kepada produk dan layanan

yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi
125 3.72

KPA4 :Saya yakin perusahaan asuransi

memiliki kemampuan untuk menyediakan dan

mengembangkan produk yang baik

125 3.408*

KBP1 :Saya yakin bahwa bank memiliki

profesionalisme dalam menawarkan layanan dan

jasa bancassurance  sesuai dengan aturan 

125 3.864

KBP2 :Saya memiliki keyakinan pada produk

dan layanan bancassurance yang diberikan

bank 

125 3.672*

KBP3 :Saya yakin bahwa penjualan

bancassurance pada bank dapat

dipertanggungjawabkan

125 3.728

KBP4 :Saya yakin bahwa produk bancassurance 

pada bank memahami kebutuhan saya akan

tabungan masa depan

125 3.968

3
Kredibilitas Bank 

penjual

1
Kualitas pelayanan 

salespersons

2
Kredibilitas Perusahaan 

Asuransi Jiwa
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4.6.1 Analisis Variabel kredibilitas perusahaan asuransi 

Indikator – Saya yakin perusahaan asuransi memiliki kemampuan untuk 

menyediakan dan mengembangkan produk yang baik 

Pada variable kredibilitas bank penjual, keyakinan responden kurang memiliki 

keyakinan terhadap kemampuan perusahaan asuransi dalam menyediakan dan 

mengembangkan produk yang baik terbukti dari average value terendah pada variabel 

kredibilitas perusahaan asuransi jiwa senilai 3.672. Hal ini lebih disebabkan produk yang 

dijual terkesan homogen, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan secara spesifikasi 

produk bancassurance yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, Produk yang 

didistribusikan oleh kerjasama bancassurance  Manulife – Danamon Proteksi Prima Maxima 

tidak mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan produk kerjasama bancassurance Sunlife 

– CIMB Niaga baik dari struktur produk, premi yang dibayarkan nasabah sampai dengan 

perlindungan masa depan yang didapatkan oleh nasabah yang membeli produk tersebut. Hal 

ini kurang lebih memperlihatkan kurangnya kreatifitas dan inovasi dari kerjasama model 

bancassurance dalam bersaing meraih perhatian nasabah dalam penjualan model distribusi 

ini.  

Penghargaan (award) khusus untuk seseorang yang dapat memberikan kreatifitas dan 

inovasi terbaru terhadap produk yang akan dipasarkan pada model bancassurance dapat 

dijadikan suatu model pengembangan dari perusahaan asuransi dalam pembaharuan produk 

bancassurance. 

4.6.2 Analisis Variabel Kualitas pelayanan sales person 

Indikator – Sales person adalah orang paling penting pada penjualanan 

bancassurance 

Analisis variable Kualitas pelayanan sales person memperlihatkan hasil bahwa isales 

person  adalah orang kurang penting pada penjualan bancassurance sehingga memiliki nilai 

average value paling rendah pada variabel kualitas pelayanan sales person senilai 3.408. 
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Seharusnya indicator ini menjadi yang salah satu yang paling penting karena penjualan 

produk bancassurance merupakan produk jangka panjang dimana nasabah akan terus 

berhubungan dengan sales person sampai dengan masa berakhirnya asuransi maupun saat 

terjadi resiko dengan nasabah, baik itu meninggal dunia maupun resiko lainnya seperti sakit 

dan cacat tetap total 

Tugas seorang sales person asuransi berbeda jauh dengan tugas pekerjaan jasa lainnya 

Sales person dalam industri asuransi adalah seseorang yang menentukan kesesuaian produk 

dengan karakteristik nasabah terhadap kebutuhan masa depan nasabah yang akan membeli 

produk bancassurance, karenanya seharusnya sales person  dalam bisnis bancassurance 

menjadi sosok yang penting dalam penjualan dan selalu menjadi prioritas nasabah saat 

nasabah ingin mendapatkan kejelasan tentang produk dan proses klaim produk 

bancassurance.  

Pelatihan – pelatihan yang sesuai dapat dilakukan agar informasi yang diberikan sales 

person lebih akurat dan update sehingga para sales person  dapat memberikan informasi yang 

paling baik kepada para nasabah. after sales service saat ini menjadi kunci seiring dengan 

berkembangkan bisnis bancassurance sehingga membuat nasabah mendapatkan pembanding 

dalam hal kualitas dan layanan. 

4.6.3 Analisis Variabel Kredibilitas bank penjual 

Indikator – Saya memiliki keyakinan pada produk dan layanan bancassurance 

yang diberikan bank. 

Indikator yang memiliki nilai average value terendah pada variable kredibilitas bank 

penjual sebesar 3.672 adalah keyakinan pada produk dan layanan bancassurance  yang 

diberikan bank. Hal ini menunjukkan kesesuaian dan kombinasi dalam penilaian responden 

pada penelitian ini dengan variabel lain yang mendorong tingkat kepercayaan nasabah yaitu, 

Kualitas pelayanan sales person  dan kredibilitas perusahaan asuransi. Aktivitas bank sebagai 
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distributor utama penjualan produk bancassurance menjadikan bank memiliki dua tolak ukur 

memberikan produk terbaik dan layanan terbaik, di saat perbankan memberikan produk dan 

layanan terbaik dari sisi pembiayaan dan simpanan jangka pendek, produk dan 

bancassurance kadang kala menjadi momok berkurangnya penilaian kredibilitas bank. Kasus 

klaim nasabah AIA – BCA dan OCBC NISP – Great Eastern yang harus memasuki complaint 

terbuka di media cetak menjadi satu dari beberapa contoh kurangnya keyakinan responden 

terhadap produk dan layanan bancassurance. 

Perlunya upaya peningkatan edukasi terhadap nasabah mengenai pentingnya membeli 

produk asuransi pada bank (bancassurance) melalui sosialisasi baik media cetak elektronik 

maupun social media akan dapat memaksimalkan peningkatan kepercayaan dan keyakinan 

nasabah terhadap produk asuransi jiwa pada bank (bancassurance) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

nasabah dalam pembelian produk asuransi jiwa pada bank (bancassurance) Hasil analisis 

data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM dan bantuan tools SPSS 21 serta 

microsft excel 2010, dapat menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan sales person  menunjukkan signifikansi positif terhadap 

Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesa diterima  

2. Kredibilitas bank penjual menunjukkan signifikansi positif terhadap Tingkat 

kepercayaan nasabah dan hipotesa diterima 

3. Kredibilitas perusahaan asuransi menunjukkan signifikansi positif terhadap 

Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesa diterima 

4. Tingkat kepercayaan nasabah menunjukkan signifikansi positif terhadap 

keputusan pembelian dan hipotesa diterima 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa 

saran yang mungkin dapat diberikan untuk system bancassurance dan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan asuransi hendaknya memperhatikan masalah keyakinan nasabah pada 

suatu produk yang ditawarkan dalam bisnis bancassurance.Kreatifitas dan inovasi 

dalam menyediakan dan pengembangan produk bancassurance perlu ditingkatkan 

untuk menambah daya saing penjualan produk asuransi spada model 
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bancassurance. Kesamaan fitur produk dan manfaat produk bancassurance pada 

bank satu dan lainnya, membuat nasabah memiliki produk yang sama tetapi dibeli 

pada bank yang berbeda. Evaluasi terhadap produk yang sudah ada sangat 

diperlukan untuk kepentingan bank dan perusahaan asuransi, sehingga 

kedepannya bisnis bancassurance memiliki daya tarik tersendiri dan juga nilai 

tambah bagi nasabah nasabah perbankan khususnya di Jabodetabek. Penghargaan 

(award) khusus untuk seseorang yang dapat memberikan kreatifitas dan inovasi 

terbaru terhadap produk yang akan dipasarkan pada model bancassurance dapat 

dijadikan suatu model pengembangan dari perusahaan asuransi dalam 

pembaharuan produk bancassurance. 

2. Peningkatan keandalan sales person dapat dilakukan dengan memberikan 

pelatihan – pelatihan yang sesuai dengan perkembangan zaman serta memberikan 

customer experience yang baru bagi nasabah. Pelatihan – pelatihan yang sesuai 

dapat dilakukan agar informasi yang diberikan sales person lebih akurat dan 

update sehingga para sales person  dapat memberikan informasi yang paling baik 

kepada para nasabah. after sales service saat ini menjadi kunci seiring dengan 

berkembangkan bisnis bancassurance sehingga membuat nasabah mendapatkan 

pembanding dalam hal kualitas dan layanan. Dengan memberikan pelayanan yang 

paling baik akan memberikan nasabah pengalaman yang baru dalam bisnis 

asuransi. Seorang sales person asuransi akan selalu menjadi yang terpenting 

bukan menjadi momok bagi perusahaan asuransi maupun bank dalam bisnis 

bancassurance 

3. Keyakinan dan kepercayaan nasabah terhadap produk dan layananan khususnya 

pada produk bancassurance akan menjadi sesuatu yang menjadi factor pembeda 

disaat bank penjual bancassurance  memberikan pengalaman yang baru kepada 

nasabah yang membeli produk bancassurance. Perlunya upaya peningkatan 
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edukasi terhadap nasabah mengenai pentingnya membeli produk asuransi pada 

bank (bancassurance) melalui sosialisasi baik media cetak elektronik maupun 

social media akan dapat memaksimalkan peningkatan kepercayaan dan keyakinan 

nasabah terhadap produk asuransi jiwa pada bank (bancassurance) 
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Analisis hasil uji SEM - AMOS 

Asumsi normality 

 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

KPS1 125 1.00 5.00 3.6720 .86859 -.957 .217 1.458 .430 

KPS4 125 1.00 5.00 3.8960 .71644 -.780 .217 1.883 .430 

KPS5 125 1.00 5.00 3.7600 .87437 -1.349 .217 2.476 .430 

KPS6 125 1.00 5.00 4.0320 .72885 -1.700 .217 6.041 .430 

KPS7 125 1.00 5.00 3.8560 .72628 -.671 .217 1.481 .430 

KPA1 125 1.00 5.00 4.1120 .86338 -1.136 .217 1.420 .430 

KPA2 125 1.00 5.00 3.7760 1.03849 -1.162 .217 .894 .430 

KPA3 125 1.00 5.00 3.7200 .98045 -1.079 .217 1.150 .430 

KPA4 125 1.00 5.00 3.4080 1.01676 -.424 .217 -.332 .430 

KBP1 125 1.00 5.00 3.8640 .89212 -1.182 .217 1.714 .430 

KBP2 125 1.00 5.00 3.6720 .85926 -.782 .217 .297 .430 

KBP3 125 1.00 5.00 3.7280 .90140 -1.312 .217 1.965 .430 

KBP4 125 1.00 5.00 3.9680 .71770 -1.682 .217 5.153 .430 

TKN1 125 1.00 5.00 3.8480 1.00045 -.965 .217 .492 .430 

TKN2 125 1.00 5.00 3.6640 .95836 -1.233 .217 1.293 .430 

TKN3 125 1.00 5.00 3.6640 1.07721 -.985 .217 .327 .430 

TKN4 125 1.00 5.00 3.5920 .92541 -.585 .217 .218 .430 

TKN5 125 1.00 5.00 3.5520 1.05078 -.542 .217 -.251 .430 

KP1 125 1.00 5.00 3.4720 .82868 -.558 .217 .266 .430 

KP2 125 1.00 5.00 3.4640 .88485 -.563 .217 .532 .430 

KP3 125 1.00 5.00 3.9760 .96272 -1.384 .217 2.169 .430 

KP4 125 1.00 5.00 3.6720 .99819 -1.277 .217 1.397 .430 

KP5 125 1.00 5.00 3.5760 .85444 -1.029 .217 1.285 .430 

KP6 125 1.00 5.00 3.7920 .88259 -1.295 .217 2.427 .430 

Valid N (listwise) 125 
        

 

Sumber : hasil olah SPSS 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

korelasi Estimate 

KPS <--> KPA 0.532 

KPS <--> KBP 0.451 

KPA <--> KBP 0.744 
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Analisis hasil uji struktural 

Hipotesis Equation 
Stand. 

estimate 

t-

value 
t-tabel Result Keterangan 

H1 KPS  TKN 0.307 2.818 1,90 Hipotesis 

diterima 
Kualitas 

pelayanan 

Salesperson 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Tingkat 

Kepercayaan 

Nasabah 

H2 KPAt   TKN 0.297 1.973 1.90 Hipotesis 

diterima 
Kepercayaan 

terhadap 

Perusahaan 

Asuransi Jiwa 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Tingkat 

Kepercayaan 

Nasabah 

H3 KBP   TKN 0.287 2.336 1,90 Hipotesis 

diterima 
Kepercayaan 

terhadap Bank 

Penjual 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Tingkat 

Kepercayaan 

Nasabah 

H4 KP  841 0.841 5.770 1,90 Hipotesis 

ditolak 
Tingkat 

Kepercayaan 

Nasabah 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Tingkat 

Keputusan 

Pembelian 
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Indeks Kesesuaian Model Struktural Equation Model  

(Goodness Of Fit) 

 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa 

diterima 

Hasil Uji Kesimpulan 

Root Mean Square 

Error of 

Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of 

freedom yang diharapkan terjadi 

dalam populasi dan bukan sampel.  

RMSEA < 0,80 adalah goodfit, 

sedang  

RMSEA < 0,05 adalah Close fit 

0.08 Good FIT 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF < 5 adalah goodfit 1.792 Good Fit 

Comparative Fit 

Index (CFI) 

Nilai berkisar antara 0 -1, 

dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik. CFI > 0,90 adlah 

goodfit, sedang 0,80 < CFI < 

0,90 adalah marginal fit 

0.826 Marginal Fit 

  

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018



Tabel Tabel Realibilitas Gabungan (Composite Reliability) 

Variabel Kode Λ Θ (Σ λ)2 Σ θ ρ 

KPS 

KPS1 0.716 0.487 

9.790641 3.027 0.764 

KPS4 0.641 0.589 

KPS5 0.63 0.603 

KPS6 0.567 0.679 

KPS7 0.575 0.669 

 KPA 

KPA1 0.544 0.704 

7.027801 2.215 0.760 
KPA2 0.64 0.590 

KPA3 0.776 0.398 

KPA4 0.691 0.523 

  KBP1 0.671 0.550 

7.778521 2.003 0.795 
KBP KBP2 0.849 0.279 

  KBP3 0.737 0.457 

  KBP4 0.532 0.717 

TKN 

TKN1 0.684 0.532 

9.443329 3.078 0.754 

TKN2 0.687 0.528 

TKN3 0.669 0.552 

TKN4 0.495 0.755 

TKN5 0.538 0.711 

KP 

KP1 0.652 0.575 

14.40962 3.594 0.800 

KP2 0.642 0.588 

KP3 0.611 0.627 

KP4 0.616 0.621 

KP5 0.674 0.546 

KP6 0.601 0.639 
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Variabel Kode Λ Θ (Σ λ)
2 Σ θ ρ

KPS1 0.716 0.65

KPS4 0.641 0.5

KPS5 0.63

KPS6 0.567 0.5

KPS7 0.575 0.48

KPA1 0.544 0.44

KPA2 0.64 0.42

KPA3 0.776 0.54

KPA4 0.691 0.48

KBP1 0.671 0.56

KBP KBP2 0.849 0.55

KBP3 0.737 0.52

KBP4 0.532 0.56

TKN1 0.684 0.38

TKN2 0.687

TKN3 0.669 0.39

TKN4 0.495 0.36

TKN5 0.538 0.39

KP1 0.652

KP2 0.642

KP3 0.611

KP4 0.616

KP5 0.674

KP6 0.601

KPS 7.4529 2.13 0.778

 KPA 18.8356 2.86 0.868

KP

22.5625 3.77 0.857

TKN 9.9225 1.52 0.867
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CFA MODEL 

CFA KPS 

 

Output : 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KPS1 <--- KPS 1.000 
    

KPS4 <--- KPS .693 .115 6.048 *** par_1 

KPS5 <--- KPS .709 .136 5.221 *** par_2 

KPS6 <--- KPS .597 .113 5.272 *** par_3 

KPS7 <--- KPS .641 .114 5.622 *** par_4 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KPS1 <--- KPS .775 

KPS4 <--- KPS .652 

KPS5 <--- KPS .546 

KPS6 <--- KPS .552 
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Estimate 

KPS7 <--- KPS .594 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KPS 
  

.450 .103 4.372 *** par_5 

e1 
  

.299 .067 4.488 *** par_6 

e2 
  

.293 .047 6.180 *** par_7 

e3 
  

.532 .077 6.926 *** par_8 

e4 
  

.366 .053 6.896 *** par_9 

e5 
  

.339 .051 6.645 *** par_10 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KPS7 
  

.353 

KPS6 
  

.305 

KPS5 
  

.298 

KPS4 
  

.425 

KPS1 
  

.601 
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CFA KPA 

 

 

Output : 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KP1 <--- KP 1.000 
    

KP2 <--- KP 1.040 .175 5.957 *** par_1 

KP3 <--- KP 1.036 .187 5.551 *** par_2 

KP4 <--- KP 1.037 .192 5.395 *** par_3 

KP5 <--- KP 1.008 .169 5.972 *** par_4 

KP6 <--- KP .964 .171 5.618 *** par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 
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Estimate 

KP1 <--- KP .677 

KP2 <--- KP .659 

KP3 <--- KP .603 

KP4 <--- KP .583 

KP5 <--- KP .661 

KP6 <--- KP .612 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KP 
  

.312 .081 3.831 *** par_6 

e20 
  

.369 .060 6.208 *** par_7 

e21 
  

.439 .069 6.359 *** par_8 

e22 
  

.585 .087 6.751 *** par_9 

e23 
  

.653 .095 6.866 *** par_10 

e24 
  

.407 .064 6.341 *** par_11 

e25 
  

.483 .072 6.697 *** par_12 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KP6 
  

.375 

KP5 
  

.437 

KP4 
  

.340 

KP3 
  

.364 

KP2 
  

.434 

KP1 
  

.458 
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CFA  KBP 

 

 

Output : 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KBP1 <--- KBP 1.000 
    

KBP2 <--- KBP 1.047 .144 7.250 *** par_1 

KBP3 <--- KBP 1.082 .150 7.206 *** par_2 

KBP4 <--- KBP .597 .113 5.280 *** par_3 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KBP1 <--- KBP .722 

KBP2 <--- KBP .784 

KBP3 <--- KBP .773 

KBP4 <--- KBP .535 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

KBP 
  

.411 .098 4.200 *** par_4 

e10 
  

.378 .064 5.880 *** par_5 

e11 
  

.282 .058 4.894 *** par_6 

e13 
  

.325 .064 5.104 *** par_7 

e14 
  

.364 .051 7.167 *** par_8 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KBP4 
  

.287 

KBP3 
  

.597 

KBP2 
  

.615 

KBP1 
  

.521 
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CFA TKN 

 

Output : 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

TKN1 <--- TKN 1.000 
    

TKN2 <--- TKN 1.006 .171 5.876 *** par_1 

TKN3 <--- TKN 1.157 .194 5.951 *** par_2 

TKN4 <--- TKN .815 .157 5.184 *** par_3 

TKN5 <--- TKN .872 .176 4.945 *** par_4 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

TKN1 <--- TKN .660 

TKN2 <--- TKN .693 

TKN3 <--- TKN .709 

TKN4 <--- TKN .581 

TKN5 <--- TKN .548 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

TKN 
  

.432 .119 3.646 *** par_5 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018



   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e15 
  

.560 .091 6.150 *** par_6 

e16 
  

.473 .082 5.800 *** par_7 

e17 
  

.572 .102 5.605 *** par_8 

e18 
  

.563 .083 6.747 *** par_9 

e19 
  

.766 .111 6.929 *** par_10 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

TKN5 
  

.300 

TKN4 
  

.338 

TKN3 
  

.503 

TKN2 
  

.481 

TKN1 
  

.436 
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CFA KP 

 

 

output: 

 Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KP1 <--- KP 1.000 
    

KP2 <--- KP 1.040 .175 5.957 *** par_1 

KP3 <--- KP 1.036 .187 5.551 *** par_2 

KP4 <--- KP 1.037 .192 5.395 *** par_3 

KP5 <--- KP 1.008 .169 5.972 *** par_4 

KP6 <--- KP .964 .171 5.618 *** par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KP1 <--- KP .677 

KP2 <--- KP .659 
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Estimate 

KP3 <--- KP .603 

KP4 <--- KP .583 

KP5 <--- KP .661 

KP6 <--- KP .612 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KP 
  

.312 .081 3.831 *** par_6 

e20 
  

.369 .060 6.208 *** par_7 

e21 
  

.439 .069 6.359 *** par_8 

e22 
  

.585 .087 6.751 *** par_9 

e23 
  

.653 .095 6.866 *** par_10 

e24 
  

.407 .064 6.341 *** par_11 

e25 
  

.483 .072 6.697 *** par_12 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KP6 
  

.375 

KP5 
  

.437 

KP4 
  

.340 

KP3 
  

.364 

KP2 
  

.434 

KP1 
  

.458 
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Normality test 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

KPS1 

Mean 3.6720 .07769 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.5182  

Upper Bound 3.8258  

5% Trimmed Mean 3.7267  

Median 4.0000  

Variance .754  

Std. Deviation .86859  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.957 .217 

Kurtosis 1.458 .430 

KPS4 

Mean 3.8960 .06408 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.7692  

Upper Bound 4.0228  

5% Trimmed Mean 3.9289  

Median 4.0000  

Variance .513  

Std. Deviation .71644  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .00  

Skewness -.780 .217 

Kurtosis 1.883 .430 

KPS5 

Mean 3.7600 .07821 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.6052  

Upper Bound 3.9148  

5% Trimmed Mean 3.8333  

Median 4.0000  

Variance .765  

Std. Deviation .87437  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  
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Range 4.00  

Interquartile Range .50  

Skewness -1.349 .217 

Kurtosis 2.476 .430 

KPS6 

Mean 4.0320 .06519 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.9030  

Upper Bound 4.1610  

5% Trimmed Mean 4.0978  

Median 4.0000  

Variance .531  

Std. Deviation .72885  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .00  

Skewness -1.700 .217 

Kurtosis 6.041 .430 

KPS7 

Mean 3.8560 .06496 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.7274  

Upper Bound 3.9846  

5% Trimmed Mean 3.8844  

Median 4.0000  

Variance .527  

Std. Deviation .72628  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.671 .217 

Kurtosis 1.481 .430 

KPA1 

Mean 4.1120 .07722 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.9592  

Upper Bound 4.2648  

5% Trimmed Mean 4.1889  

Median 4.0000  

Variance .745  

Std. Deviation .86338  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  
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Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.136 .217 

Kurtosis 1.420 .430 

KPA2 

Mean 3.7760 .09288 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.5922  

Upper Bound 3.9598  

5% Trimmed Mean 3.8600  

Median 4.0000  

Variance 1.078  

Std. Deviation 1.03849  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .00  

Skewness -1.162 .217 

Kurtosis .894 .430 

KPA3 

Mean 3.7200 .08769 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.5464  

Upper Bound 3.8936  

5% Trimmed Mean 3.7978  

Median 4.0000  

Variance .961  

Std. Deviation .98045  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.079 .217 

Kurtosis 1.150 .430 

KPA4 

Mean 3.4080 .09094 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.2280  

Upper Bound 3.5880  

5% Trimmed Mean 3.4422  

Median 4.0000  

Variance 1.034  

Std. Deviation 1.01676  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  
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Skewness -.424 .217 

Kurtosis -.332 .430 

KBP1 

Mean 3.8640 .07979 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.7061  

Upper Bound 4.0219  

5% Trimmed Mean 3.9311  

Median 4.0000  

Variance .796  

Std. Deviation .89212  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .00  

Skewness -1.182 .217 

Kurtosis 1.714 .430 

KBP2 

Mean 3.6720 .07685 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.5199  

Upper Bound 3.8241  

5% Trimmed Mean 3.7000  

Median 4.0000  

Variance .738  

Std. Deviation .85926  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.782 .217 

Kurtosis .297 .430 

KBP3 

Mean 3.7280 .08062 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.5684  

Upper Bound 3.8876  

5% Trimmed Mean 3.7978  

Median 4.0000  

Variance .813  

Std. Deviation .90140  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .50  

Skewness -1.312 .217 
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Kurtosis 1.965 .430 

KBP4 

Mean 3.9680 .06419 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.8409  

Upper Bound 4.0951  

5% Trimmed Mean 4.0378  

Median 4.0000  

Variance .515  

Std. Deviation .71770  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .00  

Skewness -1.682 .217 

Kurtosis 5.153 .430 

TKN1 

Mean 3.8480 .08948 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.6709  

Upper Bound 4.0251  

5% Trimmed Mean 3.9133  

Median 4.0000  

Variance 1.001  

Std. Deviation 1.00045  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .50  

Skewness -.965 .217 

Kurtosis .492 .430 

TKN2 

Mean 3.6640 .08572 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.4943  

Upper Bound 3.8337  

5% Trimmed Mean 3.7356  

Median 4.0000  

Variance .918  

Std. Deviation .95836  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.233 .217 

Kurtosis 1.293 .430 
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TKN3 

Mean 3.6640 .09635 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.4733  

Upper Bound 3.8547  

5% Trimmed Mean 3.7378  

Median 4.0000  

Variance 1.160  

Std. Deviation 1.07721  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.985 .217 

Kurtosis .327 .430 

TKN4 

Mean 3.5920 .08277 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.4282  

Upper Bound 3.7558  

5% Trimmed Mean 3.6289  

Median 4.0000  

Variance .856  

Std. Deviation .92541  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.585 .217 

Kurtosis .218 .430 

TKN5 

Mean 3.5520 .09398 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.3660  

Upper Bound 3.7380  

5% Trimmed Mean 3.6022  

Median 4.0000  

Variance 1.104  

Std. Deviation 1.05078  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.542 .217 

Kurtosis -.251 .430 

KP1 Mean 3.4720 .07412 
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95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.3253  

Upper Bound 3.6187  

5% Trimmed Mean 3.4867  

Median 4.0000  

Variance .687  

Std. Deviation .82868  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.558 .217 

Kurtosis .266 .430 

KP2 

Mean 3.4640 .07914 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.3074  

Upper Bound 3.6206  

5% Trimmed Mean 3.4956  

Median 4.0000  

Variance .783  

Std. Deviation .88485  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.563 .217 

Kurtosis .532 .430 

KP3 

Mean 3.9760 .08611 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.8056  

Upper Bound 4.1464  

5% Trimmed Mean 4.0733  

Median 4.0000  

Variance .927  

Std. Deviation .96272  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.384 .217 

Kurtosis 2.169 .430 

KP4 
Mean 3.6720 .08928 

95% Confidence Interval for Lower Bound 3.4953  
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Mean Upper Bound 3.8487  

5% Trimmed Mean 3.7467  

Median 4.0000  

Variance .996  

Std. Deviation .99819  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.277 .217 

Kurtosis 1.397 .430 

KP5 

Mean 3.5760 .07642 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.4247  

Upper Bound 3.7273  

5% Trimmed Mean 3.6200  

Median 4.0000  

Variance .730  

Std. Deviation .85444  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.029 .217 

Kurtosis 1.285 .430 

KP6 

Mean 3.7920 .07894 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.6358  

Upper Bound 3.9482  

5% Trimmed Mean 3.8689  

Median 4.0000  

Variance .779  

Std. Deviation .88259  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .50  

Skewness -1.295 .217 

Kurtosis 2.427 .430 
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Output : 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

TKN <--- KPS .338 .120 2.818 .005 par_20 

TKN <--- KBP .328 .166 1.973 .048 par_21 

TKN <--- KPA .578 .248 2.336 .019 par_26 

KP <--- TKN .664 .115 5.770 *** par_25 

KPS1 <--- KPS 1.000     

KPS4 <--- KPS .738 .123 5.985 *** par_1 

KPS5 <--- KPS .886 .150 5.901 *** par_2 

KPS6 <--- KPS .665 .123 5.393 *** par_3 

KPS7 <--- KPS .672 .123 5.458 *** par_4 

KPA1 <--- KPA 1.000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

KPA2 <--- KPA 1.414 .277 5.104 *** par_5 

KPA3 <--- KPA 1.619 .287 5.645 *** par_6 

KPA4 <--- KPA 1.495 .280 5.333 *** par_7 

KBP1 <--- KBP 1.000     

KBP2 <--- KBP 1.219 .160 7.619 *** par_8 

KBP3 <--- KBP 1.110 .159 6.965 *** par_9 

KBP4 <--- KBP .637 .121 5.246 *** par_10 

TKN1 <--- TKN 1.000     

TKN2 <--- TKN .962 .143 6.725 *** par_11 

TKN3 <--- TKN 1.052 .160 6.566 *** par_12 

TKN4 <--- TKN .670 .134 4.984 *** par_13 

TKN5 <--- TKN .826 .153 5.388 *** par_14 

KP1 <--- KP 1.000     

KP2 <--- KP 1.051 .176 5.987 *** par_15 

KP3 <--- KP 1.088 .189 5.745 *** par_16 

KP4 <--- KP 1.137 .197 5.786 *** par_17 

KP5 <--- KP 1.065 .171 6.221 *** par_18 

KP6 <--- KP .982 .173 5.671 *** par_19 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

TKN <--- KPS .307 

TKN <--- KBP .287 

TKN <--- KPA .397 

KP <--- TKN .841 

KPS1 <--- KPS .716 

KPS4 <--- KPS .641 

KPS5 <--- KPS .630 

KPS6 <--- KPS .567 

KPS7 <--- KPS .575 

KPA1 <--- KPA .544 

KPA2 <--- KPA .640 

KPA3 <--- KPA .776 

KPA4 <--- KPA .691 

KBP1 <--- KBP .671 

KBP2 <--- KBP .849 

KBP3 <--- KBP .737 

KBP4 <--- KBP .532 

TKN1 <--- TKN .684 

TKN2 <--- TKN .687 
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   Estimate 

TKN3 <--- TKN .669 

TKN4 <--- TKN .495 

TKN5 <--- TKN .538 

KP1 <--- KP .652 

KP2 <--- KP .642 

KP3 <--- KP .611 

KP4 <--- KP .616 

KP5 <--- KP .674 

KP6 <--- KP .601 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

KPS <--> KPA .154 .045 3.443 *** par_22 

KPS <--> KBP .166 .049 3.369 *** par_23 

KPA <--> KBP .208 .052 4.016 *** par_24 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

KPS <--> KPA .532 

KPS <--> KBP .451 

KPA <--> KBP .744 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

KPS   .383 .094 4.085 *** par_27 

KPA   .219 .073 3.013 .003 par_28 

KBP   .356 .090 3.955 *** par_29 

err1   .133 .044 3.054 .002 par_30 

err2   .085 .031 2.724 .006 par_31 

e1   .365 .064 5.726 *** par_32 

e2   .300 .047 6.453 *** par_33 

e3   .458 .070 6.534 *** par_34 

e4   .357 .052 6.912 *** par_35 

e5   .350 .051 6.871 *** par_36 

e6   .520 .072 7.213 *** par_37 

e7   .631 .093 6.772 *** par_38 

e8   .379 .070 5.408 *** par_39 

e9   .536 .084 6.411 *** par_40 

e10   .434 .064 6.774 *** par_41 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e11   .204 .047 4.391 *** par_42 

e13   .368 .059 6.240 *** par_43 

e14   .367 .050 7.357 *** par_44 

e15   .528 .078 6.766 *** par_45 

e16   .481 .071 6.747 *** par_46 

e17   .636 .093 6.857 *** par_47 

e18   .641 .086 7.470 *** par_48 

e19   .778 .106 7.366 *** par_49 

e20   .391 .058 6.794 *** par_50 

e21   .456 .067 6.852 *** par_51 

e22   .576 .082 7.009 *** par_52 

e23   .613 .088 6.985 *** par_53 

e24   .396 .059 6.662 *** par_54 

e25   .493 .070 7.051 *** par_55 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

TKN   .713 

KP   .707 

KP6   .362 

KP5   .454 

KP4   .380 

KP3   .373 

KP2   .412 

KP1   .426 

TKN5   .290 

TKN4   .245 

TKN3   .447 

TKN2   .472 

TKN1   .468 

KBP4   .283 

KBP3   .543 

KBP2   .721 

KBP1   .450 

KPA4   .477 

KPA3   .603 

KPA2   .410 

KPA1   .296 

KPS7   .331 

KPS6   .322 
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   Estimate 

KPS5   .396 

KPS4   .410 

KPS1   .512 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 KBP KPA KPS TKN KP 

TKN .328 .578 .338 .000 .000 

KP .218 .384 .225 .664 .000 

KP6 .214 .377 .221 .652 .982 

KP5 .232 .409 .239 .707 1.065 

KP4 .248 .437 .256 .755 1.137 

KP3 .237 .418 .244 .722 1.088 

KP2 .229 .403 .236 .698 1.051 

KP1 .218 .384 .225 .664 1.000 

TKN5 .271 .478 .280 .826 .000 

TKN4 .220 .387 .227 .670 .000 

TKN3 .345 .609 .356 1.052 .000 

TKN2 .316 .556 .326 .962 .000 

TKN1 .328 .578 .338 1.000 .000 

KBP4 .637 .000 .000 .000 .000 

KBP3 1.110 .000 .000 .000 .000 

KBP2 1.219 .000 .000 .000 .000 

KBP1 1.000 .000 .000 .000 .000 

KPA4 .000 1.495 .000 .000 .000 

KPA3 .000 1.619 .000 .000 .000 

KPA2 .000 1.414 .000 .000 .000 

KPA1 .000 1.000 .000 .000 .000 

KPS7 .000 .000 .672 .000 .000 

KPS6 .000 .000 .665 .000 .000 

KPS5 .000 .000 .886 .000 .000 

KPS4 .000 .000 .738 .000 .000 

KPS1 .000 .000 1.000 .000 .000 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 KBP KPA KPS TKN KP 

TKN .287 .397 .307 .000 .000 

KP .241 .334 .258 .841 .000 

KP6 .145 .201 .155 .506 .601 

KP5 .162 .225 .174 .566 .674 
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 KBP KPA KPS TKN KP 

KP4 .149 .206 .159 .518 .616 

KP3 .147 .204 .158 .514 .611 

KP2 .155 .214 .166 .540 .642 

KP1 .157 .218 .168 .549 .652 

TKN5 .154 .214 .165 .538 .000 

TKN4 .142 .197 .152 .495 .000 

TKN3 .192 .266 .205 .669 .000 

TKN2 .197 .273 .211 .687 .000 

TKN1 .196 .272 .210 .684 .000 

KBP4 .532 .000 .000 .000 .000 

KBP3 .737 .000 .000 .000 .000 

KBP2 .849 .000 .000 .000 .000 

KBP1 .671 .000 .000 .000 .000 

KPA4 .000 .691 .000 .000 .000 

KPA3 .000 .776 .000 .000 .000 

KPA2 .000 .640 .000 .000 .000 

KPA1 .000 .544 .000 .000 .000 

KPS7 .000 .000 .575 .000 .000 

KPS6 .000 .000 .567 .000 .000 

KPS5 .000 .000 .630 .000 .000 

KPS4 .000 .000 .641 .000 .000 

KPS1 .000 .000 .716 .000 .000 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 KBP KPA KPS TKN KP 

TKN .328 .578 .338 .000 .000 

KP .000 .000 .000 .664 .000 

KP6 .000 .000 .000 .000 .982 

KP5 .000 .000 .000 .000 1.065 

KP4 .000 .000 .000 .000 1.137 

KP3 .000 .000 .000 .000 1.088 

KP2 .000 .000 .000 .000 1.051 

KP1 .000 .000 .000 .000 1.000 

TKN5 .000 .000 .000 .826 .000 

TKN4 .000 .000 .000 .670 .000 

TKN3 .000 .000 .000 1.052 .000 

TKN2 .000 .000 .000 .962 .000 

TKN1 .000 .000 .000 1.000 .000 

KBP4 .637 .000 .000 .000 .000 

KBP3 1.110 .000 .000 .000 .000 
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 KBP KPA KPS TKN KP 

KBP2 1.219 .000 .000 .000 .000 

KBP1 1.000 .000 .000 .000 .000 

KPA4 .000 1.495 .000 .000 .000 

KPA3 .000 1.619 .000 .000 .000 

KPA2 .000 1.414 .000 .000 .000 

KPA1 .000 1.000 .000 .000 .000 

KPS7 .000 .000 .672 .000 .000 

KPS6 .000 .000 .665 .000 .000 

KPS5 .000 .000 .886 .000 .000 

KPS4 .000 .000 .738 .000 .000 

KPS1 .000 .000 1.000 .000 .000 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 KBP KPA KPS TKN KP 

TKN .287 .397 .307 .000 .000 

KP .000 .000 .000 .841 .000 

KP6 .000 .000 .000 .000 .601 

KP5 .000 .000 .000 .000 .674 

KP4 .000 .000 .000 .000 .616 

KP3 .000 .000 .000 .000 .611 

KP2 .000 .000 .000 .000 .642 

KP1 .000 .000 .000 .000 .652 

TKN5 .000 .000 .000 .538 .000 

TKN4 .000 .000 .000 .495 .000 

TKN3 .000 .000 .000 .669 .000 

TKN2 .000 .000 .000 .687 .000 

TKN1 .000 .000 .000 .684 .000 

KBP4 .532 .000 .000 .000 .000 

KBP3 .737 .000 .000 .000 .000 

KBP2 .849 .000 .000 .000 .000 

KBP1 .671 .000 .000 .000 .000 

KPA4 .000 .691 .000 .000 .000 

KPA3 .000 .776 .000 .000 .000 

KPA2 .000 .640 .000 .000 .000 

KPA1 .000 .544 .000 .000 .000 

KPS7 .000 .000 .575 .000 .000 

KPS6 .000 .000 .567 .000 .000 

KPS5 .000 .000 .630 .000 .000 

KPS4 .000 .000 .641 .000 .000 

KPS1 .000 .000 .716 .000 .000 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 KBP KPA KPS TKN KP 

TKN .000 .000 .000 .000 .000 

KP .218 .384 .225 .000 .000 

KP6 .214 .377 .221 .652 .000 

KP5 .232 .409 .239 .707 .000 

KP4 .248 .437 .256 .755 .000 

KP3 .237 .418 .244 .722 .000 

KP2 .229 .403 .236 .698 .000 

KP1 .218 .384 .225 .664 .000 

TKN5 .271 .478 .280 .000 .000 

TKN4 .220 .387 .227 .000 .000 

TKN3 .345 .609 .356 .000 .000 

TKN2 .316 .556 .326 .000 .000 

TKN1 .328 .578 .338 .000 .000 

KBP4 .000 .000 .000 .000 .000 

KBP3 .000 .000 .000 .000 .000 

KBP2 .000 .000 .000 .000 .000 

KBP1 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA4 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA3 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA2 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA1 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS7 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS6 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS5 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS4 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS1 .000 .000 .000 .000 .000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 KBP KPA KPS TKN KP 

TKN .000 .000 .000 .000 .000 

KP .241 .334 .258 .000 .000 

KP6 .145 .201 .155 .506 .000 

KP5 .162 .225 .174 .566 .000 

KP4 .149 .206 .159 .518 .000 

KP3 .147 .204 .158 .514 .000 

KP2 .155 .214 .166 .540 .000 

KP1 .157 .218 .168 .549 .000 

TKN5 .154 .214 .165 .000 .000 
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 KBP KPA KPS TKN KP 

TKN4 .142 .197 .152 .000 .000 

TKN3 .192 .266 .205 .000 .000 

TKN2 .197 .273 .211 .000 .000 

TKN1 .196 .272 .210 .000 .000 

KBP4 .000 .000 .000 .000 .000 

KBP3 .000 .000 .000 .000 .000 

KBP2 .000 .000 .000 .000 .000 

KBP1 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA4 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA3 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA2 .000 .000 .000 .000 .000 

KPA1 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS7 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS6 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS5 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS4 .000 .000 .000 .000 .000 

KPS1 .000 .000 .000 .000 .000 
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