
 
 



 
 

Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2018 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

Tema: 

“Pengabdian Pada Masyarakat Melalui Desiminasi Hasil - Hasil Penelitian Terapan” 

 

Penanggung Jawab   : Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si 

Pengarah    : Dr. Mahrinasari, S.E., M.SBA 

  Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si.Akt 

  Dr. Ambya, S.E., M.Si 

       Dr. Nairobi, S.E., M.Si 

  Dr. Farichah, S.E., M.Si.Akt 

  Dr. RR Erlina, S.E., M.Si 

Pelaksana 

Ketua     : Dr. Marselina, S.E., MPM 

Wakil Ketua    : Prayudha Ananta, S.E., M.M 

Sekretaris    : Usep Syaipudin ,S.E., M.Si 

Wakil Sekretaris    : Afri,S.E.,MM 

Bendahara    : Emi Maimunah, S.E., M.Si 

Seksi-Seksi 

Sie Acara Semnas   : Ninuk ,S.E., M.Si.Akt 

Sie Kesekretariatan   : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc 

Sie Prosiding    : Sahidin, S.E 

Sie Management /Panel Class  : Zainur M.Rusdi, S.E., M.Si 

        Dina, S.E., M.Si 

Sie  Penerimaan  Artikel Koordinator : Nurbettty Herlina Sitorus, S.E., M.Si 

Akuntansi    : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si 

        Yunia 

Manajemen    : Dwi Asri, S.E., M.Si 

        Yuniarti Fihartini, S.E., M.M 

Ekonomi Pembangunan   : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si 

Pendukung Kesekretariatan  : Mimi Efita Gusmiati, S.E 

       Elvi, S.E., M.M 

Penyunting    : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si 

       Dr. Erni Hendrawati, S.E., M.Si 

       Dr. Rindu Ekagamayuni, S.E., MSi.Akt 

        Dr.Lies Maria Hamzah, S.E., M.E 

       Dr. Ida Budiarti, S.E., M.E  

Penerbit 

FEB, Universitas Lampung 

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.01 Bandar Lampung 

Telp : 0721-704622 

Website : feb.unila.ac.id   



140 
 

Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Dan  Nilai Nasabah Terhadap  Loyalitas Pelanggan 

Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Bank BNI 

 
Hariyanto Ridwan, Pusporini, Samin 

Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 
 

ABSTRAK 

Dalam industri perbankan secara umum, terdapat pelayanan yang bersifat customer-facing yang 

merupakan layanan yang sifatnya langsung pada nasabah. Penerapannya bisa dilihat di bagian front 

office sebuah bank. Sebagai contoh, pegawai di bagian customer service akan membantu 
pelangganmelakukan transaksi pembukaan rekening, pengaduan, atau permintaan informasi mengenai 

produk-produk perbankan. Industri perbankan adalah bisnis kepercayaan. Dalam penelitian ini, variabel  
Kepercayaan, Kualitas Layanan, Nilai Nasabahdigunakan untuk mengukur loyalitas pelanggandan 

kepuasan sebagai variabel  intervening . Objek dalam penelitian ini ialah nasabahBank BNIdi 

Jakarta.Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (Path Analysis). 
Katakunci :Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Nilai Pelanggan, Kepuasan, Loyalitas.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PENDAHULUAN 

Tujuan utamabank adalah menciptakan dan 

mempertahankan nasabah, baik pelanggan 

perusahaan maupun pelanggan perseorangan. 
Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% 

sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu 

maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini 
tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di 

Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit 

maupun total dana pihak ketiga. Dalam 

memberikan layanan finansial secara terpadu, 
BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, 

yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI 

Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI 

Remittance. 
Pada akhir tahun 2017, BNI tercatat memiliki 

penyertaan saham di 10 perusahaan anak.Kepemilikan 

mayoritas di beberapa perusahaan anak ditujukan agar 

dapat membangun aliansi strategis dan sinergi untuk 
memberikan nilai tambah bagi pelangganBNI. 

Perusahaan anak di mana BNI berperan sebagai 

pemegang saham mayoritas adalah: PT Bank BNI 

Syariah (99,94%), PT BNI Life Insurance (60,0%), PT 
BNI Sekuritas (75,0%), PT BNI Multifinance (99,9%) 

dan BNI Remittance Ltd (100,0%). 

 
Dengan mengetahui kebutuhan dan 

keinginan para nasabah, nantinya perusahaan  

perbankan  mampu memenuhi segala keinginan 
dan kebutuhan nasabah, Kepercayaan, Kualitas 

Layanan, Nilai Pelanggansehingga akan tercipta   
kepuasan   nasabah terhadap bank.. Bagi 

perusahaan perbankan, pelangganyang setia 

merupakan aset yang sangat berharga, karena 
selain mereka dapat menunjukkan citra perusahaan 

terhadap publik,  mereka  juga  dapat 
meningkatkan profitabilitas bank.  

Kepuasan konsumen merupakan fungsi 

seberapa dekat harapan konsumen atas suatu jasa 

atau jasa dengan mutu yang dirasakan. Konsumen 

akan merasa puas jika suatu jasa atau jasa sesuai 

harapan, dan konsumen akan merasa sangat puas 
jika suatu jasa atau jasa melebihi harapan. Untuk 

mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi pada saat 
konsumen melakukan pembelian terhadap jasa 

mapun jasa, maka hal ini biasanya terkait dengan 

faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi 
kepuasan konsumen pasca  pembelian jasa 

maupun jasa tersebut 

Permasalahan loyalitas nasabahadalah 
proses di mana suatu perusahaan membangun 

aliansi jangka panjang dengan nasabahdan calon 
pelanggan, bekerjasama untuk mencapai satu 

tujuan yang ditentukan. Relationship marketing 

sangat relevan jika diterapkan dalam perusahaan 
jasa, utamanya  perusahaan  perbankan .Kunci 

pokok dari sebuah relationship marketing antara 

lain adalah mengenai kepercayaan, kualitas 
pelayanan dan nilai pelanggan. Dalam penelitian 

ini, faktor-faktor kunci tersebut akan menjadi 
variabel penelitian untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap loyalitas konsumen/nasabah. 

Loyalitas konsumen merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan suatu 

perusahaan.Setiap perusahaan berlomba-lomba 

melakukan berbagai macam strategi untuk 
menciptakan loyalitas pada setiap konsumen jasa 

yang ditawarkan.Loyalitas suatu konsumen tidak 
hanya diukur dari pembelian jasa suatu merek yang 

berulang-ulang.Nasabahyang setia dapat menjadi 

partner dalam mengembangkan jasa baru, karena 
mereka mempertahankan dan membela bahkan 

menggunakan pelayanan perusahaan yang 
ada.Nasabahyang loyal akan mengurangi usaha 

mencari nasabahbaru, memberikan umpan balik 

positif kepada perusahaan. Loyalitas 
pelangganterhadap suatu jasa dan pelayanan 
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dilandasi oleh faktor-faktor tertentu. Maka dalam 
penelitian ini, faktor-faktor tersebut akan menjadi 

variabel penelitian. Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggansuatu Bank  
adalah kepercayaan, kualitas layanan dan nilai 

pelanggan. Dengan terdapatnya kepercayaan penuh 

dari nasabah, kualitas layanan  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh Kepercayaan, Kualitas 

Pelayanan, dan  Nilai NasabahTerhadap  Loyalitas 

nasabahBank BNI, untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, dan  

Nilai NasabahTerhadap  Kepuasan nasabah Bank 

BNI, untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
Kepuasan NasabahTerhadap  Loyalitas nasabah 

Bank BNI, untuk mengetahui bagaimana pengaruh    
Kepercayaan, Kualitas layanan dan Nilai nasabah  

terhadap Loyalitas  melalui  Kepuasan  nasabah 

sebagai   variable intervening Bank BNI. 
 

METODOLOGI 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kausalitas, yaitu penelitian yang ingin mencari 

penjelasan dalam bentuk hubungan sebab-akibat 
(cause-effect) antar beberapa konsep atau beberapa 

variabel atau beberapa strategi yang dikembangkan 

dalam manajemen. 
 

Uji t 

uji signifikan jalur dengan cara 

membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 

dengan nilai Sig. dasar pengambilan keputusan:  
1) Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 

atau sama dengan nilai probabilitas (0,05 ≤ 

Sig); Ho diterima (Ha ditolak). Artinya tidak 
signifikan. 

2) Jika nilai probabilitas lebih besar daripada 
atau sama dengan nilai probabilitas (0,05 ≥ 

Sig); Ho ditolak (Ha diterima). Artinya 

signifikan. 
 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 
nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas.Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 
Koefiensi Determinan  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Adapun 

hasil dari Koefiesien Determinan Sub-struktural 2 
yaitu : 

 
Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik analisis jalur akan digunakan dalam 
menguji besarnya sumbangan (konstribusi) yang 

diajukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram 

jalur dari hubungan kausal antara variabel  
Kepercayaan (X1), Kualitas Layanan (X2), Nilai 

Nasabah(X3), Kepuasan Nasabah(Y1) dan Loyalitas 

(Y2). analisis kolerasi dan regresi yang merupakan 
dasar dari perhitungan koefisien jalur.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 
endogen adalah Loyalitas, sedangkan yang menjadi 

variabel eksogen adalah variabel  Kepercayaan, 

Kualitas Layanan, Nilai Pelanggan. Model 
hubungan Loyalitas dengan Kepercayaan, Kualitas 

Layanan, Nilai Pelanggan. Dalam langkah 

pengujian path analysis adalah menguji Sub-
struktural sebagai berikut: 

 

Tabel 1.Summary Model 2 Sub-Struktural 2 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

2 ,585a ,343 ,322 1,967 

Sumber : Hasil Output SPSS 23 

 
Berdasarkan tabel diatas.Summary Model 2, 

diketahui bahwa besarmya R square (R2) adalah 

0,585 dengan demikian menunjukan bahwa 
pengaruh antara kepercayaan, kualitas layanan dan 

nilai nasabahterhadap kepuasan nasabahsebesar 
58,5%. Sementara sisanya 41,5% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini seperti komitmen, komunikasi dan penanganan 
keluhan dan lain-lain.  

 

1) Interpretasi model 2 
 

1) Koefiensi Determinan  
Koefisien determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Adapun hasil dari 

Koefiesien Determinan Sub-struktural 3 

yaitu : 
 

Tabel 2.Summary Model 3 Sub-Struktural 3 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,475a ,226 ,193 3,041 

Sumber : Hasil Output SPSS 23 

Berdasarkan tabel diatas.Summary Model 1, 

diketahui bahwa besarmya R square (R2) adalah 
0,475 dengan demikian menunjukan bahwa 

pengaruh antara kepercayaan, kualitas layanan, 

nilai nasabahdan kepuasan nasabahterhadap 
loyalitas sebesar 47,5%. Sementara sisanya 52,5% 
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dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini seperti komitmen, komunikasi 

dan penanganan keluhan dan lain-lain. 

 

2) Interpretasi model 3 
 

 

 
Gambar 1.Hubungan Kausal Empiris X1, X2,X3, terhadap Y1 dan Y2 

 

Tabel 3.Pengaruh Kausal Antar Variabel Penelitian 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Variabel Kepercayaan (X1) memiliki pengaruh 

langsung terhadap variabel Loyalitas (Y2) 

berdasarkan pengujian koefisien jalur sebesar 
0,232 dengan total 0,232. 

2. Variabel Kualitas Layanan (X2) memiliki 
pengaruh langsung terhadap variabel Loyalitas 

Variabel Pengaruh Langsung 
Pengaruh Tidak 

Langsung 
Total 

Kepercayaan (X1) terhadap Loyalitas (Y2) 0,232  0,232 

Kualitas Layanan (X2) terhadap Loyalitas (Y2) 0,166  0,166 

Nilai Nasabah (X3) terhadap Loyalitas (Y2) 0,277  0,277 

Kepercayaan (X1) terhadap Kepuasan nasabah(Y1) 0,549  0,549 

Kualitas Layanan (X2) terhadap Kepuasan 

Nasabah(Y1) 
-0,018  -0,018 

Nilai Nasabah(X3) terhadap kepuasan Nasabah(Y1) 0,125  0,125 

Kepercayaan (X1) terhadap Loyalitas (Y2) 0,267 
Melalui Kepuasan 

Pelanggan 
0,232 x -0,064 = -0,015 

0,252 

Kualitas Layanan (X2) terhadap Loyalitas (Y2) 
0,165 

Melalui Kepuasan 
Pelanggan 

0,166 x -0,064 = -0,010 

0,155 

Nilai Nasabah(X3) terhadap Loyalitas (Y2) 
0,285 

Melalui Kepuasan 
Pelanggan 

0,277x -0,064 = -0,018 

0,267 

Kepuasan nasabah(Y1) terhadap Loyalitas (Y2) -0,064  -0,064 

ε1 0,726  0,726 

ε2 0,724  0,724 
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(Y2) berdasarkan pengujian koefisien jalur 
sebesar 0,166 dengan total 0,166. 

3. Variabel Nilai Nasabah(X3) memiliki pengaruh 
langsung terhadap variabel Loyalitas (Y2) 

berdasarkan pengujian koefisien jalur sebesar 

0,277 dengan total 0,277. 
4. Variabel Kepercayaan (X1) memiliki pengaruh 

langsung terhadap variabel Kepuasan 

Nasabah(Y1) berdasarkan pengujian koefisien 
jalur sebesar 0,549 dengan total 0,549. 

5. Variabel Kualitas Layanan (X2) memiliki 
pengaruh langsung terhadap variabel Kepuasan 

Nasabah(Y1)  berdasarkan pengujian koefisien 

jalur sebesar -0,018 dengan total -0,018. 
6. Variabel Nilai Nasabah(X3) memiliki pengaruh 

langsung terhadap variabel Kepuasan 

Nasabah(Y1) berdasarkan pengujian koefisien 
jalur sebesar 0,125 dengan total 0,125. 

7. Variabel Kepuasan Nasabah(Y1) memiliki 
pengaruh langsung terhadap variabel Loyalitas 

(Y2) berdasarkan pengujian koefisien jalur 

sebesar -0,064 dengan total -0,064. 
8. Variabel Kepercayaan (X1) memiliki pengaruh 

langsung terhadap variabel Loyalitas (Y2) 

melalui variabel Kepuasan Nasabah(Y1) 
berdasarkan pengujian koefisien jalur dari 

pengaruh langsung sebesar 0,267 dan pengaruh 
tidak langsung sebesar -0,015. Maka total nilai 

adalah sebesar 0,252.  

9. Variabel Kualitas Layanan (X2) memiliki 
pengaruh langsung terhadap variabel Loyalitas 

(Y2) melalui variabel Kepuasan Nasabah(Y1) 
berdasarkan pengujian koefisien jalur dari 

pengaruh langsung sebesar 0,165 dan pengaruh 

tidak langsung sebesar -0,010. Maka total nilai 
adalah sebesar 0,155.  

10. Variabel Nilai Nasabah(X3) memiliki pengaruh 

langsung terhadap variabel Loyalitas (Y2) 
melalui variabel Kepuasan Nasabah(Y1) 

berdasarkan pengujian koefisien jalur dari 
pengaruh langsung sebesar 0,285 dan pengaruh 

tidak langsung sebesar -0,018. Maka total nilai 

adalah sebesar 0,267.  
11. Nilai residu berdasarkan pengujian koefisien 

jalur variabel X1 (Kepercayaan) dan X2 (Kualitas 

Layanan) dan X3 (Nilai Pelanggan)  terhadap Y2 
(Loyalitas) adalah sebesar ε1 = 0,726. 

12. Nilai residu berdasarkan pengujian koefisien 
jalur variabel X1 (Kepercayaan) dan X2 (Kualitas 

Layanan) dan X3 (Nilai Pelanggan)  terhadap Y1 

(Kepuasan Pelanggan) adalah sebesar ε1 = 
0,724. 

 
Dari hasil pengujian statistik Pada sub-

struktural 1 menunjukan hasil secara parsial bahwa 

kepercayaan dan nilai nasabahberpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas. Berbeda halnya dengan kualitas 

layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

loyalitas. 
Pada sub-struktural 2 menunjukan hasil secara 

parsial bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan. Berbeda halnya dengan 

kualitas layanan dan nilai nasabahterhadap kepuasan 

nasabahberpengaruh tidak signifikan terhadap 
kepuasan nasabah 

Pada sub-struktural 3 menunjukan hasil secara 
parsial bahwa kepercayaan dan nilai 

nasabahberpengaruh signifikan terhadap loyalitas, 

berbeda dengan kualitas layanan yang berpengaruh 
tidak signifikan terhadap loyalitas dan kualitas 

nasabahterhadap loyalitas berpengaruh tidak 

signifikan.Kemudian, pengaruh tidak langsung 
kepercayaan terhadap loyalitas melalui kepuasan 

nasabahkoefisiennya lebih kecil dibandingkan 
pengaruh langsung kepercayaan terhadap 

loyalitas.Pengaruh tidak langsung kualitas layanan 

terhadap loyalitas melalui kepuasan 
nasabahkoefisiennya lebih kecil dibandingkan 

pengaruh langsung kualitas layanan terhadap 

loyalitas.Dan pengaruh tidak langsung nilai 
nasabahterhadap loyalitas melalui kepuasan 

nasabahkoefisiennya lebih kecil dibandingkan 
pengaruh langsung nilai nasabahterhadap loyalitas. 

Pengaruh langsung lebih dominan 

dibandingkan pengaruh tidak langsungnya.Walaupun 
pengaruh tidak langsungnya lebih kecil dan tidak 

lebih dominan tetapi masih tetap ada hanya saja 

sedikit pengaruh tidak langsungnya antara variabel 
kepercayaan, kualitas layanan, nilai nasabahterhadap 

loyalitas dan kepercayaan, kualitas layanan, nilai 
nasabahterhadap kepuasan pelanggan. 

 
Pengaruh Kepercayaan Terhadap loyalitas 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa hasil 
pengujian hipotesis menunjukan kepercayaan 

berpengaruh signifikan secara langsung terhadap 
loyalitas. Hal ini di tunjukan dengan koefisien 0,232 

dan uji t-statistik menunjukan nilai thitung 2,495 >t tabel 

1,985 dan nilai Signifikan sebesar 0,002 < 0,05. Hal 
ini menunjukan bahwa kepercayaan berpengaruh 

signifikan lebih besar terhadap loyalitas.Artinya 

kepercayaan nasabah Bank BNI mempunyai nilai 
indikator Bank BNI bersedia memberikan informasi 

yang dibutuhkan nasabah.Maka hasil penelitian ini 
yang artinya H1 diterima, bahwa Kepercayaan 

berpengaruh positif terhadap Loyalitas Nasabah. 

 
Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap loyalitas 

pengujian hipotesis menunjukan kualitas 

layanan berpengaruh tidak signifikan secara langsung 
terhadap loyalitas. ini di tunjukan dengan koefisien 

0,166 dan uji t-statistik menunjukan nilai thitung 
1,776 < ttabel 1,985 dan nilai Signifikan sebesar 

0,079 > 0,05. berarti kualitas layanan berpengaruh 

tidak signifikan lebih besar terhadap loyalitas. Artinya   
hasil penelitian ini yang artinya H2ditolak, bahwa  

Kualitas Layanan tidak berpengaruh positif terhadap 
Loyalitas Pelangan  . 

 

Pengaruh Nilai NasabahTerhadap loyalitas 

hasil pengujian hipotesis menunjukan nilai 

nasabahberpengaruh signifikan secara langsung 

terhadap loyalitas. Hal ini di tunjukan dengan 
koefisien 0,277 dan uji t-statistik menunjukan nilai 

thitung 2,934 > ttabel 1,985 dan nilai Signifikan 
sebesar 0,004 < 0,05. menunjukan bahwa nilai 
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nasabahberpengaruh signifikan lebih besar terhadap 
loyalitas. Hasil penelitian ini yang artinya H3 

diterima, bahwa Nilai Nasabah berpengaruh positif 
terhadap Loyalitas Pelangan  .  

 

PengaruhKepercayaan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan 

kepercayaan berpengaruh signifikan secara langsung 
terhadap kepuasan pelanggan. Ditunjukan dengan 

koefisien 0,549 dan uji t-statistik menunjukan nilai 
thitung 6,401 > ttabel 1,985 dan nilai Signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

kepercayaan berpengaruh signifikan lebih besar 
terhadap kepuasan pelanggan.Maka hasil penelitian 

ini yang artinya H4 diterima, bahwa Kepercayaan 

berpengaruh positif terhadap Kepuasan Nasabah. 
 

Pengaruh Kualitas Layanan  Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

hasil pengujian hipotesis menunjukan kualitas 

layanan berpengaruh tidak signifikan secara langsung 
terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini di tunjukan 

dengan koefisien -0,018 dan uji t-statistik menunjukan 

nilai thitung -0,210 < ttabel 1,985 dan nilai Signifikan 
sebesar 0,834 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan lebih 
besar terhadap kepuasan pelanggan. Maka hasil 

penelitian ini yang artinya H5 ditolak, bahwa, 

Kualitas Layanan tidak berpengaruh positif terhadap 
Kepuasan Pelanggan 

 

Pengaruh Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan  

Pelanggan 

hasil pengujian hipotesis menunjukan nilai 

nasabahberpengaruh tidak signifikan secara langsung 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini di tunjukan 

dengan koefisien 0,125 dan uji t-statistik menunjukan 

nilai thitung 0,125 < ttabel 1,985 dan nilai Signifikan 

sebesar 0,151 > 0,05. Maka hasil penelitian ini yang 

artinya H6 ditolak,  bahwa  Nilai Nasabah tidak 

berpengaruh positif terhadap Kepuasan Nasabah. 

Pengaruh Kepuasan NasabahTerhadap Loyalitas 

hasil pengujian hipotesis menunjukan 

kepuasan nasabahberpengaruh tidak signifikan secara 
langsung terhadap loyalitas. Hal ini di tunjukan 

dengan koefisien -0,064 dan uji t-statistik menunjukan 

nilai thitung -0,574 < ttabel 1,985 dan nilai Signifikan 
sebesar 0,568 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

kepuasan nasabahberpengaruh tidak signifikan lebih 

besar terhadap loyalitas. Maka hasil penelitian ini 
yang artinya H7 ditolak, bahwa Kepuasan Nasabah 

tidak berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelangan   
 

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas 

NasabahMelalui Kepuasan NasabahSebagai 

Variable Intervening 

Hasil perhitungankepercayaan terhadap 

loyalitas melalui kepuasan nasabahsebagai variabel 
intervening, menyatakan bahwa hasil pengujian 

hipotesis menunjukan kepercayaan secara langsung 
juga memiliki pengaruh dan signifikan terhadap 

loyalitas dengan nilai hasil koefisien jalur sebesar 
0,252.Sehingga secara tidak langsung dalam 

kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

melalui kepuasan nasabahmemiliki nilai yang lebih 
rendah dibandingkan kepercayaan yang berpengaruh 

langsung terhadap loyalitas.Maka hasil penelitian ini 

yang artinya H8 diterima, bahwa Kepercayaan 
berpengaruh positif terhadap Loyalitas dengan 

Kepuasan Nasabah sebagai  variabel intervening. 
 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas 

NasabahMelalui Kepuasan NasabahSebagai 

Variable Intervening 

Hasil perhitungan kualitas layanan terhadap 

loyalitas melalui kepuasan nasabahsebagai variabel 
intervening, menyatakan bahwa hasil pengujian 

hipotesis menunjukan kepercayaan secara langsung 
juga memiliki pengaruh dan signifikan terhadap 

loyalitas dengan nilai hasil koefisien jalur sebesar 

0,155.Sehingga secara tidak langsung dalam kualitas 
layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

melalui kepuasan nasabahmemiliki nilai yang lebih 

rendah dibandingkan kualitas layanan yang 
berpengaruh langsung terhadap loyalitas.Dalam hal 

itu kepuasan nasabahbelum mampu memberikan 
kontribusi yang maksimal dalam menguatkan kualitas 

layanan dan loyalitas. Maka hasil penelitian ini yang 

artinya H9 diterima, bahwa Kualitas Layanan 
berpengaruh positif terhadap Loyalitas dengan 

Kepuasan Nasabah sebagai  variabel intervening. 
 

Pengaruh Nilai NasabahTerhadap Loyalitas 

NasabahMelalui Kepuasan NasabahSebagai 

Variable Intervening 

Hasil perhitungan nilai nasabahterhadap 

loyalitas melalui kepuasan nasabahsebagai variabel 
intervening, menyatakan bahwa hasil pengujian 

hipotesis menunjukan nilai nasabahsecara langsung 
juga memiliki pengaruh dan signifikan terhadap 

loyalitas dengan nilai hasil koefisien jalur sebesar 

0,267.Sehingga secara tidak langsung dalam nilai 
nasabahberpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

melalui kepuasan nasabahmemiliki nilai yang lebih 

rendah dibandingkan nilai nasabahyang berpengaruh 
langsung terhadap loyalitas.Dalam hal itu kepuasan 

nasabahbelum mampu memberikan kontribusi yang 
maksimal dalam menguatkan nilai nasabahdan 

loyalitas. Maka hasil penelitian ini yang artinya H10 

diterima, bahwa Nilai Nasabah berpengaruh positif 
terhadap Loyalitas dengan Kepuasan Nasabah sebagai  

variabel intervening. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang langsung dan tidak langsung antara 
variabel X1 (Kepercayaan) dan X2 (Kualitas 

Layanan) dan X3 (Nilai Pelanggan)  terhadap 

Kepuasan Nasabahdan  Y2 (Loyalitas). Dimana Bank 
BNI di Jakarta Selatan sudah mampu memberikan 

emosi yang positif terhadap konsumennya dengan 
memberikan kepercayaan baik yang mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat 
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terciptanya loyalitas dan kepuasan nasabahBank BNI 
di Jakarta Selatan. 

 

PENUTUP 

 

Simpulan  
1. Kepercayaan berpengaruh signifikan lebih besar 

terhadap loyalitas. Artinya dalam hal ini 

kepercayaan nasabah bank bni di jakarta selatan 
mempunyai nilai indikator pegawai bank bni 

bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan 
nasabah 

2. Kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan 

lebih besar terhadap loyalitas. Artinya dalam hal 
ini kualitas layanan bank bni di jakarta selatan 

memberikan pelayanan kurang nyaman untuk 

nasabahnya 
3. Nilai nasabahberpengaruh signifikan lebih besar 

terhadap loyalitas. Artinya dalam hal ini nilai 
nasabahnasabah bank bni di jakarta selatan 

bersedia memberikan informasi terbaru mengenai 

produk-produknya yang dibutuhkan nasabah 
4. Kepercayaan berpengaruh signifikan lebih besar 

terhadap kepuasan pelanggan. Artinya dalam hal 

ini kepercayaan nasabah bank bni di jakarta 
selatan memberikan solusi yang tepat pada setiap 

keluhan pelanggan 
5. Bahwa kualitas layanan berpengaruh tidak 

signifikan lebih besar terhadap kepuasan 

pelanggan. Artinya dalam hal ini kualitas layanan 
bank bni di jakarta selatan memberikan pelayanan 

kurang standar kualitas yang dapat diterima 
nasabah 

6. Nilai nasabahberpengaruh tidak signifikan lebih 

besar terhadap kepuasan pelanggan. Artinya 
dalam hal ini nilai nasabahbank bni di jakarta 

selatan memberikan produk-produk yang kurang 

tepat untuk nasabahyang dituju 
7. Kepuasan nasabahberpengaruh tidak signifikan 

lebih besar terhadap loyalitas. Artinya dalam hal 
ini kepuasan nasabahbank bni di jakarta selatan 

dalam merekomendasikan kerabat terdekat 

produk-produk yang kurang tepat untuk 
nasabahyang dituju 

8. Secara tidak langsung dalam kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui 
kepuasan nasabahmemiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan kepercayaan yang berpengaruh 
langsung terhadap loyalitas. Dalam hal itu 

kepuasan nasabahbelum mampu memberikan 

kontribusi yang maksimal dalam menguatkan 
kepercayaan dan loyalitas 

9. Secara tidak langsung dalam kualitas layanan 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui 

kepuasan nasabahmemiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan kualitas layanan yang berpengaruh 
langsung terhadap loyalitas. Dalam hal itu 

kepuasan nasabahbelum mampu memberikan 

kontribusi yang maksimal dalam menguatkan 
kualitas layanan dan loyalitas. 

10. Secara tidak langsung dalam nilai 
nasabahberpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

melalui kepuasan nasabahmemiliki nilai yang 

lebih rendah dibandingkan nilai nasabahyang 
berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Dalam 

hal itu kepuasan nasabahbelum mampu 
memberikan kontribusi yang maksimal dalam 

menguatkan nilai nasabahdan loyalitas 

Saran 
Berdasarkan penelitian maka saran yang 

diberikan terkait dengan hasil penelitian yang 

diharapkan dapat berguna untuk perusahaan, 
masyarakat, dan peneliti selanjutnya yaitu sebaiknya 

manajemen Bank BNI di Jakarta Selatan terus 
melakukan pengelolaan, pengembangan, dan 

peningkatan terhadap berbagai dimensi kepercayaan, 

kualitas layanan dan nilai nasabahyang ada di Bank 
BNI Di Jakarta Selatan dengan menggunakan strategi 

peningkatan inovasi layout dan kualitas pelayananya. 

Dengan hasil penelitian ini maajemen perusahaan 
dapat meningkatkan kepercayaan dan kualitas 

layanan untuk cara berpromosi perusahaan dan dapat 
mempertahankan loyalitas nasabahyang telah 

disediakan untuk kenyamanan konsumen. karena pada 

saat ini pun Bank BNI di Jakarta selatan terus 
mengembangkan inovasinya untuk mempertahankan 

dan menambah konsumennya dimana persaingan 

perbankan pun juga yang kini semakin ketat. Dan 
untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat 

menambahkan variabel bebas lainnya yang lebih 
variasi untuk mengetahui pengaruh-pengaruh variabel 

loyalitas secara lebih mendalam. 
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