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ABSTRACT 

The growth of the banking industri is increasing in Indonesia so that consumers 

increasingly have more choices in using the services of banks available, even consumers 

continue to demand for better services. For the Bank is a challenge where competition is 

increasing and followed a good service requests from customers. Where is the best right 

now is how the Bank win customer loyalty. This study aims to examine the role of service 

quality, perceived value, and switching cost in the form of customer loyalty in customers 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

This research is categorized as survey research with descriptive analysis method 

by taking sample and using questionnaire as the main data. The model was tested using a 

quota sample of 140 audiences and single cross sectional survey. The respondents are 

chosen by using nonprobability sampling and convenience sampling technique. 

The results of analysis in this research was tested using Structural Equation 

Modeling (SEM). The results of this research indicate all of the hypotheses are supported 

and have significant effects. 

Keywords: service quality, perceived value, switching cost, csutomer satisfaction, 

customer loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengaruh globalisasi dan semakin berkembangnya teknologi menyebabkan 

kondisi bisnis menjadi bersifat dinamis. Perkembangan dan perubahan yang 

terjadi membuat suatu bisnis harus mampu menyesuaikan dengan kondisi sekitar 

dan dapat bertahan menjalankan kegiatan bisnisnya ditengah persaingan. Dalam 

menjalankan suatu bisnis, terdiri dari beberapa aspek yang harus dikembangkan 

agar dapat membantu sebuah bisnis dapat bertahan dalam perubahan, aspek 

tersebut diantaranya adalah strategi pemasaran. Penerapan strategi pemasaran di 

dalam suatu perusahaan senantiasa selalu berubah sejalan dengan perkembangan 

dan perubahan lingkungan industri yang ada. Perubahan tersebut memaksa 

perusahaan untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan di lingkungan 

sekitarnya. Strategi diciptakan untuk dapat memenangkan persaingan dengan 

menawarkan konsep yang jelas dari produk serta keunggulan khas yang ada di 

dalamnya.  

Untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam, suatu bisnis harus 

semakin agresif menarik konsumen dalam usaha mempertahankan keberadannya 

agar tetap hidup dan berkembang. Suatu bisnis seharusnya meningkatkan 

kepekaannya terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku 

nasabah dalam pengambilan keputusan pemilihan tabungan. Semakin ketatnya 

persaingan dalam industri perbankan mendorong industri perbankan untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sekitar. Industri perbankan 
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dewasa ini berlomba-lomba untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dengan 

cara memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan nasabah untuk melakukan 

transaksi keuangan. Hal ini dilakukan demi menjaga loyalitas nasabah bank, 

karena lebih baik mempertahankan nasabah yang sudah ada dibandingkan dengan 

mencari nasabah baru. Pelanggan akan tetap setia kepada perusahaan jika mereka 

merasa bahwa mereka menerima nilai yang lebih besar daripada yang mereka 

terima dari pesaing   

Salah satu hal yang menentukan keberhasilan perusahaan adalah 

memuaskan konsumen. Konsumen mempunyai kesempatan untuk memilih 

produk sesuai dengan yang mereka kehendaki, selain juga jenis produk yang 

beragam, faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

adalah: kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan dan strategi pemasaran 

perusahaan (Assael 2003). Menurut (Beerli et al., 2004) faktor-faktor yang 

mempengaruhi Customer Loyalty di industri perbankan diantaranya switching 

cost, kualitas pelayanan, kepuasan , dan nilai tambah konsumen. switching cost 

dinilai berpengaruh dalam Customer Loyalty karena untuk pindah ke pesaing 

membutuhkan penyesuaian, waktu, dan biaya sehingga konsumen lebih memilih 

untuk tetap loyal kepada perusahaan.  

(Tjiptono 2005) mendefinisikan Service Quality sebagai kemampuan 

sebuah organisasi memberikan layanan untuk memenuhi harapan pelanggan. 

Definsi tersebut menekankan pada pemenuhan harapan pelanggan, tetapi masih 

belum mencerminkan suatu keunggulan dari pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan. Hal ini ditulis oleh (Lovelock & Gummesson 2004), “Service quality 

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 
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keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginana pelanggan”. Service dapat 

dikatakan berkualitas jika kinerja service dapat memenuhi harapan pelanggan. Hal 

ini menunjukan bahwa ada dua faktor utama yang memperngaruhi service quality, 

yaitu layanan yanag diharapkan (ekspektasi) dan layanan yang diterima 

(performance). Apabila performance dari service sesuai dengan ekspektasi, maka 

service quality dipersepsikan baik oleh pelanggan. Apabila performance dari 

service melampaui ekspektasi, maka service quality dipersepsikan sebagai kualitas  

yang ideal. Sebaliknya, jika performance dari service lebih rendah dari ekspektasi, 

maka service quality dipersepsikan buruk oleh pelanggan. Dengan demikian, baik 

atau buruk service quality suatu bisnis atau usaha tergantung pada kemampuan 

bisnis tersebut dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.  

 (Kotler & Armstrong 2010) menyatakan  bahwa nilai yang dipersepsikan 

oleh pelanggan (customer perceived value) merupakan selisih antara penilaian 

pelanggan atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap 

alternatifnya. Total manfaat yang didapatkan pelanggan adalah nilai moneter 

kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, serta psikologis yang diharapkan 

pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk atau jasa. 

Total biaya pelanggan adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan atau diharapkan 

pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, dan 

menggunakan, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai pelanggan 

(customer perceived value) adalah proses penilaian dan pilihan pelanggan 

terhadap suatu produk atau jasa berdasarkan perbandingan antara manfaat yang 

diperoleh dan pengorbanan yang diberikan pelanggan sejak sebelum pembelian, 
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selama transaksi, dan penilaian pasca pembelian demi mencapai tujuan dan 

maksud dari pelanggan tersebut saat menggunakan produk atau jasa. 

Peneliti mengambil konteks penelitian di Indonesia karena penduduk 

Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, jadi pengsa pasar yang 

tersedia banyak. Jumlah penduduk di indoneesia pada tahun 2014 berjumlah 

244.814,9 juta  jiwa, jumlah tersebut dapat menandakan bahwa di negara 

Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk suatu bisnis atau usaha. 

Kemudian, penelitian ini mengmbil konteks perbankan karena penelitian tentang 

perbankan di Indonesia masih sedikit di negara ini sehingga perlu ditelaah agar 

semakin menambah penelitian yang ada. Dari data dibawah dapat dilihat 

perkembangan jumlah rekening nasabah Bank BCA, dari tahun ke tahun terus-

menerus mengalami pertumbuhan. Kemampuan PT Bank Central Asia Tbk 

(BCA) dalam menjaga kinerjanya selama ini tentu tidak dapat dilepaskan dari 

kemampuan Bank BCA dalam memenuhi kebutuhan, menjaga bahkan 

meningkatkan loyalitas nasabahnya. Selain berdampak positif pada pertumbuhan 

perusahaan, kemampuan dan komitmen Bank BCA pun diapresiasi oleh berbagai 

pihak, salah satunya  Banking Service Excellence Award  2014 yang 

diselenggarakan oleh Majalah Infobank bekerja sama dengan Marketing Research 

Indonesia (MRI). BCA meraih 3 penghargaan sekaligus dalam  Banking Service 

Excellence Award 2014 yaitu Best Mobile Banking diperingkat pertama, Best 

Internet Banking diperingkat kedua dan Best Phone Banking Officer diperingkat 

ketiga. Hal ini menandakan bahwa Bank BCA melakukan pelayanan yang optimal 

sehingga nasabah mempercayai Bank tersebut.  
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Gambar 1.1 Data Jumlah Rekening Tabungan Nasabah Bank BCA 

 
Source: Annual report Bank BCA 

 

Bank  BCA sebagai salah satu bank swasta yag dinilai cukup besar oleh 

masyarakat, harus terus menerus melakukan pembenahan maupun 

penyempurnaan produk dan pelayanan yang diberikan serta mampu menawarkan 

suatu keunggulan dan keunikan dibanding pesaingnya dan harus responsif 

terhadap keinginan konsumen. Oleh karena itu BCA harus mampu memberikan 

kepuasan bagi nasabahnya dengan harapan akan tercipta loyalitas. Konsumen 

yang merasa puas cenderung menyatakan hal-hal yang baik tentang produk dan 

perusahaan yang bersangkutan kepada orang lain (Tjiptono 2005). Pemasaran 

adalah seni menarik dan mempertahankan konsumen yang menguntungkan, yaitu 

konsumen yang loyal yang dalam jangka panjang akan memberikan pendapatan 

yang melebihi biaya perusahaan untuk menarik dan melayani konsumen (Kotler & 

Armstrong 2010).   

Jumlah 
Rekening 

Nasabah , 2013,  
12,486,000.00  

Jumlah 
Rekening 

Nasabah , 2012,  
11,447,000.00  

Jumlah 
Rekening 

Nasabah , 2011,  
10,233,000.00  

Jumlah 
Rekening 

Nasabah , 2010,  
9,292,000.00  

Jumlah Rekening Nasabah Bank BCA  

Peran Service..., Brilyan Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



21 
  

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat luasnya ruang lingkup obyek penelitian dan agar penelitian ini 

dapat berfokus pada permasalahan yang ingin diteliti, maka peneliti dapat 

berfokus pada pokok permasalahan yang ingin diteliti dengan cara menetapkan 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk. Di Jakarta. 

Hal ini dilakukan karena sebagai bank yang telah mendapat penghargaan dalam 

kualitas pelayanannya menurut Majalah Info Bank yang bekerjasama dengan 

Marketing Research Indoneisa (MRI) pada bulan Juni tahun 2014, PT. Bank 

Central Asia (Persero) Tbk. harus mampu mempertahankan dan meningkatkan 

pelayanannya agar nasabah mendapatkan kepuasan sehingga nasabah menjadi 

loyal terhadap Bank BCA. 

2. Penelitian hanya dilakukan terhadap nasabah PT. Bank Central Asia (Persero) 

Tbk. Karena nasabah merupakan konsumen dalam dunia perbankan yang 

merasakan Service Quality serta nasabah yang merasakan nilai tambah seperti 

functionl value yaitu mengacu pada nilai manfaat yang diperoleh saat 

menggunakan Bank BCA. Saat nasabah menggunakan fasilitas atau jasa Bank 

BCA kapan saja dan dimana saja berarti nasabah telah memenuhi nilai 

fungsionalnya, emotional value yaitu nilai psikologis pengguna untuk jasa yang 

ditawarkan Bank BCA. Jika menggunakan Basnk BCA maka nasabah mempunyai 

rasa bangga, sosial  value yaitu manfaat yang dirasakan nasabah ketika terhubung 

dengan orang lain yang menggunakan Bank BCA, dan monetary value yatu 

berapa banyak pertimbangan biaya, waktu, dan usaha dalam enggunakan layanan 

Bank BCA. Nilai-nilai tersebut yang nasabah rasakan pada Bank BCA. Sejumlah 
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penelitian telah menunjukkan bahwa dua dari cara yang lebih efektif untuk 

menghasilkan loyalitas pelanggan adalah untuk menyenangkan pelanggan (Lee, 

Lee, & Feick, 2001; Oliver, 1999) dan untuk memberikan nilai terbaik berasal dari 

layanan yang prima dan produk berkualitas (Parasuraman & Grewal , 2000). 

Selain itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa switching cost, sebagai variabel 

moderating kunci, secara signifikan dapat mempengaruhi cuatomer loyalty 

melalui variabel customer satisfaction (Fornell, 1992; Lee et al, 2001;. Oliver, 

1999) dan nilai perceived value (Neal, 1999 ; Woodruff, 1997). 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang dan judul 

studi, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah customer satisfaction memiliki pengaruh positif pada customer loyalty? 

2. Apakah Service Quality yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap 

Customer Satisfaction? 

3. Apakah functional value memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction? 

4. Apakah emotional value memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction? 

5. Apakah sosial  value memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction? 

6. Apakah monetary value memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction? 

7. Apakah switching cost yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap 

customer loyalty? 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah customer satisfaction memiliki pengaruh positif pada 

customer loyalty. 

2. Untuk mengetahui apakah Service Quality yang dirasakan memiliki pengaruh 

positif terhadap customer satisfaction. 

3. Untuk mengetahui apakah functional value memiliki pengaruh positif terhadap 

customer satisfaction. 

4. Untuk mengetahui apakah emotional value memiliki pengaruh positif terhadap 

customer satisfaction. 

5. Unutk mengetahui apakah sosial  value memiliki pengaruh positif terhadap 

customer satisfaction. 

6. Untuk mengetahui apakah monetary value memiliki pengaruh positif terhadap 

customer satisfaction. 

7. Untuk mengetahui apakah switching cost yang dirasakan memiliki pengaruh 

positif terhadap customer loyalty. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan akan didapat dari terlaksananya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. 1. Manfaat akademik. 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu Manajemen 

Pemasaran khususnya mengenai Perbankan, dimana akan diketahui apakah ada 

pengaruh service quality dan perceived value kepada kepuasan, serta switchinng 
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cost kepada customer loyalty. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

perluasan penelitian pada selanjutnya yang berkaitan dengan perbankan. 

2. 2. Manfaat praktisi. 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan yang 

berguna bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran selain itu 

membantu manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi penerapan nilai-

nilai pemasaran, sehingga manajemen perusahaan dapat menentukan strategi yang 

paling sesuai untuk menjadikan nasabah Bank BCA menjadi loyal. 

1.6 Sistematika penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan penelitian ini, 

pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan  

hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

penelitian teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 
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Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengam teori 

yang berlaku. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta saran bagi peneliti 

sejenis berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1 Pemasaran  

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan, 

karena keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tergantung dari 

keahlian perusahaan di bidang pemasaran, produksi, keuangan, serta bidang 

lainnya atau merupakan kombinasi semua kegiatan tersebut. Definisi pemasaran 

dapat dibedakan antara definisi secara sosial dan secara manajerial. Definisi sosial  

pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses individual atau kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan pihak lain. Untuk definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan 

sebagai “seni menjual produk” (Kotler & Armstrong 2010). Berdasarkan definisi 

tersebut dapat diterangkan bahwa arti pemasaran mencakup usaha perusahaan 

untuk memuaskan konsumen, menentukan produk yang akan diproduksi, 

menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara promosi dan penyaluran 

distribusi produk barang tersebut sehingga kegiatan pemasaran merupakan 

kegiatan yang selalu berhubungan sebagai suatu system. 

Menurut (Payne et al. 2009) pemasaran merupakan suatu proses 

mempersepsikan, memahami, dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang 

dipilih secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pemasaran memberikan 
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perhatian pada hubungan timbal balik yang dinamis antara produk dan jasa 

perusahaan, keinginan, kebutuhan konsumen, dan kegiatan para pesaing. 

Walaupun para ahli memaparkan pengertian yang berbeda-beda, namun 

dapat disimpulkan, bahwa pengertian pemasaran tidak hanya merupakan kegiatan 

penjualan produk untuk mendapat laba yang besar dalam jangka pendek, namun 

juga kegiatan yang berorientasi pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

konsumen serta berusaha menciptakan kepuasan konsumen dengan tujuan dapat 

memberikan nilai lebih perusahaan di mata konsumen. Apabila perusahaan 

melakukan kegiatan pemasaran seperti ini, maka perusahaan akan memiliki 

keuntungan jangka panjang. 

Ada beberapa konsep yang sering digunakan pemasar dalam menjalankan 

bisnisnya, yaitu memahami betul apa itu kebutuhan (needs), keinginan (wants) 

dan permintaan (demand). Serta konsep bauran pemasaran (marketing mix) 

sebagai penunjang pemasar. 

2.1.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Konsep kedua yang sering dikenal oleh para pemasar adalah adanya 4P 

yaitu : product, price, place, promotion. Namun seiring berjalanya waktu bauran 

pemasaran lebih di kembangkan lagi untuk dapat mencangkup lebih banyak aspek 

khususnya di dalam sector jasa. (Lovelock & Gummesson 2004) menyebutkan 

bahwa untuk menangkap lebih banyak mengenai performance dari jasa perlu 

adanya modifikasi bauran pemasaran menjadi 8P, yakni: 

a. Product : barang atau jasa yang di tawarkan kepada konsumen, jika produk ini 

sangat buruk dalam designnya, maka hal tersebut tidak akan menciptakan nilai 

yang berarti bagi pelanggan, walaupun sisa dari 8p berjalan dengan baik. 
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b. Place : berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan agar barang atau produk 

tersebut dapat diakses dan tersedia bagi konsumennnya. 

c. Price : sejumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk memperoleh 

produk atau barang yang diinginkan. 

d. Promotion : berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi 

dan promosi barang atau jasanya kepada target konsumennya. 

e. Process : bagaimana cara perusahaan dalam menyampaikan produk atau jasa nya 

kepada konsumen secara langsung baik prosedur dan proses. 

f. Physical Environment : segala sesuatu bentuk fisik perusahaan dalam mendukung 

produk atau jasa yang di tawarkan. (gedung, kendaraan, peralatan, seragam 

karyawan). 

g. People : personil perusahaan yang secara konstan mengadakan kontak dengan 

konsumen dimana konsumen akan menilai perolehan produk jasa yang 

diinginkan. 

h. Productivity and Quality : bagaimana perusahaan dapat menciptakan productivity 

dan quality dengan sejalan dan bukan dalam 2 mata koin yang sama dimana bila 

productivitas tinggi maka akan mengalami penurunan pada kualitas. 

2.2 Jasa 

Menurut (Kotler & Armstrong 2010) jasa adalah tindakan ataupun 

perbuaatan yang ditawarkan oeh suatu pihak kepada pihak lainnya, dimana sifat 

dari jasa adalah intangibles (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.  
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Dari difinisi tersebut dapat dijelaskan bahwa jasa adalah suatu produk 

yang ditawarkan dalam bentuk yang tidak berwujud yang melekat atau tidak 

melekat pada suatu produk secara fisik. 

Untuk mengetahui peranan suatu jasa terhadap sebuah produk maka 

(Kotler & Armstrong 2010) mengkategorikan sebagai berikut: 

a. Relative Pure Good : produk yang ditawarkan pada dasaranya murni berbentuk 

fisik tanpa ada jasa terlihat didalamnya. 

b. Service Intensive Good : dalam kategori ini biasanya produk adalah yang utama 

ditawarkan namun didalam penyampaiannya terdapat jasa yang disampaikan. 

Contoh : dealer mobil 

c. Hybrid : dimana produk yang ditawarkan memiliki proporsi yang sama antara 

jumlah produk dan jasanya. Contoh: Bengkel dan Restoran. 

d. Good Intensive-Service : produk jenis ini adalah produk yang pada dasarnya 

penawaran jasa dan hanya diikuti sedikit peran dari produk fisik di dalamnya. 

Contoh : perusahaan jasa angkutan umum, penerbangan, travel agents. 

e. Relatively Pure Service : produk utama yang ditawarkan adalah murni jasa, dan 

hanya memiliki unsur produk fisik sangat kecil. Contoh : Bank, jasa ketik, 

pembantu. 

2.2.1 Karakteristik Jasa 

Menurut (Kotler & Armstrong 2010) jasa memiliki beberapa karakteristik 

yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran. Karakteristik tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 
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Jasa berbeda dengan barang, jika barang merupakan suatu objek, alat, atau usaha 

maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance) atau usaha. Bila barang 

dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Jasa 

tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Untuk 

mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. 

Mereka akan menarik kesimpulan mengenai mutu dari tempat, orang-orang, 

peralatan, bahan komunikasi, simbol, dan harga yang mereka lihat. Karena itu, 

tugas penyedia jasa adalah mengelola “bukti”, untuk “mewujudkan sesuatu yang 

tidak berwujud”. 

2. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang 

menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jika 

konsumen membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan langsung dengansumber 

atau penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan jasa lebih diutamakan untuk 

penjualan langsung dengan skala operasi terbatas. 

3. Variability (bervariasi) 

Jenis jasa sangat banyak karena merupakan non-standardized output, artinya 

banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan 

dimana jasa tersebut dihasilkan. 

4. Perishability (mudah lenyap) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Sifat jasa 

yang mudah lenyap tersebut tidak akan menjadi masalah apabila permintaan tetap 
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berjalan lancar. Jika permintaan berfluktuasi, perusahaan-perusahaan jasa akan 

menghadapi masalah yang rumit. 

2.3 Kualitas Jasa 

2.3.1 Pengertian Kualitas Jasa 

Difinisi kualitas jasa adalah suatu bentuk sikap yang dicapai setelah  

membandingkan antara harapan dengan kinerja yang di dapat (Zeithaml et al. 

1988). Kualitas jasa menurut (Tjiptono 2005) juga dapat didefiniskan berfokus 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.   

 Menurut Rust et,al (1996), ada tiga macam tipe harapan pelanggan. 

Pertama, will ekspektasi, yaitu tingkat kinerja yang diprediksi atau diperkirakan 

konsumen yang akan diterimanya, berdasarkan semua informasi yang diketahui. 

Kedua, should ekspektasi, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya 

diterima oleh konsumen. Dan ketiga, ideal ekspektasi, yaitu tingkat kinerja 

optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima konsumen (Tjiptono 2005). 

 Jadi secara keseluruhan kualitas jasa dapat diartikan sebagai sikap yang  

ditunjukan konsumen ketika harapan dan pencapaian atas suatu jasa telah  

terpenuhi. 

2.3.2 Komponen dan Dimensi Kualitas Jasa 

Kualitas jasa jauh lebih sulit untuk didefinisikan, dijabarkan dan diukur  

bila di bandingkan dengan kualitas barang. Dimana barang bersifat tangible goods 

yang dapat diukur dengan nilai tertentu, sedangkan jasa umumnya bersifat 

intangible yang lebih merupakan proses yang dialami pelanggan secara subjektif, 

dimana aktifitas produksi dan konsumsi berlangsung secara bersamaan. 
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Tabel 2.1 Perbedaan antara Kualitas Barang dan Jasa 

No Kualitas Barang Kualitas Jasa 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Dapat secara objektif diukur dan 

ditentukan oleh perusahaan 

 

Kriteria pengukuran lebih mudah disusun 

dan dikendalikan. 

 

Standarisasi kualitas dapat diwujudkan 

melalui investasi pada otomatisasi dan 

teknologi. 

 

Lebih mudah dalam mengkomunikasikan 

kualitas. 

 

Dimungkinkan untuk melakukan 

perbaikan pada produk cacat untuk 

menjaga kualitas. 

 

Kualitas dimiliki dan memiliki. 

Diukur secara sujektif dan seringkali 

ditentukan oleh konsumen. 

 

Kriteria pengukuran lebih sulit dan 

seringkali sulit dikendalikan. 

 

Kualitas sulit distandarisasi dan 

membutuhkan investasi besar pada 

pelatihan sumber daya manusia. 

 

Lebih sulit mengkomunikasikan kualitas. 

 

 

Pemulihan atas jasa yang jelek sulit 

dilakukan karena tidak bisa mengganti “jasa 

yang cacat” 

 

Kualitas dialami. 

Sumber: Tjiptono (2005) 

Pengukuran kualitas jasa dalam model SERVQUAL (Service Quality) 

didasarkan pada skala multi item yang dirancang untuk mengukur harapan dan 

persepsi pelanggan serta gap di antara keduanya dalam dimensi-dimensi utama 

kualitas jasa. Awalnya SERVQUAL dibagi menjadi ke dalam sepuluh dimensi 

berdasarkan hasil yang diteliti oleh (Parasuraman et al. 1985), yaitu: 

a. Tangibles : Bukti fisik dari jasa, dapat berupa fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

b. Realibility  : Kemampuan untuk bekerja dengan segera dan 

akurat sesuai dengan yang telah dijanjikan. 

c. Responsiveness: Kemauan untuk membantu konsumen dan 

memberikan jasa dengan cepat. 
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d. Competence    : Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

e. Courtesy    : Memiliki sikap sopan santun, respek, perhatian 

dan keramahan. 

f. Credibility    : Penyedia jasa memiliki sifat jujur dan dapat 

dipercaya. 

g. Security    : Aman dari segala bahaya, resiko, dan keragu-

raguan. 

h. Acces     : Kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 

i. Communication : Memberikan informasi kepada konsumen dalam 

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan 

saran dan keluhan konsumen. 

j. Understanding the customer : usaha untuk memahami kebutuhan 

konsumen. 

Namun dalam penegmbangannya SERVQUAL mengalami peringkasan 

klasifikasi. Dimana dimensi nomer 4 sampai 7 digabungkan menjadi assurance, 

nomer 8 sampai 10 menjadi empathy, sehingga pada penelitian selanjutnya 

(Zeithaml et al. 1988) mengklasifikasikan dimensi SERVQUAL menjadi hanya 

lima dimensi utama, yaitu: 

a. Tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan  

b. Empaty, meliputi kemudahan dala menjalin hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan 

pelanggan. 
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c. Realibility, yaitu kemampuan memerikan layanan yang dijanjikan 

dengan segera, tepat, dan memuaskan. 

d. Responsiveness, yaitu kepekaan karyawan untuk membanatu 

pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

e. Assurance, mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki karyawan.  

Dari pembagian dimensi tadi maka dapat dijelaskan yang dimaksud 

dengan kualitas jasa adalah: (1) merupakan perbedaan antara ekspektasi dan 

persepsi konsumen, (2) yang dipengaruhi oleh komunikasi dari mulut ke mulut, 

kebutuhan-kebutuhan pribadi, pengalaman yang lalu, dan komunikasi eksternal 

yang mempengaruhi ekspektasi konsumen, (3) lima dimensi yang merupakan 

kriteria evaluasi konsumen terhadap Service Quality  jasa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Service Quality  jasa persepsi konsumen 

Sumber : Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa dimensi-dimensi kualitas jasa harus 

dipadukan dengan baik, sebab ketika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik 
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maka akan timbul kesenjangan antara apa yang di sampaikan dengan perusahaan 

dan pelanggannya.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, (Parasuraman et 

al. 1985) mengidentifikasi lima gap yang menyebabkan kegagalan dalan 

penyampaian jasa, yaitu: 

1. Gap 1 : Gap antara harapan konsmen dan persepsi manajemen 

Pihak manajemen tidak selalu dapat memahami harapan konsumennya secara  

tepat. Hal ini menyebabkan manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa 

seharusnya didesain, dan jasa-jasa pendukung apa saja yang diinginkan oleh 

konsumen. 

2. Gap 2 : Gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa 

Ketika manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh 

konsumen, mereka tidak menyusun suatu standar kinerja yang jelas. Hal ini dapat 

dikarenakan oleh tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajemen 

terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, ataupun karena adanya kelebihan 

permintaan. 

3. Gap 3: Gap antara spesifikasi jasa dan penyapaian jasa 

Gap ini pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karyawan kurang 

terlatih (belum menguasai pekerjaannya), beban kerja yang berlebihan, standar 

kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh karyawan, karyawan yang 

tidak bersedia memenuhi standard kinerja yang telah ditetapkan, maupun 

karyawan dihadapkan pada standar-standar yang kadangkala saling bertentangan. 

4. Gap 4 : Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal 
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Seringkali harapan konsumen dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji 

yang dibuat oleh perusahaan, tetapi ketika harapan konsumen sudah 

membumbung tinggi, janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. 

5. Gap 5 : Gap jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan 

Seringkali harapan konsumen dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji 

yang dibuat oleh perusahaan, tetapi ketika harapan konsumen sudah 

membumbung tinggi, janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. 
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Gambar 2.2 Model dari Service Quality 

Sumber : Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) 
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2.4  Nilai yang dirasakan (Perceived Value) 

 Nilai yang dirasakan berkaitan dengan penilaian konsumen secara 

keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa berdasarkan persepsi dari yang 

diterima dan apa yang diberikan (Zeithaml et al. 1988). Menurut (Lovelock & 

Wirtz 2004) nilai yang dirasakan berasal dari pertukaran antara manfaat yang 

diterima dengan biaya yang dikeluarkan. 

 (Kotler & Armstrong 2010) menyatakan  bahwa nilai yang dipersepsikan 

oleh pelanggan (customer perceived value) merupakan selisih antara penilaian 

pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap 

alternatifnya. Total manfaat yang didapatkan pelanggan adalah nilai moneter 

kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, serta psikologis yang diharapkan 

pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk atau jasa. 

Total biaya pelanggan adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan atau diharapkan 

pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, dan 

menggunakan, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. 

 Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai pelanggan 

(customer perceived value) adalah proses penilaian dan pilihan pelanggan 

terhadap suatu produk atau jasa berdasarkan perbandingan antara manfaat yang 

diperoleh dan pengorbanan yang diberikan pelanggan sejak sebelum pembelian, 

selama transaksi, dan penilaian pasca pembelian demi mencapai tujuan dan 

maksud dari pelanggan tersebut saat menggunakan produk atau jasa. 

2.4.1 Dimensi nilai pelanggan  

 Dalam menilai mengenai nilai yang diterima pelanggan, (Sweeney & 

Soutar 2001)  mengembangkan sautu skala yang disebut dengan PERVAL. Skala 
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PERVAL diidentifikasikan dengan tiga dimensi yang terdiri dari nilai emosional, 

nilai sosial , nilai fungsional. 

1. Nilai emosiaonal 

Nilai emosional merupakan suatu manfaat yang berasal dari 

perasaan emosional yang dihasilkan oleh suatu produk atau jasa. Nilai 

emosional diperoleh ketika sebuah produk/jasa mampu membangkitkan 

perasaan (Sweeney & Soutar 2001). Dalam perusahaan jasa, respon 

emosional dinilai sebagai penilaian deskriptif mengenai kesenangan yang 

diberikan oleh sebuah jasa kepada pembelinya. Lebih lanjut, nilai 

emosional juga berkaitan dengan keadaan perasaan positif seperti 

kepercayaan atau kegembiraan dan perasaan negatif seperti takut atau 

marah (Roig et al. 2006).  

Nilai emosional memegang peran penting terutama dalam 

permulaan, pengembangan, dan dalam memelihara kelestarian hubungan 

dari waktu ke waktu antara perusahaan dan konsumen (Clarissa et al. 

2009). Dimensi ini secara bersamaan dengan dimensi sosial  membantu 

menjelaskan mengapa individu dan organisasi tidak selalu mengambil 

keputusan berdasarkan pada penilaian rasional atau fungsional, hal ini 

memungkinkan mereka untuk mengurangi ketidakpastian dan utuk 

menghasilkan rasa percaya. 

Individu yang membuat keputusan dalam organisasi mereka untuk 

terpengaruh oleh emosi dan perasaan maupun lingkungnan mereka 

(Clarissa et al. 2009). Nilai emosional pada pasar bisnis terdiri tiga faktor 

yaitu pengalaman, minat pribadi, dan hubungan interpersonal. Pertama, 
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pengalaman adalah konsekuensinya dari pertukaran rangsangan sensorik, 

emosi, dan informasi diantara perusahaan dan pelanggannya. Hal ini dapat 

menggantikan ransangan tradisional yang berdasarkan pada ganjaran 

rasional baik pada pasar konsumen dan pasar industri dan merupakan salah 

satu strategi dalam mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Kedua, minat 

pribadi dan hubungan interpersonal berasal dari literature yang 

menganalisis manfaat psikologis dan manfaat sosial  dari 

membangunhubungan baik pada tingkat individu maupun organisasi. 

(Hennig-Thurau et al. 2001), minat pribadi menjadi bagian dari elemen 

yang dinilai positif secara terus-menerus oleh pelanggan dalam hubungan 

mereka dengan peruahaan. 

Hubungan interpersonal adalah kapasitas antara perusahaan dan 

konsumen yang saling dipahami untuk dapat mengembangkan hubugan 

sosial  diantara mereka. Hal ini adalah cara untuk bersosialisasi secara 

professional untuk meningkatakan dialog antara perusahaan dan pelanggan 

serta membantu menghasilkan perasaan menyenangkan dalam hubungan 

dengan perusahaan.  

2. Nilai sosial 

Nilai sosial merupakan manfaat yang berasal dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan konsep sosial pelanggan. Nilai sosial 

berhubungan dengan persetujuan sosial dan peningkatan citra diri 

pelanggan. Nilai sosial dapat dianggap sebagai manfaat yang berasal dari 

perserikatan konsumen dengan kelompok sosial tertentu. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa perhatian dari teman dan perserikatan 
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konsumen dengan kelompok sosialnya memiliki peranan yang penting 

dalam evaluasi konsumen pada suatu produk atau jasa (Deng et al. 2010). 

 Nilai sosial juga merupakan persepsi dari utilitas yang diperoleh 

karena adanya hubungan antara satu atau lebih kelompok sosial tertentu 

dan pilihan konsumen. Sebuah pilihan konsumen mempunyai nilai sosial 

dengan menghubungkan stereotype positif atau negative, demografis, 

status ekonomi sosial dan kelompok etnik budaya tertentu. Pilihan-pilihan 

tersebut meliputi barang yang mudah terlihat, barang atau jasa yang secara 

umum dapat dibagi atau diberikan kepada orang lain atau produk yang 

digunakan sebagai hiburan yang secara uum pemilihan produk tersebut 

didorong oleh nilai sosial. 

 Pada ahirnya nilai siosial dilakukan dengan konsekuensi yang 

berbeda dari pembelian dan konsumsi produk atau jasa di publik karena 

baik pada pasar konsumen dan pasar industri memliki fokus untuk 

proyeksi sosial tersendiri. Apabila dilihat dari sisi perusahaan, maka nilia 

sosial berkaitan dengan citra reputasi perusahaan dan mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan (Clarissa et al. 2009). 

3. Nilai fungsional 

Nilai fungsional merupakan suatu utilitas yang berasal dari atribut 

suatu produk atau jasa, informasi, pengiriman, jasa dan interaksi prbadi 

(Clarissa et al. 2009). Pelanggan memperoleh atribut produk tersebut dari 

kualitas produk, jasa, maupun harga (Sweeney & Soutar 2001). Dalam hal 

ini, nilai fungsional dianggap sebagai analisis ekonomi dan rasional 

perbandingan antara manfaat dan pengorbanan, sebuah konsep yang juga 
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disetujui oleh beberapa penulis dalam sudut pandangnilai yang dirasakan 

(perceived value). Lebih lanjut, perspektif ini mengidentifikasikan bahwa 

kualitas dari produk dan jasa dianggap sebagai nilia positif dan harga seta 

pengorbanan non moneter lainnya dianggap sebagai nilai negatif. Nilai 

fungsional ini akan menjadi penilaian yang hampir setara dengan 

perbandingan antara kualitas dan harga tetapi dengan pernyataan dari 

komponen pengorbanan non moneter. 

Nilai fungsional juga memliki fokus pada kinerja dan daya guna. 

Menurut beberapa penelti, nilai fungisonal oleh karakteristik seperti 

realibilitas, daya tahan, dan harga. (LeBlanc & Nguyen 1999) menyatakan 

bahwa nilai fungsional dianggap sebagai manfaat ekonomi yang terkait 

dengan perolehan produk atau jasa dan mendasari kinerja dari suatu objek 

pada serangkaian atribut yang menonjol yaitu harga, keandalan, dan daya 

tahan. Selanjutnya, nilai fungsional disusun sebagai sub dimensi dari harga 

dan kualitas yang dianggap memiliki efek positif dan harga dianggap 

memiliki efek negative (Dodds et al. 1991). 

Harga didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh dari produk 

karena adanya pengurangan biaya jangka pendek dan jangka panjang. 

Nilai harga ini merupakan persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa 

pakah produk/jasa tersebut baik dan sesuai dengan nilai yang dikeluarkan, 

harga produk ekonomis, produk dipertimbangkan untuk dibeli, harga 

menunjukan bahwa produk tersebut dapat diterima (Dodds et al. 1991). 

Sementara, kualitas merupakan manfaat yang diperoleh dari kualitas yang 

diterima dan harapan dari kinerja suatu produk. Kualitas juga didefinisikan 
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sebagai penilaian kkonsumen tentang keunggulan pelayanan secara 

keseluruhan (Zeithaml et al. 1988). 

2.5 Switching Cost 

2.5.1 Pengertian Switching Cost 

Switching cost dapat didefinisikan sebagai biaya yang timbul dari 

perpindahan dari satu layanan perbankan ke layanan perbankan lain (Yang & 

Peterson 2004). (Burnham et al. 2003)  medifinisikan switching cost sebagai one-

time costs yang dipersepsikan atau diasosiasikan pelanggan dengan proses beralih 

dari penyedia layanan jasa/produk yang satu ke penyedia layanan jasa/produk lain. 

Biaya switching cost tidak hanya sebatas biaya ekonomis, namun bisa  

meliputi berbagai macam biaya. (Fornell 1992) mengungkapkan biaya yang dapat 

timbul dari switching cost di dalamnya termasuk biaya pencarian, biaya transaksi, 

biaya belajar, diskon pelanggan loyal, kebiasaan pelanggan, biaya emosional, 

usaha kognitif, resiko finansial, resiko sosial, dan resiko psikologis. 

2.5.2 Jenis Switching Cost 

(Patterson & Smith 2003) mengemukakan dalam pemasaran jasa terdapat 

beberapa jenis biaya beralih yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

beralih ke yang lain. Yaitu: 

a. Continuity costs yang meliputi beberapa hal-hal berikut ini.  

1. Kehilangan perlakuan khusus, seperti manfaat khusus, perlakuan special, 

perhatian istimewa dan sejenisnya.   

2. Persepsi terhadap resiko atau ketidak pastian berkaitan dengan tingkat 

kinerja penyedia jasa yang baru. 

b. Learning Costs (setup costs) yang meliputi beberapa hal-hal berikut: 
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1. Biaya pencarian (search costs) meliputi waktu, tenaga dan dana yang 

dibutuhkan untuk mencari dan mendapatkan penyedia jasa alternatif yang 

handal.  

2. Daya tarik alternative (attractiveness of alternatives) yaitu estimasi 

pelanggan terhadap kemungkinan kepuasan yang didapatkan dari relasi 

alternative. Maksudnya apabila pelanggan mempersepsikan bahwa 

penyedia jasa alternative tidak lebih atraktif dibandingkan penyedia jasa 

saat ini, maka kemungkinan besar pelanggan tersebut tidak akan berganti 

pemasok, bahkan sekalipun ia tidak puas terhadap penyedia jasa saat ini.  

3. Keharusan untuk menjelaskan ulang preferensi dan kondisi pelanggan 

kepada penyedia jasa baru. Dengan kata lain, pelanggan harus 

mengedukasi penyedia jasa baru agar bisa memahami dengan jelas 

keinginan, kondisi maupun preferensi unik pelanggan bersangkutan. 

c. Sunk Costs, yaitu persepsi konsumen terhadap waktu dan usaha emosional yang 

telah susah payah dicurahkan untuk membangun dan mempertahankan relasi yang 

akrab dengan penyedia jasa. Termasuk psychological discomfort karena 

memutuskan hubungan interpersonal yang sudah baik dengan karyawan atau 

penyedia jasa tertentu. 

Sementara itu, tipologi biaya beralih yang dikemukakan oleh (Burnham et 

al. 2003). Meliputi tipe-tipe berikut: 

a. Procedural switching cost (information switching cost), meliputi biaya resiko 

ekonomis, biaya evaluasi, setup cost dan biaya belajar. Pada prinsipnya, tipe biaya 

ini menyangkut waktu dan usaha yang dicurahkan.  
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1. Biaya resiko ekonomis, yakni biaya-biaya yang berkenaan dengan 

ketidakpastian dan kemungkinan hasil negatif, karena menggunakan 

penyedia jasa baru yang tidak teralalu dipahami konsumen. Ketidakpastian 

tersebut bisa berupa resiko kinerja, resiko finansial maupun resiko 

kenyamanan (convenience risk).  

2. Biaya evaluasi meliputi biaya waktu dan tenaga yang berkaitan dengan 

usaha pencarian dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan 

beralih penyedia jasa. 

3. Set-up costs merupakan biaya waktu dan tenaga yang berkaitan dengan 

proses memulai relasi dengan penyedia jasa baru atau menginstalasi 

produk baru sebelum bisa digunakan kali pertama.  

4. Biaya belajar adalah biaya waktu dan tenaga yang dikeluatkan untuk 

mendapatkan keterampilan atau know-how baru agar dapat memanfaatkan 

produk atau jasa baru secara efektif. 

b. Financial Switching Costs, (Contractual switching costs), terdiri atas benefit lost 

costs dan monetary loss costs. Secara garis besar, tipe biaya ini menyangkut 

kehilangan sumber daya yang secara finansial bisa dihitung.  

1. Benefit Loss Costs adalah biaya-biaya yang berkenaan dengan hubungan 

kontraktual yang bisa menciptakan manfaat-manfaat ekonomis untuk tetap 

setia pada penyedia jasa bersangkutan.  

2. Monetary Loss Costs adalah onetime financial outlays yang dikeluarkan 

untuk beralih penyedia jasa, diluar biaya-biaya untuk membeli produk 

baru. 
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c. Relationnal switching costs, berupa personal relationship loss costs dan brand 

relationship loss cost. Pada prinsipnya, tipe biaya ini berkenaan dengan 

ketidaknyamanan psikologis atau emosional karena kehilangan identitas dan 

pemutusan hubungan.  

1. Personal relationship loss costs, merupakan biaya psikologis berkenaan 

dengan pemutusan ikatan identifikasi yang telah dibina dengan staff yang 

biasanya berinteraksi dengan pelanggan.  

2. Brand relationship loss costs, merupakan biaya psikologis berkaitan 

dengan pemutusan ikatan identifikasi yang telah dibina dengan merek atau 

perusahaan tertentu. 

2.6 Customer Satisfaction  (Customer Satisfaction) 

2.6.1 Pengertian Customer Satisfaction  

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang diasakannya dengan harapannya (Oliver 1999). Jadi, 

tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Untuk meciptakan Customer Satisfaction , perusahaan harus 

menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih 

banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pelanggannya. 

(Mowen & Minor 2002),  mengatakan kepuasan konsumen didefinisikan  

sebagai sikap konsumen secara keseluruhan memilki barang atau jasa setelah 

mereka mengakuisisi dan digunakan itu merupakan pilihan dari hasil penilaian 

evaluaitf dari pembelian khusus dan pengalaman menggunakan atau 

mengkonsumsi. 
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2.6.2 Teori Kepuasan 

Ada beberapa model dan teori yang dikemukakan dan digunakan untuk 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan. Dalam (Mowen & Minor 2002), ada tiga teori atau model utama dalam 

menjelaskan Customer Satisfaction , yakni: 

a. The expectancy disconfirmation model  

Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

terbentuk adalah the expectancy disconfirmation model,  yang mengemukakan 

bahwa kepuasan dan tidak kepuasan konsumen merupakan dampak dari 

perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan yang 

sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli tersebut. Ketika 

konsumen membeli suatu produk, maka ia memilki harapan tentang bagaimana 

produk atau jasa tersebut berfungsi. Produk atau jasa berfungsi sebagai berikut : 

1. Produk atau jasa berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, inilah yang 

disebut sebagai diskonfirmasi positif. Jika, ini terjadi,maka konsumen akan 

merasa puas. 

2. Produk atau jasa berfungsi seperti yang diharapkan, inilah yang disebut 

sebagai konfirmasi sederhana. Produk atau jasa tersebut tidak memberikan 

rasa puas, dan produk atau jasa tersebut pun tidak mengecewakan 

konsumen. Konsumen akan merasa perasaan netral. 

b. Equity Theory 

Equity theory atau dikenal dengan nama teori keadilan, lebih menjelaskan 

prinsip utama nilai keadilan, teori ini berpendapat bahwa setiap orang 

menganalisis pertukaran anatara dirinya dengan pihak lain guna menentukan 

sejauh mana pertukaran tersebut adil atau fair, dan bila mereka melihat bahwa 
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rasio lebih tinggi, maka mereka akan mengalami perasaan tidak adil. Berikut 

disajikan persamaan rasio tersebut: 

 

 Dengan demikian, hasil yang diperoleh individu A dari pertukaran dibagi 

dengan input yang diberikan harus sama dengan hasil yang didpatkan individu B, 

dari pertukaran tersebut dibagi input individu B. sehingga apabila rasio tersebut 

dipersepsikan tidak sama atau tidak seimbang, maka yang terjadi adalah 

timbulnya ketidakpuasan pelanggan. 

c. Attributin Theory 

Teori ini mengidentifikasikan proses yang dilakukan seseorang dalam 

menentukan penyebab aksi atau tindakan dirinya, orang lain, dan objek tertentu. 

Attribusi yang dilakukan seseorang bisa sangat mempengaruhi kepuasan 

purnabelinya terhadap produk atau jasa tertentu, karena atribusi me-moderasi 

perasaan puas atau tidak puas.  

Pada umumnya, bila kinerja suatu produk gagal memenuhi harapan, 

pelangan akan berusaha menentukan penyebab kegagalan tersebut. Bila penyebab 

kegagalan itu ditimpakan pada produk atau jasa itu sendiri, maka perasaan tidak 

puas akan mungkin sekali muncul. Sebaliknya, jika penyebabnya dibebankan pada 

faktor keadaan atau tindakan konsumen itu sendiri, maka perasaan tidak puas 

lebih kecil kemungkinannya terjadi. Proses atribusi berpengaruh sangat besar 

terhadap kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan apabila keterlibatan dan 

pengalaman (maupun pengetahuan) pelanggan dengan suatu barang atau jasa 

relatif tinggi.  
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Selanjutnya ada beberapa alat untuk mengukur Customer Satisfaction , 

menurut (Kotler & Armstrong 2010) customer satisfactiondapat dilihat dari: 

a. Complain and suggestion system 

Banyak perusahaan membuka kotak saran dan keluhan yag ditujukan untuk 

menampung keluhan yang dialami oleh pelanggan. 

b. Customer satisfaction survey 

Dalam hal ini perusahaan melakukan survey untuk mendeteksi komentar atau 

keluhan dari pelanggan. survei ini dapat dilakukan melalui pos, telepon, 

wawancara pribadi dan juga pengisian angket oleh pelanggan. 

c. Ghost shopping/mystery shopper 

Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang tertentu sebagai pembeli ke perusahaan 

lain atau ke perusahaannya sendiri. 

d. Lost customer analysis 

Pelanggan yang hilang dicoba dihubungi kembali. Mereka diminta untuk 

mengungkapkan mengapa mereka berhenti, pindah ke produk lain, atau adakah 

sesuatu masalah yang terjadi yang tidak bisa di atasi atau terlambat diatasi oleh 

perusahaan. 

Dalam mengukur tingkat Customer Satisfaction , menurut Lupiyoadi 

(2001) terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan:   

a. Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukan produk yang 

mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan 
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Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik ataupun yang sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosional  

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa akan kagum 

terhadap dia bila menggunakan produk dan merek tertentu yang cendrung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Dimana kepuasan yang diperoleh 

bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial atau self-steem yang membuat 

pelanggan menjadi puas terhadap suatu merek tertentu. 

d. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetap menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. 

e. Biaya 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 

Konsumen akan memilki harapan mengenai bagaimana produk tersebut 

seharusnya berfungsi (performance ekspektasi), harapan tersebut adalah standar 

kualitas yang akan dibandingkan dengan funsi atau kualitas produk yang 

sesungguhnyadirasakn konsumen. Fungsi produk yang sesungguhnya dirasakan 

konsumen (actual performance) sebenarnya adalah perepsi konsumen terhadap 

kualitas produk tersebut. Didalam mengaveluasi kualitas suatu produk atau jasa, 

konsumen akan menilai berbagai atribut seperti dijelaskan oleh tabel, di bawah 

ini: 
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Tabel 2.2 Dimensi Service Quality dan Produk 

Dimensi Kualitas Pelayanan Dimensi Kualitas Produk 

Berwujud (Tangibles) Kinerja (Performance) 

Realibilitas (Realibility) Fitur (Features) 

Tanggapan (Responsivness) Realibilitas (Realibility) 

Jaminan (Assurance) 

Empati (Emphaty) 

Daya tahan (Durability) 

Pelayanan (Servicebility) 

 Estetika (Aesthestics) 

 

Persepsi kualitas (Perceived 

quality) 

Sumber : (Mowen & Minor 2002) 

2.7 Customer Loyalty 

2.7.1 Pengertian Customer Loyalty 

Konsumen yang merasa puas terhadap produk atau merek yang  dikonsumsi 

atau dipakai akan membeli ulang produk tersebut. Pembelian ulang yang terus 

menerus dari produk dan merek yang sama akan menunjukkan loyalitas konsumen 

terhadap merek. Inilah yang disebut sebagai loyalitas produk atau merek, suatu hal 

yang sangat diharapkan produsen.   

Pengertian Customer Loyalty menurut (Griffin 2002), Loyalitas mengacu 

pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu perusahan yang 

dipilih.  

(Lovelock & Gummesson 2004) menyebutkan loyalitas dipakai untuk 

menggambarkan suatu keinginan pelanggan untuk terus melakukan suatu pola 
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ulangan pada jangka waktu yang lama dan merekomendasikan produk yang 

dimiliki oleh perusahaan kepada teman dan asosiasi–asosiasi. Customer Loyalty 

(customer loyalty), merupakan idola pimpinan perusahaan, bahkan menjadi tujuan 

strategi yang paling penting dari perusahaan dalam kurun waktu belakang ini. 

Customer Loyalty dan retensi pelanggan diyakini sebagai tantangan sangat penting 

dihadapi melebihi hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan biaya, peningkatan 

nilai saham, ataupun pengembangan organisasi.  

(Griffin 2002) menyebutkan ada empat karakteristik pelanggan yang loyal, 

yaitu: 

a. Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat purchase).  

b. Membeli diluar lini produk/jasa (Purchase across product and sevice 

lines).  

c.  Merekomendasikan produk lain (Refers others).  

d.  Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of the competition).   

 Dalam artikelnya (Dick & Basu 1994) berusaha mengintegrasikan 

perspektif sikap dan behavioral ke dalam satu model. Dengan mengkombinasikan 

komponen sikap dan perilaku pembelian ulang, maka didapatkan empat situasi 

kemungkinan loyalitas: 

a. No loyaly 

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka  

loyalitas tidak terbentuk. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, 

sikap  yang lemah (mendekati netral) bisa terjadi bila suatu produk/jasa baru  

diperkenalkan, dan juga bisa karena pemasarnya tidak mampu 
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mengkomunikasikan keunggulan produknya. Kedua, berkaitan dengan 

dinamika pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi dipersepsikan 

serupa/sama. 

b. Supurious Loyalty  

Bila sikap yang relatif lemah disertai dengan pola pembelian berulang yang 

kuat, maka yang terjadi adalah Spurious Loyalty. Situasi ini ditandai dengan 

pengaruh factor nonsikap terhadap perilaku, misalnya norma subjektif dan 

faktor situasional. 

c. Latent Loyalty  

Situasi ini terjadi bila sikap yang kuat disertai dengan pola pembelian ulang 

yang lemah. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor non sikap yang sama 

kuat atau bahkan cendrung lebih kuat daripada faktor sikap dalam 

menentukan pembelian ulang. 

d. Loyalty  

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, 

dimana konsumen bersikap positif terhadap jasa taau penyedia jasa 

bersangkutan dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

Perilaku pembelian ulang  

 

 

Sikap 

 

Gambar 2.3  Customer Loyalty Berdasarkan Sikap dan Perilaku Pembelian 

Ulang  

Sumber : Dick dan Basu (1994, 101)  

 Kuat Lemah 

Kuat Loyalty Latent Loyalty 

Lemah Spurious 

Loyalty 

No Loyalty 
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2.7.2 Tahapan Loyalitas 

Proses seorang calon pelanggan menjadi pelanggan yang loyal terhadap 

perusahaan terbentuk melalui beberapa tahapan. Tahapan loyalitas menurut 

(Griffin 2002) yang terkenal dengan istilah Profit Generator System, membagi 

pelanggan yang dijelaskan pada halaman selanjutnya: 

a. Suspects  

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang/jasa perusahaan tetapi 

belum tahu apapun mengenai perusahaan dan barang/jasa yang ditawarkan. 

b. Prospects  

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau jasa tertentu dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para prospects ini, meskipun mereka 

belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan perusahaan 

dan barang/jasa yang ditawarkan, karena seseorang telah merekomendasikan 

barang/jasa trsebut padanya. 

c. Disqualified Prospects  

Yaitu prospects yang telah mengetahui keberadaan barang/jasa tertentu, tetapi 

tidak mempunyai kebutuhan akan barang/jasa tersebut atau tidak mempunyai 

kemampuan untuk membeli barang/jasa tersebut. 

d. First Time Customers  

Yaitu pelanggan yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka masih menjadi 

pelanggan awal dalam mengkonsumsi barang/jasa. 

e. Repeat Customers   

Yaitu pelanggan yang telah melakukan pembelian suatu produk sebanyak dua kali 

atau lebih. Mereka adalah yang melakukan pembelian atas produk yang sama 

Peran Service..., Brilyan Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



54 
  

sebanyak dua kali, atau membeli dua macam produk yang berbeda dalam dua 

kesempatan yang berbeda pula. 

f. Clients  

Clients membeli semua barang/jasa yang ditawarkan dan mereka butuhkan. 

Mereka membeli secara teratur, hubungan dengan jenis pelanggan ini sudah kuat 

dan berlangsung lama, yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh produk 

pesaing. 

g. Advocates   

Seperti halnya clients, advocates membeli barang/jasa yang ditawarkan dan yang 

mereka butuhkan, serta melakukan pembelian secara teratur. Selain itu, mereka 

mendorong teman-teman mereka agar membeli barang/jasa perusahaan atau 

merekomendasikan perusahaan tersebut pada orang lain, dengan begitu secara 

tidak langsung mereka telah melakukan pemasaran untuk perusahaan dan 

membawa konsumen untuk perusahaan.   

Adapun keuntungan dari adanya Customer Loyalty seperti yang 

diungkapkan (Griffin 2002), sebagai berikut:  

a. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya menarik pelanggan yang 

baru lebih mahal).  

b.  Dapat mengurangi biaya transaksi.  

c. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena pergantian konsumen 

yang lebih sedikit).  

d. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan.  
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e. Mendorong Word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas.  

f. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya pergantian). 

2.8 Pembangun Hipotesis  

2.8.1 Perceived Service Quality dan Customer Satisfaction 

Menyediakan Service Quality  tingkat tinggi sangat penting bagi penyedia 

layanan untuk bersaing dengan kompetitor lain (Deng et al. 2010). (Zeithaml et al. 

1988) dijelaskan Service Quality sebagai "tingkat ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dan persepsi". (Dabholkar et al. 2000) menyatakan bahwa sejak Service 

Quality  memiliki sub-dimensi keandalan dan daya tanggap, hal itu akan 

menyebabkan kepuasan pelanggan. Menurut (Zeithaml et al. 1988), Service 

Quality  meliputi lima dimensi: reliability, tangibles, responsiveness, assurance, 

dan empathy. Mereka dan banyak peneliti lainnya menunjukkan validitas dan 

reliabilitas dari langkah-langkah untuk Service Quality yang dirasakan (Cronin & 

Taylor, 1992; Soteriou & Chase, 1998). Literatur tentang hubungan antara 

customer satisfaction dan Service Quality ambigu (Deng et al. 2010). Ada tiga 

teori bersaing tentang hubungan Service Quality dan Customer Satisfaction : 

kepuasan adalah pendahuluan dari Service Quality, Service Quality  adalah 

prediktor kepuasan, dan dua konstruksi yang dipertukarkan (Kassim & Abdullah 

2008). Selain itu, (Shin & Kim 2008) mengemukakan Service Quality adalah 

keseluruhan kesan konsumen dari pelayanan yang diberikan oleh  penyedia 

layanan, dan mereka menemukan bahwa Service Quality  berhubungan signifikan 

dengan Customer Satisfaction. Pandangan peneliti tentang hubungan antara dua 
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konstruksi didasarkan pada klaim bahwa persepsi Service Quality  merupakan 

prediktor Customer Satisfaction . 

Beberapa studi empiris menegaskan bahwa tingkat yang lebih tinggi 

Service Quality terkait dengan tingkat yang lebih tinggi customer satisfaction 

(Brady & Robertson, 2001; Cronin, Brady, & Hult, 2000; Dabholkar et al, 2000;. 

Yang, Wu, & Wang, 2009). (Zeithaml et al. 1988) juga menyatakan pelanggan 

per-konsepsi Service Quality merupakan faktor utama memprediksi Customer 

Satisfaction. Layanan berkualitas tinggi bisa menarik pelanggan baru, 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan bahkan memikat pelanggan dari 

kompetitor yang Service Quality yang dianggap lebih rendah (Babakus et al. 

2004). Seperti dalam konteks peneitian ini, ketika konsumen merasa bahwa 

Service Quality dari penyedia layanan jasa perbankan lebih tinggi, mereka akan 

mengalami peningkatan kepuasan, yang pada gilirannya akan mengarah pada 

Customer Loyalty yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini 

mengusulkan bahwa: 

H1 : Service Quality yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

2.8.2 Customer Perceived Value dan Customer Satisfaction 

Nilai pelanggan dianggap sebuah konsep yang mencakup banyak 

komponen (Sweeney & Soutar 2001) berpendapat bahwa pilihan pembelian 

pelanggan dipengaruhi oleh dimensi nilai konsumsi, dan mereka mengembangkan 

kerangka lima dimensi nilai: nilai fungsional, nilai bersyarat, nilai sosial, nilai 

emosional, dan nilai epistemik. Dimensi yang berbeda memiliki peran yang 

berbeda dalam keputusan pengguna. Sebagai contoh, nilai fungsional dan nilai 
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sosial menentukan apakah akan menggunakan layanan ini atau yang lain, dan nilai 

emosional adalah kunci untuk menggunakan layanan yang dipilih. Nilai yang 

dirasakan terjadi selama proses pembelian pelanggan, pembelian satu kali atau 

pembelian ulang (Woodruff 1997). Nilai yang dirasakan berbeda dari customer 

satisfaction tetapi terkait dengan itu (Sweeney & Soutar 2001). 

Peneliti mengeksplorasi empat aspek nilai pelanggan untuk menilai 

layanan Bank BCA, yaitu termasuk nilai fungsional, nilai emosional, nilai sosial, 

dan nilai moneter. Nilai fungsional mengacu pada manfaat praktis atau teknis 

yang pengguna dapat memperoleh ketika menggunakan Bank BCA. Saat nasabah 

ingin menggunakan fasilitas/jasa Bank BCA kapan saja dan dimana saja, ia akan 

memenuhi nilai fungsional nya dengan menggunakan Bank BCA. Nilai emosional 

berarti kebutuhan mental atau psikologis pengguna untuk Jasa yang ditawarkan 

Bank BCA. Bila menggunakan Bank BCA, nasabah akan merasa mempunyai rasa 

bangga. Dengan demikian, nilai emosional nasabah dapat dipenuhi melalui 

layanan Bank BCA. Nilai sosial didefinisikan sebagai manfaat pengguna bisa 

merasakan ketika mereka terhubung dengan orang lain dengan menggunakan 

Bank BCA. Nilai moneter yaitu seberapa banyak nilai dari sebuah barang atau 

jasa yang memiliki hubungan dengan konsumen untuk membayar barang atau jasa 

tersebut. Faktor ini tidak dapat diabaikan karena pertimbangan ekonomi sering 

dianggap sebagai aspek penting untuk penggunaan pelayanan jasa perbankan. 

Customer satisfaction dapat diprediksi dari nilai konsumen. Empat dimensi nilai 

konsumen yang diduga memiliki efek pada kepuaan pelanggan. Dengan demikian, 

peneliti memiliki hipotesis berikut: 
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H2a : functional value memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.  

H2b : emotional value memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

H2c : sosial  value memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

H2d : monetary value memilikki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

2.8.3 Customer Satisfaction dan Cusomer Loyalty 

Customer Satisfaction, yang mengacu pada "negara ringkasan Psikological 

yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi harapan tidak dibenarkan 

digabungkan dengan perasaan konsumen sebelumnya tentang pengalaman 

konsumsi" (Oliver 1999), sering dianggap sebagai penentu penting niat pembelian 

kembali (Liao et al. 2009) dan Customer Loyalty (Eggert & Ulaga 2002)). Jika 

nasabah memiliki pengalaman yang baik menggunakan Bank BCA dari waktu ke 

waktu, maka ia akan memiliki customer satisfaction kumulatif. Literatur 

sebelumnya berteori bahwa customer satisfaction dapat diklasifikasikan menjadi 

dua jenis: kepuasan transaksi-khusus dan umum kepuasan keseluruhan (Yi 1991). 

Transaksi spesifik customer satisfaction mengacu pada penilaian pelanggan 

membuat setelah pengalaman pembelian tertentu, dan kepuasan keseluruhan 

berarti Peringkat pelanggan dari merek berdasarkan pengalaman mereka (Johnson 

& Fornell 1991). Dari penjelasan ini, kita dapat melihat kepuasan secara 

keseluruhan sebagai kombinasi dari semua kepuasan spesifik transaksi 

sebelumnya (Deng et al. 2010). (Deng et al. 2010) berpendapat bahwa hanya 

penelitian spesifik transaksi kepuasan akan mempersempit batas-batas konseptual, 

dan mereka menyerukan penelitian tentang kepuasan non-transaksional, serta 

peneliti lain (Anderson et al. 1994). Di sisi lain, tingkat tinggi customer 
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satisfaction dapat memiliki dampak positif terhadap Customer Loyalty (Mittal et 

al. 1998) 

Loyalitas merek didefinisikan sebagai "komitmen yang dipegang teguh 

untuk membeli kembali produk/jasa secara konsisten di masa depan, sehingga 

menyebabkan pembelian merek-set yang sama secara berulang, meskipun 

pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi untuk menyebabkan 

perilaku beralih" (Oliver 1999). Menurut (Sivadas & Baker-Prewitt 2000), 

Customer Loyalty adalah tujuan akhir dari pengukuran Customer Satisfaction. Hal 

ini ditemukan untuk menjadi penentu utama dari merek jangka panjang viability 

(Krishnamurthi & Raj 1991). Selain itu, dibandingkan dengan pelanggan setia, 

pelanggan non-loyal yang jauh lebih dipengaruhi oleh informasi negative tentang 

produk atau jasa (Donio et al. 2006). Oleh karena itu, mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada dan memperkuat Customer Loyalty tampaknya sangat penting 

bagi industri jasa perbankan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Dalam 

studi ini, kita mengukur Customer Loyalty sebagai niat perilaku pelanggan untuk 

terus menggunakan layanan jasa Bank BCA serta kecenderungan mereka untuk 

merekomendasikan Bank BCA  kepada orang lain. 

Pengguna puas akan memiliki tingkat penggunaan yang lebih tinggi dari 

layanan Bank BCA daripada mereka yang tidak puas, dan mereka lebih cenderung 

untuk memiliki niat terus menerus lebih kuat dan untuk merekomendasikan Bank 

BCA kepada teman-teman atau kerabat mereka (Zeithaml et al. 1988). Jika 

penyedia layanan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik dibandingkan 

pesaingnya, lebih mudah untuk menciptakan loyalitas (Oliver 1999). (Fornell 

1992) menyatakan bahwa Customer Loyalty yang tinggi terutama disebabkan oleh 
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customer satisfaction yang tinggi. (Clarke 2001) mengusulkan bahwa kepuasan 

efektif harus mampu menciptakan loyalitas antara pelanggan. Penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan bahwa customer satisfaction berpengaruh positif 

terhadap Customer Loyalty (Choi et al. 2008) atau secara negatif mempengaruhi 

niat beralih (Walsh et al. 2006). Setelah pelanggan merasa tidak puas dengan 

penyedia layanan karena Service Quality rendah atau faktor-faktor lain, maka dia 

akan jauh lebih mungkin untuk mengubah ke yang lain. Beberapa pelanggan yang 

tidak puas mungkin mengeluh setelah layanan yang buruk, tapi tidak akan beralih. 

Namun, banyak pelanggan yang tidak puas tidak akan mengeluh tetapi akan 

beralih diam-diam dan membuat kata negatif dari mulut ke mulut (Deng et al. 

2010). Kita bisa menarik hipotesis bahwa ini hubungan antara customer 

satisfaction dan Customer Loyalty akan berlaku di Bank BCA. Dengan demikian, 

peneliti mengusulkan hipotesis berikut: 

H3 : Customer satisfaction memiliki pengaruh positif pada customer loyalty. 

2.8.4 Customer loyalty and Switching Cost 

Switching cost adalah "biaya-biaya yang konsumen keluarkan dengan 

mengubah ke penyedia layanan lain" (Lee et al. 2001), termasuk biaya yang dapat 

diukur dalam satuan moneter, aspek psikologis yang dihadapi oleh perusahaan 

baru, dan waktu dan usaha yang terlibat dalam menggunakan layanan baru atau 

produk (Kim et al. 2003). Karena berkaitan dengan waktu dan usaha psikologis 

yang terlibat menghadapi ketidakpastian berurusan dengan penyedia layanan baru, 

biaya dapat menjadi penghalang untuk mengubah penyedia layanan. Jadi adalah 

mekanisme untuk meningkatkan Customer Loyalty (Dick & Basu 1994). Menurut 

(Burnham et al. 2003), semua jenis biaya switching dapat disederhanakan sebagai 
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tiga jenis: prosedural, biaya beralih keuangan dan relasional. Beralih biaya 

prosedural terutama mencakup biaya ekonomi risiko, biaya evaluasi, biaya setup, 

dan biaya pembelajaran; beralih biaya keuangan melibatkan biaya kerugian 

manfaat dan biaya kerugian keuangan; beralih biaya relasional berisi biaya 

kehilangan hubungan pribadi dan biaya kerugian hubungan merek (Burnham et al. 

2003). Memiliki efek langsung pada loyslitas pelanggan, switching cost 

menawarkan banyak keuntungan bagi penyedia jasa. Misalnya, melemahkan 

sensitivitas pelanggan terhadap harga dan kepuasan dari merek produk (Fornell 

1992), dan mereka akan melihat merek dengan fungsi yang sama sebagai merek 

yang berbeda (Deng et al. 2010). Secara khusus, meningkatkan persepsi 

pelanggan terhadap risiko beralih ke Bank lain, kesulitan dalam membangun 

hubungan kontak baru, dan kesulitan dalam menggunakan layanan alternatif, akan 

meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen terus terhubungan dengan penyedia 

layanan saat ini. 

Studi sebelumnya menguji hubungan antara switching cost dan Customer 

Loyalty, dan temuan mereka menunjukkan bahwa switching cost merupakan 

faktor penting dalam memprediksi Customer Loyalty (Albert, 2002; Aydin, Özer, 

& Arasil, 2005). Ketika orang menggunakan layanan jasa perbankan yang 

disediakan oleh salah satu penyedia Bank tertentu dan melihat switching cost 

untuk mengubah ke penyedia layanan baru tinggi, mereka akan memiliki 

Customer Loyalty yang lebih tinggi. Dengan demikian, peneliti menarik hipotesis 

berikut: 

H4 : Switching cost yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty. 
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2.9 Model Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian 

Sumber: (Deng et al. 2010) 

Keterangan: 

H1: Service Quality yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

H2a: Functional value  memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

H2b: Emotional value  memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

H2c: Sosial  value  memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

H2d: Moneter value  memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

H3: Customer satisfactionmemiliki pengaruh positif pada customer loyalty. 

H4: Switching cost yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014, dengan tujuan untuk ingin 

mengetahui pengaruh hubungan antara service quality, perceived value terhadap 

customer satisfaction serta switching cost terhadap customer loyalty. Penelitian ini 

dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat dampak 

dari pelayanan serta nilai yang diberikan terhadap loyalitas nasabah. Objek yang 

digunakan adalah perbankan di Indonesia, yaitu PT Bank Central Asia, Tbk 

(BCA). 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian memiliki arti sebagai sebuah kerangka kerja yang 

diguakan dalam melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan 

serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang 

terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti (Maholtra 

2009). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, yaitu 

penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, 

mengevaluasi, serta memilih alternative terbaik dalam memecahkan masalah. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan peneltian deskriptif kuantitatif yang 

akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional design). Cross sectional 

design adalah jenis rancangan riset yag terdiri dari pengumpulan informasi 

mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali (Maholtra 2009). 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survey kuisioner kepada 

responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan 

jawaban yang muda dipahami. Hasil dari survey kuisioner tersebut lalu diolah 

oleh peneliti dengan metode statistic menggunakan metode analisi Structural 

Equation Model (SEM) dengan software AMOS 21. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. 

1. Data primer 

Menurut (Maholtra 2009) yang disebut dengan data primer adalah adalah 

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 dengan penyebaran 

kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan dan 

pernyataan yang disebarkan kepada responden dalam bentuk kuesioner. Kuesioner 

yaitu teknik pengumpulan data mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut 

kepentingan umum (orang banyak) dengan jalan mengedarkan formulir daftar 

pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden, untuk 

mendapatkan jawaban (tanggapan, respon) tertulis seperlunya (Kartono, 1990 

dalam Purnaningsih, 2006). Penelitian ini menggunakan skala interval, yang mana 

memungkinakan peneliti melakukan operasi aritmetika tertentu terhadap data 

yang dikumpulkan dari responden. Skala likert tidak hanya mengelompokkan 

individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga 

mengukur beseran (magnitude) perbedaan preferensi antar individu (Sekaran, 
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2006). Penentuan jawaban responden adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 7 

(Sangat Setuju). 

2. Data sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang 

signifikan dengan topik penelitian (Maholtra 2009). Data sekunder didapat dari 

buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari 

buku literatur, jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah 

penelitian. Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan 

mengenai penelitian ini dengan membaca sumber- sumber tersebut, khususnya 

yang mengenai dalam penelitian ini.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut (Griffin et al. 2012), populasi adalah jumlah atau kumpulan 

elemen-elemen yang kita ingin buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil. 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Central Asia (Persero) 

Tbk,. Di Jakarta. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan 

yang terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat untuk mewakili 

suatu populasi (Griffin et al. 2012). Selanjutnya, proses dalam memilih beberapa 

elemen dari suatu populasi untuk mewakili populasi disebut sebagai sampling 

(Griffin et al. 2012). 
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Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Central Asia 

(Persero) Tbk,.di Jakarta. Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang 

biasa disebut dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel 

non-probability sampling dengan teknik convenience sampling yaitu peneliti tidak 

mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang 

diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut ada hubungannya dengan 

hal yang diteliti Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah responden 

yang menjadi nasabah pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk., yang telah 

menggunakan produk BCA lebih dari 3 tahun. 

Langkah terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel 

ditetapkan.Untuk metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang 

sesuai adalah antara 100-200 (Hair et al. 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, 

misalnya 400 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan 

ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung 

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

maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sampel = indikator x 5 

Jumlah Sampel = 28 x 5 = 140 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara mendetail 

sehingga indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat 

diidentifikasikan dengan jelas. Peneliti menggunakan bantuan difinisi oprasional 

ini untuk membantu memodifikasi kuesioner, sehingga hal tersebut 
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mempermudah responden dalam melakukan pengisian kuesioner yang diberikan 

sebagai data primer dalam penelitian. Berikut ini adalah definisi dan variabel-

variabel yang digunakan oleh peneliti:  

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Switvhing 

Cost  

(SC) 

Biaya yang 

ditimbulkan 

akibat adanya 

perpindahan dari 

satu penyedia 

layanan ke 

penyedia layanan 

lainnya. (Chada 

S K & Kapoor, 

Deepa,  

2009) 

SC1: Beralih ke layanan 

Bank lain akan 

menyebabkan terlalu 

banyak masalah. 

SC2: Beralih ke layanan 

Bank lain akan terlalu 

mahal. 

SC3: Beralih ke layanan 

Bank lain akan 

membutuhkan terlalu 

banyak belajar. 
SC4: Beralih ke Bank lain 

akan menimbulkan 

kesulitan mendapatkan 

ATM 

(Deng et al. 2010) 

Likert Scale 

1-7 

Service 

Quality 

(SQ) 

Kualitas yang 

disajikan Bank 

kepada 

pelanggannya 

baik dari 

reliability, 

responsiveness, 

asurance, 

empathy, 

tangible  

(Zeithaml et al. 

1988) 

SQ1: Bank BCA selalu 

memberikan layanan 

secara keseluruhan sangat 

baik.  

SQ2: Layanan yang 

diberikan Bank BCA 

berkualitas tinggi.  

SQ3: Bank BCA 

memberikan layanan yang 

unggul dalam segala hal.  

(Deng et al. 2010) 

SQ4: Saya merasa aman 

saat bertransaksi 

menggunakan layanan 

Bank BCA 

(Rahaman, 2011) 

Likert Scale 

1-7 

Customer 

Satisfaction 

(CS) 

Kepuasan yang 

di dapatkan 

konsumen atas 

harapan sejalan 

dengan yang di 

dapat tentang 

CS1: Menggunakan 

layanan Bank BCA adalah 

sesuatu yang bijak 

CS2: Saya rasa layanan 

Bank BCA memuaskan 

CS3: Menggunakan 

Likert Scale 

1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

consumption 

experience. 

(Oliver 1999) 

layanan Bank BCA adalah 

hal yang benar 

(Deng et al. 2010) 

CS4: Saya merasa senang 

dengan pilihan saya 

terhadap layanan Bank 

BCA 

(Oliver 1999) 

Customer 

Loyalty 

(CL) 

Loyalitas yang 

ditimbulkan dari 

customer 

satisfactiondan  

tingginya 

switching barrier 

(Deng et al. 

2010) 

CL1: Saya akan terus 

menggunakan Bank BCA 

CL2: Saya akan 

merekomendasikan orang 

lain untuk menggunakan 

Bank BCA 

CL3: Bahkan jika teman-

teman dekat yang 

merekomendasikan 

layanan Bank lain, 

preferensi saya untuk 

menggunakan Bank BCA 

tidak akan berubah. 

(Deng et al. 2010)  

CL4: Saya telah 

mengatakan hal yang 

positif tentang Bank BCA 

terhadap teman-teman 

saya. 

(Lam, Shun Yin, 2004) 

Likert Scale 

1-7 

Perceived 

Customer 

Value 

(PCV) 

Nilai yang 

dirasakan 

merupakan 

kognisi 

pelanggan sifat 

pertukaran 

relasional dengan 

pemasok mereka, 

dan kepuasan 

mencerminkan 

keseluruhan 

perasaan 

pelanggan yang 

berasal dari nilai 

yang dirasakan. 

 (Li & Hong 

2013) 

Functional Value 

FV1: Bank BCA bisa 

diandalkan 

FV2: Bank BCA memiliki 

fungsi yang baik 

FV3:Bank BCA memenuhi 

kebutuhan saya dengan 

baik 

Emotional Value 

EV1: Saya merasa baik 

ketika saya menggunakan 

Bank BCA 

EV2: Menggunakan Bank 

BCA menyenagkan 

EV3: Bank BCA memberi 

saya kesenangan 

Sosial  Value 

Likert Scale 

1-7 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

SC1: Bank BCA 

membantu saya merasa 

diterima 

SC2: Bank BCA 

meberikan kesan baik 

kepada orang lain 

SC3: Bank BCA 

meningkatkan cara saya 

dianggap di lingkungan 

saya 

Monetary Value 

MV1: Bank BCA 

memberikan harga yang 

wajar 

MV2: Harga yang 

diberikan Bank BCA lebih 

ekonomis 

MV3: Bank BCA 

menawarkan nilai untuk 

uang 

(Deng et al. 2010) 
 

3.5 Metode Analisis Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Model). SEM adalah teknik statistik 

multivariat  yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 

(korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variable yang ada pada 

sebuah model, baik itu anatar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan 

antar konstruk (Santoso 2012). Proses SEM dilakukan secara otomatis yaitu 

dengan bantuan software yang membantu menganalisis model SEM, software 

tersebut adalah AMOS 21 for windows. Sebuah model SEM yang lengkap pada 

dasarnya terdiri dari Measurement Model dan Overall Model. Measurement 

Model ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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indikator-indikator empirisnya. Selanjutnya, overall model adalah model 

keseluruhan hubungan yang membentuk atau menjelaskan kualitas antara factor. 

Menurut (Wijanto 2008), ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam 

menggunkana SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (specification model) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

3.5.1 Spesifikasi model (Spesification Model) 

 SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah 

penting dalam SEM. 

 Dalam penelitian ini terdapat variable laten eksogen dan endogen, yaitu 

switching cost, service quality, perceived value (variable eksogen), customer 

satisfaction (variable eksogen dan endogen), dan customer loyalty (variable 

endogen).  

 Selanjutnya variable teramati atau variable terukur adalah variable yang 

dapat diamati atau disebut sebagai variable indikator. Variable teramati 

merupakan indicator atau ukuran dari variable eksogen maupun variable endogen. 

Pada metode survey menggunakan kuisioner, setiap pertanyaan mewakili varibel, 

pada penelitian ini terdapat 28 variabel teramati dikarenakan terdapat 28 indikator 

pertanyaan. 
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 Lebih lanjutnya dapat dijelaskan bahwa variable customer satisfaction 

dipengaruhi oleh service quality dan perceived value. Kemudian variable 

customer loyalty dipengaruhi oleh customer satisfaction dan switching cost. 

3.5.2 Identifikasi (Identification)   

Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan 

simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan 

simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model adala model dengan jumlah parameter yang di estimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersesbut merupakan variance 

dan  covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan 

underidentified jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi 

underidentified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan.  

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified 

mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan 

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

3. Over-Idemtified modeladalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebi kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over 

identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over identified 

maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 

3.5.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 
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berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai 

berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam (Wijanto 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model.  

3.5.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)  

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

evaluasi terhdap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  

3.5.4.1 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/indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  
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Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy adalah statistik 

yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum (common 

variance), yakni variasi dalam 

penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan  

 

2. Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas 

yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika 

nilai hasil uji < 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara 

variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan  

 

3. Anti image matrices, setiap nilai 

pada kolom diagonal anti-image 

correlation matrix menunjukkan 

measure of sampling adequacy 

dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix > 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor 

tersebut  

4. Total variance explained,  

 nilai pada kolom “cummulative 

%” menunjukkan persentase 

variansi yang disebabkan oleh 

keseluruhan faktor  

Nilai “cumulative %” harus > 60%  

 

5. Component matrix, nilai factor 

loading dari variabel-variabel 

komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  
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2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Untuk 

mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

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

varian) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐� �  𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error 

untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. 

Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan 

bahwa sebuah konstruk emmpunyai reliabilitas yang baik, jika nilai 

Peran Service..., Brilyan Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



75 
  

konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak 

variannya (variance extracted) ≥ 0,50.  

3.5.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan 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 absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi 

SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

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 kecocokan 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 3.3 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 sample. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang 

RMSEA < 0,05 adalah close fit 

CMIN/DF 
Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 
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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 adalah good 

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

fit.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Bank Central Asia, Tbk. 

Bank Central Asia (IDX: BBCA) adalah bank swasta terbesar 

di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank 

Central Asia NV dan pernah merupakan bagian penting dari Grup Salim. Presiden 

Direktur saat ini (masa jabatan 1999-sekarang) adalah Djohan Emir Setijoso. 

BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama 

Bank Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan 

barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 

1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem 

perbankan diIndonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran 

dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak 

nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank 

terpaksa meminta bantuan daripemerintah Indonesia. Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambilalih BCA di tahun 1998. Berkat 

kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih 

kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga 

telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 67.93 triliun, 

padahal di bulan Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat 

pada BCA telah sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank 

Indonesia di tahun 2000. Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan 

menjadi perusahaan public. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 
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2000, dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. 

Setelah Penawaran Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari 

seluruh saham BCA. Penawaran saham ke dua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 

2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi darisaham miliknya di BCA. 

Dalam tahun 2002, IBRA melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender 

penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di 

Mauritius, memenangkan tender tersebut. Saat ini, BCA terus memperkokoh 

tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, 

pengelolaan risiko secara baikdan komitmen pada nasabahnya baik sebagai bank 

transaksional maupun sebagailembaga intermediasi finansial 

Pada tahun 2013, BCA mengambil sejumlah keputusan penting dalam 

penyaluran kredit maupun dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga, termasuk 

secara proaktif menyesuaikan tingkat suku bunga serta menerapkan pedoman 

penyaluran kredit yang lebih prudent. Mencermati berbagai perubahan ekonomi 

dan peraturan di sepanjang tahun, telah memungkinkan BCA untuk menjaga 

posisi likuiditas dan permodalan yang kuat. BCA juga berhasil mempertahankan 

kualitas aset, meningkatkan profitabilitas serta memberikan dukungan yang 

berkelanjutan bagi para nasabah, sekaligus mempersiapkan diri memasuki tahun 

2014 dengan penuh keyakinan. 

 Bank BCA memiliki Total Aset sebesar Rp 496 T, naik sebesar 12,0% 

YoY, Bank swasta terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 10%. 

Portofolio Kredit sebesar Rp 321 T, naik sebesar 21,6% YoY, dengan pangsa 

pasar kredit sekitar 9,5%, BCA merupakan penyalur kredit terbesar ketiga di 

Indonesia. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 409 T, naik sebesar 10,6% YoY, 78,9% 
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dari total DPK terdiri dari dana CASA berbiaya rendah, sejalan dengan 

keunggulan BCA di perbankan transaksi. Kualitas Aset sebesar 0,4% yaitu (Rasio 

NPL - bruto), kualitas portofolio kredit tetap terjaga dengan penerapan prinsi 

kehati-hatian. Likuiditas (Secondary Reserves) sebesar 13,9% terhadap Total 

Dana Pihak Ketiga, sepanjang tahun 2013, BCA menjaga posisi likuiditas pada 

level yang kokoh. Kecukupan modal  sebesar 15,7% (Rasio CAR), hampir seluruh 

komponen modal Bank merupakan Tier I, memungkinkan Bank menjaga posisi 

permodalan yang kuat.  

4.1.2.1 Visi, Misi, dan Tata Nilai Bank Central Asia, Tbk. 

Visi, Misi, dan Tata Nilai Bank Central Asia, Tbk. adalah sebagai berikut: 

1. Visi 

Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar 

penting perekonomian Indonesia. 

2. Misi 

 

a. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran 

dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. 

b. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan 

finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.  

c. Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholder BCA. 

3. Tata Nilai 

 

a. Fokus pada nasabah. 

b. Integritas. 

c. Kerja sama tim.  
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d. Berusaha mencapai yang terbaik. 

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

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

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

total variance explained, dan factor loading of component matrix. 

Tabel 4.1 Uji Validitas Data (Pre-Test) 

Variabel Laten Indikator 
KMO  > 

0,05 

SIG  

< 

0,05 

MSA 

> 0,5 

Factor 

Loading 

> 0,5 

Cummulative 

(%) >60% 
Kesimpulan 

Switching Cost 

SC1 

0,756 0 

0,857 0,604 

70,66% 

Valid 

SC2 0,845 0,882 Valid 

SC3 0,728 0,917 Valid 

SC4 0,691 0,918 Valid 

Service Quality 

SQ1 

0,747 0 

0,709 0,909 

65,86% 

Valid 

SQ2 0,84 0,842 Valid 

SQ3 0,705 0,887 Valid 

SQ4 0,804 0,559 Valid 

Customer 

Satisfaction 

CS1 

0,774 0 

0,821 0,872 

72,52% 

Valid 

CS2 0,796 0,774 Valid 

CS3 0,739 0,856 Valid 

CS4 0,754 0,9 Valid 

Customer 

Loyalty 

CL1 

0,78 0 

0,776 0,842 

80,09% 

Valid 

CL2 0,756 0,995 Valid 

CL3 0,824 0,94 Valid 

CL4 0,762 0,835 Valid 

Functional 

Value 

FV1 

0,718 0 

0,813 0,862 

80,67% 

Valid 

FV2 0,705 0,905 Valid 

FV3 0,667 0,926 Valid 

Emotional 

Value 

EV1 

0,699 0 

0,803 0,887 

85,12% 

Valid 

EV2 0,634 0,957 Valid 

EV3 0,7 0,992 Valid 

Sosial  Value 

SV1 

0,736 0 

0,841 0,892 

84,98% 

Valid 

SV2 0,711 0,931 Valid 

SV3 0,686 0,942 Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas Data (Pre-Test) (Lanjutan) 

Monetary Value 

MV1 

0,761 0 

0,827 0,937 

90,23% 

Valid 

MV2 0,758 0,951 Valid 

MV3 0,713 0,962 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan semua indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Realibilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut 

(Maholtra 2009), dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka 

indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

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

Tabel 4.2 Uji Realibilitas (Pre-Test) 

Variabel Cronbach's Alpha  Kesimpulan 

Switching Cost 0,853 Reliable 

Service Quality 0,811 Reliable 

Customer Satisfaction 0,869 Reliable 

Customer Loyalty 0,913 Reliable 

Functional Value 0,874 Reliable 

Emotional Value 0,91 Reliable 

Sosial  Value 0,905 Reliable 
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Tabel 4.2 Uji Realibilitas (Pre-Test) (Lanjutan) 

Monetary Value 0,941 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu  switching cost, service quality, customer satisfaction, 

customer loyalty, functional value, emotional value, sosial  value, monetary value 

memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item indikator 

pernyataan dalam kuesioner diatnyakan ke responden yang sama dan berbeda, 

hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.  

4.3 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 
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4.3.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Mc.Excell 2010. 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 140 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita 

berjumlah 84 orang atau sebesar 60,00% dan responden yang berjenis kelamin 

pria berjumlah 56 orang atau sebesar 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden wanita lebih besar daripada jumlah responden laki-laki. 

Laki-laki, 40% 

Perempuan, 
60% 

Jenis Kelamin 

Peran Service..., Brilyan Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



85 
  

4.3.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Mc.Excell 2010. 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 5 kelompok, yaitu 

skala usia 20-25 tahun,  26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, dan ≥ 40 tahun. 

Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah responden yang berusia 26-30 tahun yang berjumlah 42 orang atau 

sebesar 30,00% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang 

berusia 31-35 tahun dengan jumlah responden 33 orang atau sebesar 24%, lalu 

diikuti responden dengan usia 20-25 tahun dengan jumlah 30 tahun atau sebesar 

21,00%, kemudian responden dengan usia ≥ 40 tahun dengan jumlah responden 

21 orang atau sebesar 15,00%, dan sisanya adalah responden yang berusia 36-40 

tahun dengan persentase 10,00%. 

 

 

20-25 th, 21% 

26-30 th, 30% 

31-35 th, 24% 

36-40 th, 10% 

> 40 th, 15% 

Usia 
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4.3.3 Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Mc.Excell 2010. 

Berdasarkan pada gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

pendidikan terakhir responden adalah Strata II (S2) dengan jumlah 59 orang atau 

sebesar 42,00% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden 

berpendidikan akhir Sarjana Strata I (S1) yang berjumlah 53 orang atau sebesar 

38,00%, setelah itu responden dengan tingkat pendidikan terakhir D1-D3 

berjumlahr 22 orang atau sebesar 14%, peringkat berikutnya adalah responden 

yang berpendidikan akhir SMA atau sederajat dengan jumlah 6 orang atau sebesar 

4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D1-D3, 16% 

S1, 38% 

S2-S3, 42% 

SMA, 4% 

Pendidikan Terakhir 
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4.3.4 Pekerjaan Responden  

 

 
 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Mc.Excell 2010. 

Gambar 4.4 di atas menggambarkan bahwa mayoritas pekerjaan responden 

adalah pegawai negeri/BUMN sejumlah 53 orang atau sebesar 38,00% dari total 

responden, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai pekerjaan sebagai 

pegawai swasta yang berjumlah 43 orang atau sebesar 31,00%, peringkat 

selanjutnya adalah pekerjaan wiraswasta sejumlah 17 orang atau sebesar 12%, 

peringkat berikutnya adalah pekerjaan pelajar/mahasiswa sejumlah 16 orang atau 

sebesar 12%, dan sisanya adalah responden dengan pekerjaan lainnya sejumlah 2 

orang dengan persentase sebesar 2,00%. 

Pegawai 
Negeri/BUMN, 

38% 

Pegawai 
Swasta, 31% 

Mahasiswa, 
11% 

Professional, 
6% 

Wiraswasta, 
12% 
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4.3.5 Jenis Layanan Yang Digunakan 

 

Gambar 4. 5 Jenis Laayanan Yang Digunakan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Mc.Excell 2010. 

Gambar 4.5 di atas menggambarkan mayoritas responden menggunakan 

layanan produk Bank BCA adalah Tabungan sejumlah 49 orang  atau sebesar 35% 

dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang menggunakan layan 

produk kartu kredit berjumlah 42 orang atau sebesar 30% dan kredit  berjumlah 29 

orang atau sebesar 20,71%, peringkat selanjutnya adalah layanan produk Deposito 

berjumlah 13 orang atau sebesar 9,29% dan sisanya adalah Layanan produk 

lainnya berjumlah 7 orang atau sebesar 5%. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, 

metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modeling dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian 

hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan 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 diinterpretasikan 

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 yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Penelitian 

terdiri dari 8 variabel, 7 hipotesis, dan 28 indikator untuk menguji adanya 

hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

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 nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. 

Tabel di bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df 

sebesar 328. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-
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identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa 

dilanjtukan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of district sample moments 406 

Numbers of district parameters to be estimated 78 

Degrees of freedom (434-112) 328 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

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 Size 

 Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM yaitu 

140 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang 

direkomendasikan antara 100-200 data sampel. 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

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

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 
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Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al. 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Laten  Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Realibility 

Variance 

Extract 
Kesimpulan 

Switching Cost 

SC1 0,967 Valid 

0,977 0,915 Reliable 
SC2 0,965 Valid 

SC3 0,953 Valid 

SC4 0,941 Valid 

Service Quality 

SQ1 0,948 Valid 

0,958 0,852 Reliable 
SQ2 0,967 Valid 

SQ3 0,917 Valid 

SQ4 0,857 Valid 

Customer 

Satisfaction 

CS1 0,901 Valid 

0,958 0,85 Reliable 
CS2 0,915 Valid 

CS3 0,94 Valid 

CS4 0,932 Valid 

Customer Loyalty 

CL1 0,94 Valid 

0,971 0,894 Reliable 
CL2 0,946 Valid 

CL3 0,95 Valid 

CL4 0,945 Valid 

Functional Value 

FV1 0,935 Valid 

0,971 0,917 Reliable FV2 0,968 Valid 

FV3 0,969 Valid 

Emotional Value 

EV1 0,946 Valid 

0,969 0,913 Reliable EV2 0,968 Valid 

EV3 0,953 Valid 
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 

Sosial  Value 

SV1 0,974 Valid 
 

0,97 

 

0,915 
Reliable SV2 0,956 Valid 

SV3 0,94 Valid 

Monetary Value 

MV1 0,96 Valid 

0,961 0,891 Reliable MV2 0,942 Valid 

MV3 0,929 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 2010 
 

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati 

dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading hampir mencapai ≥ 0,70, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel 

latennya adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

Selain itu, tabel 4.4 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran 

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

indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel 

laten yang dibentuknya.  

Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, nilai nilai χ2 hitung 

lebih besar dari χ2 tabel, yaitu 360,401< 371,23 yang berarti good fit. Kedua, 

diketahui nilai CMIN/DF kurang dari sama dengan 3, yaitu 1,099 yang berarti 

memenuhi kriteria good fit. Ketiga, RMSEA menunjukkan nilai kurang dari 0,08, 

yaitu 0,027 yang berarti good fit. Keempat, diketahui bahwa nilai CFI lebih besar 

dari 0,9, yaitu 0,995 yang berarti good fit. 
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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 multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 

statistik 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 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 21. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kesimpulan 

Absolute-Fit Measures 

Chi-Square 

(χ²) p 

Nilai χ2 hitung < χ2 tabel  

p > 0,05 

 360,41 < 371,23 

0,105 

 Good fit 

CMIN/df CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit)   1,099  Good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 0,08 

≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit)   

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

 0,027  Good fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)  

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,995   Good fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran GOF, 

yaitu Chi-Square (χ²) menunjukkan kecocokan yang kurang baik (poor fit) tetapi 

untuk CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran 

GOF yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang 

marginal fit. Maka dari itu, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan data good fit dengan model SEM. 

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. Kemudian, 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, jika 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 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4. 6 Output Regression Weights 

Hipotesi

s 

Path Estimasi p Kesimpulan 

1 Customer Satisfaction<.......Service 

Quality 

0,245 0,039 Didukung 

Data 
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Tabel 4. 6 Output Regression Weights (Lanjutan) 

2 Customer 

Satisfaction<.....Functional Value 

0,148 0,029 Didukung 

Data 

3 Customer 

Satisfaction<.......Emotional Value 

0,182 0,016 Didukung 

Data 

4 Customer Satisfaction<.......Sosial  

Value 

0,233 0,036 Didukung 

Data 

5 Customer 

Satisfaction<.......Monetary Value 

0,181 0,032 Didukung 

Data 

6 Customer Loyality<........Customer 

Satisfaction 

0,747 *** Didukung 

Data 

7 Customer Loyality<.......Switching 

Cost 

0,179 0,003 Didukung 

Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Service Quality yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap 

Customer Satisfaction . 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,245 dengan nilai p 0,039. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, 

Service Quality memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

customer satisfactiondan hipotesis dapat diterima. 

2. Functional Value memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction  

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,148 dengan nilai p 0,029. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 
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yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menyatakan, fuctional value memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap customer satisfactiondan hipotesis dapat diterima. 

3. Emotional Value memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,182 

dengan nilai p 0,016. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai 

tersebut, emotional value memiliki hubungan yang positif signifikan 

terhadap customer satisfactiondan hipotesis dapat diterima. 

4. Sosial  value memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction . 

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,233 dengan nilai p 0,036. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menyatakan, sosial  value memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap customer satisfactiondan hipotesis dapat diterima. 

5. Monetary Value memilikki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction . 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,181 dengan nilai p 0,032. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, 

monetary value memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

customer satisfactiondan hipotesis dapat diterima. 

6.  Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif pada Customer Loyalty. 
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Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,747 dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan 

Customer Satisfaction memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap Customer Loyalty dan hipotesis dapat diterima. 

7. Switching Cost yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap 

Customer Loyalty. 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,179 

dengan nilai p 0,003. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, 

switching cost memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

Customer Loyalty dan hipotesis dapat diterima. 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki 

hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing 

hipotesis penelitian dibahas pada sup-babdibawah ini. 

4.5.1 Pengaruh dari Service Quality terhadap Customer Satisfaction . 

Hasil penelitian menunjukkan Service Quality memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Customer Satisfaction. Hal ini menyatakan bahwa 

semakin baik Service Quality yang diberikan kepada nasabah bank BCA maka 

akan meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan yang diterima. Hasil 
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penelitian ini juga di dukung penelitian Brady&Robertson, 2001; Cronin, Brady, 

&Hult, 2000; Dabholkaretal, 2000;. Yang, Wu, &Wang, 2009). (Zeithaml et al. 

1988) menegaskan bahwa tingkat yang lebih tinggi Service Quality terkait dengan 

tingkat yang lebih tinggi Customer Satisfaction, selanjutnya penelitian (Shin & 

Kim 2008) mengemukakan Service Quality adalah keseluruhan kesan konsumen 

dari efisiensi relatif dari penyedia layanan, dan mereka menemukan bahwa 

Service Quality berhubungan signifikan dengan Customer Satisfaction. 

Menyediakan Service Quality  tingkat tinggi sangat penting bagi penyedia layanan 

untuk bersaing dengan kompetitor lain. 

 4.5.2  Pengaruh dari functional value terhadap Customer Satisfaction  

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara Functional value terhadap Customer Satisfaction. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh (Woodruff 1997). 

Selanjutnya (LeBlanc & Nguyen 1999) menyatakan bahwa nilai fungsional 

dianggap sebagai manfaat ekonomi yang terkait dengan perolehan produk atau 

jasa dan mendasari kinerja dari suatu objek pada serangkaian atribut yang 

menonjol yaitu harga, keandalan, dan daya tahan Nilai yang dirasakan terjadi 

selama proses pembelian pelanggan, pembelian satu kali atau pembelian ulang. 

Peneliti mengeksplorasi empat aspek nilai pelanggan untuk menilai layanan Bank 

BCA, yaitu termasuk nilai fungsional, nilai emosional, nilai sosial, dan nilai 

moneter. Nilai fungsional mengacu pada manfaat praktis atau teknis yang 

pengguna dapat memperoleh ketika menggunakan Bank BCA. Saat nasabah ingin 

menggunakan fasilitas/jasa Bank BCA kapan saja dan dimana saja, ia akan 

memenuhi nilai fungsional nya dengan menggunakan Bank BCA 
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4.5.3  Pengaruh dari emotional value terhadap Customer Satisfaction  

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan emotional 

value memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Customer 

Satisfaction . Hal ini menyatakan beberapa studi telah menunjukkan bahwa Nilai 

pelanggan dianggap sebuah konsep yang mencakup banyak komponen salah 

satunya emotional value (Sweeney & Soutar 2001). Respon emosional dinilai 

sebagai penilaian deskriptif mengenai kesenangan yang diberikan oleh sebuah jasa 

kepada pembelinya. Lebih lanjut, nilai emosional juga berkaitan dengan keadaan 

perasaan positif seperti kepercayaan atau kegembiraan dan perasaan negative 

seperti takut atau marah (Roig et al. 2006). Nilai emosional berarti kebutuhan 

mental atau psikologis pengguna untuk Jasa yang ditawarkan Bank BCA. Bila 

menggunakan Bank BCA, nasabah akan merasa mempunyai rasa bangga. Dengan 

demikian, nilai emosional nasabah dapat dipenuhi melalui layanan Bank BCA. 

Nilai sosial didefinisikan sebagai manfaat pengguna bisa merasakan ketika 

mereka terhubung dengan orang lain dengan menggunakan Bank BCA. 

4.5.4  Pengaruh dari sosial  value terhadap Customer Satisfaction  

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati Sosial  value memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadapCustomer Satisfaction . Hal ini menyatakan 

bahwa kesesuaian Sheth, Newman, dan Gross (1991) berpendapat bahwa pilihan 

pembelian pelanggan dipengaruhi oleh dimensi nilai konsumsi, dan mereka 

mengembangkan kerangka lima dimensi nilai: nilai fungsional, nilai bersyarat, 

nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik. Dimensi Sosial  value diharap 

dapat memberikan Customer Satisfaction , yang harus dilakukan karyawan di 

waktu nasabah menunggu lama suatu transaksi untuk menghilangkan kebosanan 
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nasabah, karyawan harus melakukan sesuatu. Penelitian (Deng et al. 2010) 

menyatakan bahwa perhatian dari teman dan perserikatan konsumen dengan 

kelompok sosialnya memiliki peranan yang penting dalam evaluasi konsumen 

pada suatu produk atau jasa. 

4.5.5 Pengaruh dari monetary value terhadap Customer Satisfaction. 

Hasil penelitian memperlihatkan Monetary value memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Customer Satisfaction . Penelitian ini di dukung 

oleh hasil penelitian Nilai moneter berarti berapa banyak layanan Bank BCA 

memuaskan mempertimbangkan biaya, waktu atau usaha yang dihabiskan dalam 

menggunakan layanan Bank BCA. Faktor ini tidak dapat diabaikan karena 

pertimbangan ekonomi sering dianggap sebagai aspek penting untuk penggunaan 

pelayanan jasa perbankan. Customer satisfactiondapat diprediksi dari nilai 

konsumen (Deng et al. 2010). 

4.5.6 Pengaruh dari Customer satisfaction terhadap Customer Loyalty. 

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan customer satisfaction memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadapCustomer Loyalty. Hasil ini berarti semakin 

besar kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan maka semakin 

meningkatkan loyalitas nasabah terhadap layanan produk yang ada. Penelitian ini 

diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh temuan (Sivadas & 

Baker-Prewitt 2000), Customer Loyalty adalah tujuan akhir dari pengukuran 

Customer Satisfaction. Pengguna puas akan memiliki tingkat penggunaan yang 

lebih tinggi dari layanan Bank BCA daripada mereka yang tidak puas, dan mereka 

lebih cenderung untuk memiliki niat terus menerus lebih kuat dan untuk 

merekomendasikan Bank BCA kepada teman-teman atau kerabat mereka 
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(Zeithaml et al. 1988). Jika penyedia layanan dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan lebih baik dibandingkan pesaingnya, lebih mudah untuk menciptakan 

loyalitas (Oliver 1999). Fornell (1992) menyatakan bahwa Customer Loyalty yang 

tinggi terutama disebabkan oleh customer satisfaction yang tinggi. (Clarke 2001) 

mengusulkan bahwa kepuasan efektif harus mampu menciptakan loyalitas antara 

pelanggan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa customer 

satisfaction berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty (Choi et al. 2008). 

4.5.7 Pengaruh  dari Switching cost yang dirasakan terhadap Customer 

Loyalty. 

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan Switching cost memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah bank BCA. Hasil ini berarti 

semakin besar penyederhanaan Switching cost maka semakin besar meningkatkan 

loyalitas nasabah terhadap penggunaan layanan dan produk Bank BCA. Penelitian 

ini diperkuat oleh studi sebelumnya menguji hubungan antara switching cost dan 

Customer Loyalty, dan temuan mereka menunjukkan bahwa switching cost 

merupakan faktor penting dalam memprediksi Customer Loyalty (Albert, 2002; 

Aydin, Özer, &Arasil, 2005). Ketika orang menggunakan layanan jasa perbankan 

yang disediakan oleh salah satu penyedia Bank tertentu dan melihat switching cost 

untuk mengubah ke penyedia layanan baru tinggi, mereka akan memiliki 

Customer Loyalty yang lebih tinggi. Switching cost memiliki efek langsung pada 

loyalitas nasabah, switching cost menawarkan banyak keuntungan bagi penyedia 

jasa. Misalnya, melemahkan sensitivitas pelanggan terhadap harga dan kepuasan 

dari merek produk (Fornell 1992), dan mereka akan melihat merek dengan fungsi 

yang sama sebagai merek yang berbeda (Klemperer, 1987). Secara khusus, 
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meningkatkan persepsi pelanggan terhadap risiko beralih ke Bank lain, kesulitan 

dalam membangun hubungan kontak baru, dan kesulitan dalam menggunakan 

layanan alternatif, akan meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen terus 

hubungan dengan penyedia layanan saat ini. 

4.6 Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektifan 

Peran dari Service Quality, functional value, emotional value, sosial  value dan 

monetary value terhadap Customer Satisfaction dalam membentuk Customer 

loyalty. Hasil penelitian ini untuk mendapat  pengaruh switching cost terhadap 

Customer loyalty. 

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk Bank BCA 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak Bank BCA selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa implikasi 

yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Bank BCA adalah sebagai berikut. 

1. Persaingan Bank cukup ketat, dewasa ini nasabah juga mementingkan 

Service Quality yang diapatakan sesuai dengan yang diharapkan atau 

menginginkan mendapatkan pelayanan yang lebih dari ekspektasi 

konsumen. Service Quality yang diberikan Bank BCA tentunya harus 

dipertahankan serta ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan 

kepada nasabah dapat terus berjalan maksimal sesuai dengan 

penghargaan yang telah didapat pada bulan Juni tahun 2014 yaitu Bank 

BCA mendapatkan penghargaan dalam Service Quality menurut 

Majalah Info Bank yang bekerjasama dengan Marketing Research 
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Indonesia (MRI). Front Linner sebagai pintu utama bank dalam 

memberikan pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan mulai dari 

satpam, customer service, dan teller. Sesuai dengan pengamatan 

penulis di Bank BCA cabang Pondok Gede, contohnya ketika seorang 

nasabah datnag ke Bank maka harus disapa oleh satpam dengan 

membukakan pintu dan menanyakan ada yang bisa dibantu, kemudian 

kecepatan dan ketepatan teller dalam melayani nasabahnya juga harus 

dipertahankan dan ditingkatkan karena seorang nasabah tentunya tidak 

ingin dilayani dengan lamban, pada saat nasabah dilayani oleh 

customer service minimal harus disebut namanya sebanyak tiga kali 

agar nasabah merasa diperhatikan. Ketika service suatu Bank itu bagus 

maka akan menjadi word of mouth yang bagus dimata masyarakat, 

sebaliknya jika service Bank tersebut buruk maka akan lebih cepat 

tersebar berita buruk tersebut dan menjadi melekat dibenak 

masyarakat. Maka dari itu Bank harus memberikan service yang 

optimal dan maksimal agar mendapatkan persepsi yang bagus dibenak 

masyarakat dan juga nasabah akan menjadi loyal kepada Bank BCA. 

2. Nilai fungsional mengacu pada manfaat praktis yang dirasakan oleh 

nasabah ketika menggunakan Bank BCA. Saat ini Bank BCA telah 

menyediakan fasilitas ATM dimana saja yaitu di tempat-tempat 

strategis seperti pusat perbelanjaan, wilayah kantor, ataupun wilayah 

yang dekat dengan pemukiman penduduk. Tujuannya yaitu agar para 

nasabahnya dapat mengakses kebutuhan mereka dengan mudah 

melalui ATM, jika seorang nasabah ingin tarik tunai atau transfer ke 

Peran Service..., Brilyan Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



104 
  

rekening lain maka nasabah tidak perlu untuk pergi ke Bank, hanya 

dengan pergi ke ATM saja maka kebutuhan nasabah sudah terpenuhi. 

Selain itu, Bank BCA adalah Bank pelopor mobile banking dan 

internet banking yaitu fasilitas layanan yang memudahkan nasabahnya 

untuk melakukan transaksi baik itu transfer maupun membayar 

kebutuhan nasabah hanya dengan sms atau internet dimanapun dan 

kapan pun bisa dilakukan oleh nasabah. Hal itu membuat nasabah 

menjadi terpenuhi kebutuhan fungsional nya ketika seorang nasabah 

tersebut menggunakan layanan Bank BCA dan menjadikan nasabah 

tersebut loyal kepada Bank BCA.  

3. Nilai emosional berarti kebutuhan mental atau psikologis nasabah saat 

menggunakan jasa Bank BCA maka nasabah akan merasa senang dan 

bangga. Contohnya yaitu seorang nasabah yang telah diberikan 

pelayanan yang maksimal oleh Bank BCA maka dia merasa bahwa 

diperhatikan sehingga timbul ikatan emotional antara nasabah tersebut 

dengan Bank BCA. Nilai emosional akan timbul berawal dari 

pelayanan yang diterima oleh nasabah kemudian nasabah tersebut bisa 

mengakses fasilitas Bank dimana saja dan kapan saja, maka ia akan 

merasa senang dan bangga bahwa Bank nya tersebut bisa diandalkan. 

Dari situ maka nasabah akan memikirkan bahwa Bank telah memenuhi 

segala yang diharapkan oleh nasabahnya maka akan timbul ikatan yang 

kuat antara nasabah dengan Bank sehingga nasabah akan menjadi loyal 

kepada Bank BCA.  
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4. Nilai sosial diartikan sebagai manfaat yang diterima nasabah ketika ia 

bisa terhubung dengan orang lain dengan menggunakan Bank BCA. 

Contohnya yaitu ketika seseorang berada pada suatu komunitas 

tertentu ia akan merasa diterima jika ia menggunakan brand  yang 

sama seperti orang-orang yang berada di komunitasnya tersebut. 

Sebagai contoh lain yaitu seorang pengusaha yang sering bermain golf 

bersama dengan teman-temannya yang merupakan seorang pengusaha 

juga makan ia akan merasa diterima jika ia menggunakan Bank yang 

sama. Karena seorang pengusaha dituntut untuk bisa bertransaksi 

secara cepat, jika ia menggunakan provider atau Bank yang berbeda 

dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas transaksi bisnisnya, maka 

jika ia menggunakan Bank yang sama dinilai akan mempercepat segala 

aktivitasnya karena standar dan budaya yang diterapkan akan sama.  

5. Nilai moneter yaitu seberapa banyak nilai dari sebuah barang atau jasa 

yang memiliki hubungan dengan konsumen untuk membayar barang 

atau jasa tersebut. Saat ini Bank BCA mempunyai jaringan yang telah 

tersebar luas di Indonesia. Hal ini dapat digunakan sebagai senjata 

yang diandalkan oleh Bank BCA dalam memberikan fasilitas yang 

optimal kepada nasabahnya. Seorang nasabah akan 

mempertimbangkan berapa banyak uang yang ia keluarkan dan 

seberapa besar ia mendapatkan nilai atau manfaat yang sesuai dengan 

apa yang telah ia korbankan seperti saat ia memilih untuk membuka 

deposito atau investasi yang lain maka ia menghitung time value of 

money, kemudian biaya bulanan yang dikenakan oleh Bank kepada 
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nasabahnya asalkan uang yang dititipkan nasabah di Bank BCA 

tersimpan dengan aman serta saat ia membutuhkanya dapat diakses 

kapan saja dan dimana saja, maka dengan kata lain Bank BCA 

menawarkan nilai lebih unuk uang. 

6. Switching cost dapat diartikan sebagai biaya, waktu, dan usaha yang 

dipertimbangkan jika nasabah ingin beralih menggunakan Bank lain. 

Saat seorang nasabah berpikir untuk berpindah ke layanan Bank lain 

maka ia harus mempertimbangkan biaya yang harus ia keluarkan, 

waktu serta usaha yang ia habiskan untuk penyesuaian pada layanan 

yang baru. Dengan adanya peningkatan pada switching cost 

khususnya pada promo, fitur, layanan, dan iklan akan meningkatkan 

loyalitas dari pelanggannya, sebab perusahaan dengan strategti 

tersebut akan membuat ekspektasi dari produk pesaing menurun 

dimana nasabah saat ini akan berfikir Bank yang mereka gunakan 

sekarang sudah cukup baik daripada Bank lain sehingga tidak ada 

keuntungan yang didapat bilamana mereka harus berpindah Bank. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh 

persepsi service quality, ,fucntional value, emotional value, sosial  value dan 

Monetary value terhadap customersatis faction yang berdampak pada 

pembentukan Customer loyalty, dan kegiatan switching cost mampu 

mempengaruhi secara langsung pembentukan customer loyalty produk dan 

layanan bank BCA. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan 

analis SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan 

signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian service quality, functional 

value, emotional value, sosial  value, Monetary value dan switching cost terhadap 

Customer satisfaction sebagai pembentukan Customer loyalty pada produk dan 

layanan Bank BCA dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Service Quality berpengaruh secara positif terhadap Customer satisfaction 

produk dan layanan Bank BCA 

2. Functional value berpengaruh secara positif terhadap Customer 

satisfaction produk dan layanan Bank BCA 

3. Emotional value berpengaruh secara positif  terhadap Customers 

satisfaction  produk dan layanan Bank BCA 

4. Sosial  value berpengaruh secara positif terhadap Customers satisfaction 

produkdan layanan Bank BCA 

5. Monetary value berpengaruh secara positif terhadap Customer satisfaction 

produk dan layanan Bank BCA 
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6. Customer Satisfaction berpengaruh secara positif terhadap customer 

loyalty produk dan Layanan Bank BCA. 

7. Switching cost berpengaruh secara positif  terhadap Customer loyalty 

produk dan layanan Bank BCA. 

5.2  Saran  

 Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, 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 perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Sebagai pihak yang menyediakan jasa kepada konsumennya maka Bank 

BCA harus mempertahankan dan lebih meningkatkan Service Quality agar 

nasabah dapat merasa nyaman menggunakan jasa Bank BCA serta menjadi 

loyal. Karena persaingan dalam industri perbankan sudah sangat ketat 

maka Bank BCA harus melakukan inovasi-inovasi pelayanannya agar 

terlihat berbeda dengan pesaing nya. Pihak Bank tentu memandang bahwa 

konsumen dapat berpindah ke penyedia jasa mana saja yang ia mau, tetapi 

dengan memahami semakin tingginya switching cost maka nasabah tidak 

tertarik pindah namun dari sisi Bank BCA juga harus memaksimalkan 

layanan supaya nasabah tidak pindah ke Bank lain. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengganti objek yang diteliti dengan 

yang lainnya, misalnya transportasi, telekomunnikasi, fashion, makanan 

atau minuman. Objek penelitian tersebut pasti memiliki proses loyalitas 

yang harus dianalisa lebih lanjut untuk peneliti lainnya. Aspek yang 
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mempengaruhi Customer Loyalty pada industri tersebut juga bisa lebih 

diperluas. Contohnya variabel pendorong customer loyalty yaitu 

coorporate image, position in market, customer retention. Selanjutnya, 

variabel customer loyalty dapat diperluas menjadi word of mouth dan 

intention. Berdasarkan hal tersebut, nantinya diharapkan penelitian 

mengenai customer loyalty akan mengukur dan menganalisa segala aspek 

yang berhubungan dan terkait sehingga dapat mehasilkan penelitian yang 

lebih kaya dan bermanfaat.  
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Lampiran 1 : Kuisioner Penelitian 

KUESIONER Loyalitas nasabah Bank 

BCA 

Dear rekan sekalian, 

Saya Brilyan Wicaksono adalah mahasiswa Indonesia Banking School yang sedang 

melakukan penelitian sebagai bagian dari tugas mata kuliah Skripsi. Terkait dengan hal 

tersebut, Kami memohon kesediaan rekan-rekan untuk berpartisipasi dengan menjawab 

sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini.  

Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih. 

* Required 

A. Profil Responden 

1. Apakah anda adalah nasabah Bank BCA? * 

o  Ya 

o  Tidak 

2. Jenis Kelamin * 

o  Laki-Laki 

o  Perempuan 

3. Umur (Dalam Tahun) * 

4. Pendidikan Terakhir 

o  SD-SMP atau sederajat 

o  SMA atau sederajat 

o  D1-D3 

o  S1 

o  S2-S3 

5. Pekerjaan * 

o  Pelajar/Mahasiswa 

o  Pegawai Negeri/BUMN 

o  Pegawai Swasta 

o  Wiraswasta (Enterpreneur) 
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o  Profesional 

o  Other:  

6. Jenis layanan apakah yang anda gunakan? * 

o  Tabungan 

o  Deposito 

o  Kartu Kredit BCA 

o  Kredit 

o  Other:  

B. PERSEPSI KONSUMEN 

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah 

penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. Semakin 

ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju akan pernyataan yang diberikan, 

sebaliknya semakin ke arah nilai 7 berarti semakin setuju Anda dengan pernyataan 

terkait. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban 

yang dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling 

sesuai dengan diri anda. 

1. Beralih ke layanan Bank lain akan menyebabkan terlalu banyak masalah. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

2. Beralih ke layanan Bank lain akan terlalu mahal. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

3. Beralih ke layanan Bank lain akan membutuhkan terlalu banyak belajar. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

4. Beralih ke Bank lain akan menimbulkan kesulitan mendapatkan ATM * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

5. Bank BCA selalu memberikan layanan secara keseluruhan sangat baik. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

6. Layanan yang diberikan Bank BCA berkualitas tinggi. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

7. Bank BCA memberikan layanan yang unggul dalam segala hal. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

8. Saya merasa aman saat bertransaksi menggunakan layanan Bank BCA * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

9. Menggunakan layanan bank BCA adalah sesuatu yang bijak * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

10. Saya rasa layanan Bank BCA memuaskan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

11. Menggunakan layanan Bank BCA adalah hal yang benar * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

12. Saya merasa senang dengan pilihan saya terhadap layanan Bank BCA * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

13. Saya akan terus menggunakan Bank BCA * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

14. Saya akan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan Bank BCA * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

15. Bahkan jika teman-teman dekat yang merekomendasikan layanan Bank 
lain, preferensi saya untuk menggunakan Bank BCA tidak akan berubah. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

16. Saya telah mengatakan hal yang positif tentang Bank BCA terhadap teman-

teman saya. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

17. Bank BCA bisa diandalkan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

18. Bank BCA memiliki fungsi yang baik * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

19. Bank BCA memenuhi kebutuhan saya dengan baik * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

20. Saya merasa baik ketika saya menggunakan Bank BCA * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

21. Menggunakan Bank BCA menyenangkan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

22. Bank BCA memberi saya kesenangan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Peran Service..., Brilyan Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



119 
  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

23. Bank BCA membantu saya merasa diterima dilingkungan saya * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

24. Bank BCA meberikan kesan baik kepada orang lain * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

25. Bank BCA meningkatkan cara saya dianggap di lingkungan saya * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

26. Bank BCA memberikan harga yang wajar * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

27. Harga yang diberikan Bank BCA lebih ekonomis * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

28. Bank BCA menawarkan nilai untuk uang * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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Lampiran 2 : Hasil Uji validitas dan realibilitas Pre-Test 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,869 ,873 4 
 

 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,774 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 58,499 

df 6 

Sig. ,000 
 

 

Anti-imageMatrices 

 CS1 CS2 CS3 CS4 

Anti-imageCovariance CS1 ,419 -,174 -,132 -,075 

CS2 -,174 ,557 ,049 -,138 

CS3 -,132 ,049 ,375 -,197 

CS4 -,075 -,138 -,197 ,330 

Anti-imageCorrelation CS1 ,821a -,359 -,333 -,201 

CS2 -,359 ,796a ,107 -,321 

CS3 -,333 ,107 ,739a -,561 

CS4 -,201 -,321 -,561 ,754a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

CS1 1,000 ,761 

CS2 1,000 ,598 

CS3 1,000 ,732 

CS4 1,000 ,809 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 
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Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,901 72,524 72,524 2,901 72,524 72,524 

2 ,559 13,967 86,491    

3 ,327 8,180 94,671    

4 ,213 5,329 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 

 

ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

CS1 ,872 

CS2 ,774 

CS3 ,856 

CS4 ,900 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,913 ,916 4 

 

 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,780 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 91,720 

df 6 

Sig. ,000 
 

Anti-imageMatrices 

 CL1 CL2 CL3 CL4 

Anti-imageCovariance CL1 ,342 -,095 -,104 ,106 

CL2 -,095 ,167 -,082 -,126 

CL3 -,104 -,082 ,211 -,064 

CL4 ,106 -,126 -,064 ,344 

Anti-imageCorrelation CL1 ,776a -,400 -,387 ,309 

CL2 -,400 ,756a -,435 -,526 

CL3 -,387 -,435 ,824a -,238 

CL4 ,309 -,526 -,238 ,762a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

CL1 1,000 ,709 

CL2 1,000 ,912 

CL3 1,000 ,884 

CL4 1,000 ,698 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 
 

Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,203 80,086 80,086 3,203 80,086 80,086 
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2 ,509 12,735 92,821    

3 ,167 4,167 96,988    

4 ,120 3,012 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 
 

ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

CL1 ,842 

CL2 ,955 

CL3 ,940 

CL4 ,835 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,853 ,853 4 

 

 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,756 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66,129 

df 6 

Sig. ,000 
 

Anti-imageMatrices 

 SC1 SC2 SC3 SC4 

Anti-imageCovariance SC1 ,785 -,116 -,081 ,031 

SC2 -,116 ,391 -,047 -,120 

SC3 -,081 -,047 ,246 -,161 

SC4 ,031 -,120 -,161 ,221 

Anti-imageCorrelation SC1 ,857a -,210 -,184 ,073 

SC2 -,210 ,845a -,151 -,407 

SC3 -,184 -,151 ,728a -,691 

SC4 ,073 -,407 -,691 ,691a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

SC1 1,000 ,365 

SC2 1,000 ,778 

SC3 1,000 ,840 

SC4 1,000 ,843 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 

 

Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
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1 2,826 70,655 70,655 2,826 70,655 70,655 

2 ,736 18,404 89,059    

3 ,302 7,562 96,621    

4 ,135 3,379 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 
 

ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

SC1 ,604 

SC2 ,882 

SC3 ,917 

SC4 ,918 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,811 ,816 4 

 

 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,747 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 49,573 

df 6 

Sig. ,000 
 

Anti-imageMatrices 

 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 

Anti-imageCovariance SQ1 ,328 -,102 -,201 -,145 

SQ2 -,102 ,495 -,142 -,047 

SQ3 -,201 -,142 ,341 ,037 

SQ4 -,145 -,047 ,037 ,817 

Anti-imageCorrelation SQ1 ,709a -,253 -,601 -,281 

SQ2 -,253 ,840a -,345 -,074 

SQ3 -,601 -,345 ,705a ,070 

SQ4 -,281 -,074 ,070 ,804a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

SQ1 1,000 ,826 

SQ2 1,000 ,709 

SQ3 1,000 ,787 

SQ4 1,000 ,313 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 

 

Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
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1 2,634 65,859 65,859 2,634 65,859 65,859 

2 ,793 19,826 85,685    

3 ,367 9,175 94,860    

4 ,206 5,140 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 
 

ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

SQ1 ,909 

SQ2 ,842 

SQ3 ,887 

SQ4 ,559 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,874 ,880 3 

 
 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,718 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 45,818 

df 3 

Sig. ,000 
 

Anti-imageMatrices 

 FV1 FV2 FV3 

Anti-imageCovariance FV1 ,493 -,086 -,159 

FV2 -,086 ,360 -,210 

FV3 -,159 -,210 ,314 

Anti-imageCorrelation FV1 ,813a -,204 -,404 

FV2 -,204 ,705a -,625 

FV3 -,404 -,625 ,667a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

FV1 1,000 ,744 

FV2 1,000 ,818 

FV3 1,000 ,858 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 
 

Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,420 80,666 80,666 2,420 80,666 80,666 

2 ,377 12,573 93,238    

3 ,203 6,762 100,000    
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Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,420 80,666 80,666 2,420 80,666 80,666 

2 ,377 12,573 93,238    

3 ,203 6,762 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 
 

ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

FV1 ,862 

FV2 ,905 

FV3 ,926 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,910 ,912 3 

 
 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,699 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 62,496 

df 3 

Sig. ,000 

 

Anti-imageMatrices 

 EV1 EV2 EV3 

Anti-imageCovariance EV1 ,392 -,139 -,012 

EV2 -,139 ,189 -,158 

EV3 -,012 -,158 ,255 

Anti-imageCorrelation EV1 ,803a -,512 -,039 

EV2 -,512 ,634a -,720 

EV3 -,039 -,720 ,700a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

EV1 1,000 ,787 

EV2 1,000 ,916 

EV3 1,000 ,851 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 
 

Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,554 85,119 85,119 2,554 85,119 85,119 

2 ,326 10,869 95,988    

3 ,120 4,012 100,000    
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Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,554 85,119 85,119 2,554 85,119 85,119 

2 ,326 10,869 95,988    

3 ,120 4,012 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 

 

ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

EV1 ,887 

EV2 ,957 

EV3 ,922 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,905 ,911 3 

 

 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,736 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 58,663 

df 3 

Sig. ,000 

 

Anti-imageMatrices 

 SV1 SV2 SV3 

Anti-imageCovariance SV1 ,408 -,081 -,119 

SV2 -,081 ,266 -,169 

SV3 -,119 -,169 ,242 

Anti-imageCorrelation SV1 ,841a -,247 -,380 

SV2 -,247 ,711a -,665 

SV3 -,380 -,665 ,686a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

SV1 1,000 ,796 

SV2 1,000 ,867 

SV3 1,000 ,887 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 
 

Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,550 84,984 84,984 2,550 84,984 84,984 

2 ,299 9,973 94,957    

3 ,151 5,043 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 
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ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

SV1 ,892 

SV2 ,931 

SV3 ,942 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,941 ,946 3 

 

 

KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy. ,761 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 79,153 

df 3 

Sig. ,000 
 

Anti-imageMatrices 

 MV1 MV2 MV3 

Anti-imageCovariance MV1 ,254 -,062 -,096 

MV2 -,062 ,198 -,114 

MV3 -,096 -,114 ,167 

Anti-imageCorrelation MV1 ,827a -,275 -,467 

MV2 -,275 ,758a -,626 

MV3 -,467 -,626 ,713a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

MV1 1,000 ,879 

MV2 1,000 ,904 

MV3 1,000 ,925 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAnalysis. 
 

Total VarianceExplained 

Component 

InitialEigenvalues ExtractionSums of SquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,707 90,234 90,234 2,707 90,234 90,234 

2 ,184 6,134 96,368    

3 ,109 3,632 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 
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ComponentMatrix
a 

 
Component 

1 

MV1 ,937 

MV2 ,951 

MV3 ,962 

ExtractionMethod: 

PrincipalComponentAn

alysis. 

a. 1 

componentsextracted. 
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Lampiran 3 : Path Diagram Measurement Model fit 
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Lampiran 4 : Path Diagram Overall Model fit 
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Lampiran 5 : Assasement of Normality 

 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Sc3 1.000 7.000 -.051 -.246 -.691 -1.669 

Sc1 1.000 7.000 -.223 -1.079 -.493 -1.191 

Sc2 1.000 7.000 -.226 -1.090 -.417 -1.006 

Sc4 1.000 7.000 -.223 -1.076 -.483 -1.165 

Mv2 1.000 7.000 -.031 -.148 -.219 -.530 

Mv1 1.000 7.000 .040 .193 -.545 -1.317 

Mv3 1.000 7.000 -.218 -1.053 -.274 -.661 

Soc2 1.000 7.000 -.105 -.508 -.061 -.148 

Soc1 1.000 7.000 .077 .371 -.529 -1.278 

Soc3 1.000 7.000 -.028 -.134 -.461 -1.113 

Ev2 1.000 7.000 .027 .130 -.578 -1.397 

Ev1 1.000 7.000 .097 .469 -.680 -1.643 

Ev3 1.000 7.000 .017 .082 -.587 -1.417 

Cs2 2.000 7.000 .276 1.332 -.442 -1.067 

Cs1 2.000 7.000 .080 .386 -.778 -1.879 

Cs3 2.000 7.000 .467 2.257 -.699 -1.689 

Cs4 2.000 7.000 .205 .989 -.842 -2.033 

Fv2 1.000 7.000 .379 1.829 -1.109 -2.677 

Fv1 1.000 7.000 .232 1.120 -.879 -2.122 

Fv3 1.000 7.000 .260 1.258 -1.118 -2.700 

Cl3 1.000 7.000 .228 1.101 -.321 -.775 

Cl1 1.000 7.000 -.090 -.433 -.069 -.166 

Cl2 1.000 7.000 .185 .896 -.580 -1.402 

Cl4 1.000 7.000 .235 1.137 -.536 -1.294 

Sq3 1.000 7.000 .180 .871 -.627 -1.513 
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Sq1 1.000 7.000 .274 1.324 -.641 -1.547 

Sq2 1.000 7.000 .333 1.610 -.561 -1.356 

Sq4 1.000 7.000 .253 1.224 -.419 -1.011 

Multivariate     16.234 2.343 
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Lampiran 6 : Standardized Regression Weights 

 

   Estimate 

Customer_Satisfaction(CS) <--- Service Quality_(SQ) .208 

Customer_Satisfaction(CS) <--- Functional value_(FV) .190 

Customer_Satisfaction(CS) <--- Emotional value_(EV) .199 

Customer_Satisfaction(CS) <--- Sosial value_ (Soc) .228 

Customer_Satisfaction(CS) <--- Monetary value_(MV) .174 

Customer Loyalty_(CL) <--- Switching cost_(Sc) .202 

Customer Loyalty_(CL) <--- 
Customer_Satisfaction(C

S) 
.741 

Sq4 <--- Service Quality_(SQ) .857 

Cl1 <--- Customer Loyalty_(CL) .941 

Cl2 <--- Customer Loyalty_(CL) .944 

Sq3 <--- Service Quality_(SQ) .916 

Sq2 <--- Service Quality_(SQ) .968 

Sq1 <--- Service Quality_(SQ) .948 

Cl3 <--- Customer Loyalty_(CL) .950 

Cl4 <--- Customer Loyalty_(CL) .945 

Fv1 <--- Functional value_(FV) .935 

Fv3 <--- Functional value_(FV) .970 

Fv2 <--- Functional value_(FV) .967 

Ev1 <--- Emotional value_(EV) .946 

Ev3 <--- Emotional value_(EV) .953 

Ev2 <--- Emotional value_(EV) .968 

Soc1 <--- Sosial value_ (Soc) .974 

Soc3 <--- Sosial value_ (Soc) .940 

Soc2 <--- Sosial value_ (Soc) .956 
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Mv1 <--- Monetary value_(MV) .960 

Mv3 <--- Monetary value_(MV) .928 

Mv2 <--- Monetary value_(MV) .943 

Sc4 <--- Switching cost_(Sc) .941 

Sc3 <--- Switching cost_(Sc) .953 

Sc2 <--- Switching cost_(Sc) .964 

Sc1 <--- Switching cost_(Sc) .967 

Cs1 <--- 
Customer_Satisfaction(C

S) 
.902 

Cs2 <--- 
Customer_Satisfaction(C

S) 
.913 

Cs3 <--- 
Customer_Satisfaction(C

S) 
.939 

Cs4 <--- 
Customer_Satisfaction(C

S) 
.928 
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Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Construct Realibility dan Variance Extracted 

No Variabel Convergen Loading2 
Meas 
error Ave CR Disr 

1 Customer Loyalty_(CL) 
      

 

Cl1 0.941 0.8855 0.1145 0.8930 0.9709 0.9450 

 

Cl2 0.944 0.8911 0.1089 
   

 

Cl3 0.950 0.9025 0.0975 
   

 

Cl4 0.945 0.8930 0.1070 
   2 Customer_Satisfaction(CS) 

 
     

 

Cs1 0.902 0.8136 0.1864 0.8475 0.9569 0.9206 

 

Cs2 0.913 0.8336 0.1664 
   

 

Cs3 0.939 0.8817 0.1183 
   

 

Cs4 0.928 0.8612 0.1388 
   3 Emotional value_(EV) 

 
     

 

Ev1 0.946 0.8949 0.1051 0.9134 0.9694 0.9557 

 

Ev2 0.968 0.9370 0.0630 
   

 

Ev3 0.953 0.9082 0.0918 
   4 Functional value_(FV) 

 
     

 

Fv1 0.935 0.8742 0.1258 0.9167 0.9706 0.9575 

 

Fv2 0.967 0.9351 0.0649 
   

 

Fv3 0.970 0.9409 0.0591 
   5 Monetary value_(MV) 

 
     

 

Mv1 0.960 0.9216 0.0784 0.8907 0.9607 0.9438 

 

Mv2 0.943 0.8892 0.1108 
   

 

Mv3 0.928 0.8612 0.1388 
   6 Switching cost_(Sc)  

     

 

Sc1 0.967 0.9351 0.0649 0.9145 0.9772 0.9563 

 

Sc2 0.964 0.9293 0.0707 
   

 

Sc3 0.953 0.9082 0.0918 
   

 

Sc4 0.941 0.8855 0.1145 
   7 Sosial value_ (Soc)  

     

 

Soc1 0.974 0.9487 0.0513 0.9154 0.9701 0.9568 

 

Soc2 0.956 0.9139 0.0861 
   

 

Soc3 0.940 0.8836 0.1164 
   8 Service Quality_(SQ)  

     

 

Sq1 0.948 0.8987 0.1013 0.8523 0.9584 0.9232 

 

Sq2 0.968 0.9370 0.0630 
   

 

Sq3 0.916 0.8391 0.1609 
   

 

Sq4 0.857 0.7344 0.2656 
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Lampiran 8 : Model fit summary (Overall model fit) 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 78 360.401 328 .105 1.099 

Saturated model 406 .000 0   

Independence model 28 6650.213 378 .000 17.593 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .059 .852 .817 .689 

Saturated model .000 1.000   

Independence model 1.603 .062 -.007 .058 

Baseline Comparisons 

Model 

NFI 

Delta1 

 

RFI 

rho1 

 

IFI 

Delta2 

 

TLI 

rho2 

 

CFI 

Default model .946 .938 .995 .994 .995 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .868 .821 .863 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 32.401 .000 82.712 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 6272.213 6010.993 6539.836 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 2.593 .233 .000 .595 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 47.843 45.124 43.245 47.049 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .027 .000 .043 .995 

Independence model .346 .338 .353 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 516.401 557.529 745.850 823.850 

Saturated model 812.000 1026.073 2006.307 2412.307 

Independence model 6706.213 6720.976 6788.579 6816.579 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 3.715 3.482 4.077 4.011 

Saturated model 5.842 5.842 5.842 7.382 

Independence model 48.246 46.367 50.171 48.352 

HOELTER 

Model 

HOELTER 

.05 

 

HOELTER 

.01 

 

Default model 144 151 

Independence model 9 10 
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Lampiran 9 : Regression Weights 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Customer_Satisfaction(CS) <--- Service Quality_(SQ) .245 .107 2.065 .039  

Customer_Satisfaction(CS) <--- Functional value_(FV) .148 .061 2.187 .029  

Customer_Satisfaction(CS) <--- Emotional value_(EV) .182 .068 2.406 .016  

Customer_Satisfaction(CS) <--- Sosial value_ (Soc) .233 .100 2.098 .036  

Customer_Satisfaction(CS) <--- Monetary value_(MV) .181 .076 2.138 .032  

Customer Loyalty_(CL) <--- Switching cost_(Sc) .179 .060 2.990 .003  

Customer Loyalty_(CL) <--- Customer_Satisfaction(CS) .747 .085 9.783 ***  

Sq4 <--- Service Quality_(SQ) 1.000     

Cl1 <--- Customer Loyalty_(CL) .941 .041 23.018 ***  

Cl2 <--- Customer Loyalty_(CL) 1.002 .043 23.369 ***  

Sq3 <--- Service Quality_(SQ) 1.143 .073 15.605 ***  

Sq2 <--- Service Quality_(SQ) 1.167 .066 17.622 ***  

Sq1 <--- Service Quality_(SQ) 1.144 .068 16.810 ***  

Cl3 <--- Customer Loyalty_(CL) .953 .040 24.050 ***  

Cl4 <--- Customer Loyalty_(CL) 1.000     

Fv1 <--- Functional value_(FV) .895 .035 25.274 ***  

Fv3 <--- Functional value_(FV) 1.000     

Fv2 <--- Functional value_(FV) 1.001 .032 31.020 ***  

Ev1 <--- Emotional value_(EV) .984 .040 24.636 ***  

Ev3 <--- Emotional value_(EV) 1.000     

Ev2 <--- Emotional value_(EV) 1.005 .036 27.644 ***  

Soc1 <--- Sosial value_ (Soc) 1.079 .041 26.624 ***  

Soc3 <--- Sosial value_ (Soc) 1.000     

Soc2 <--- Sosial value_ (Soc) .997 .041 24.336 ***  

Mv1 <--- Monetary value_(MV) 1.116 .049 22.790 ***  
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Mv3 <--- Monetary value_(MV) 1.000     

Mv2 <--- Monetary value_(MV) 1.058 .050 21.343 ***  

Sc4 <--- Switching cost_(Sc) 1.000     

Sc3 <--- Switching cost_(Sc) 1.036 .043 24.209 ***  

Sc2 <--- Switching cost_(Sc) 1.003 .039 25.604 ***  

Sc1 <--- Switching cost_(Sc) .977 .038 26.007 ***  

Cs1 <--- Customer_Satisfaction(CS) 1.000     

Cs2 <--- Customer_Satisfaction(CS) .946 .054 17.596 ***  

Cs3 <--- Customer_Satisfaction(CS) 1.017 .053 19.084 ***  

Cs4 <--- Customer_Satisfaction(CS) 1.111 .060 18.435 ***  
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