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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Tabrani et al., (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki peran kepercayaan pelanggan dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan, dan untuk menguji peran mediasi komitmen dan kedekatan pelanggan 

dalam hubungan antara kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Sebanyak 500 

kuesioner dibagikan kepada nasabah bank syariah di tiga kota di Indonesia yaitu 

Jakarta, Medan dan Banda Aceh untuk mendapatkan sampel penelitian ini dan 200 

kuesioner dikembalikan untuk diuji.  

 
Gambar 2.1 Trust, Commitment, Customer Intimacy and Customer Loyalty in 

Islamic Banking Relationships. Sumber: Tabrani et al., (2018) 

 Rai dan Medha (2013) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan pada nasabah asuransi jiwa di India. Variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah citra perusahaan, kepercayaan pelanggan dan, 

kepuasan pelanggan dan pengaruhnya pada loyalitas nasabah asuransi jiwa di 

India.  Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh signifikan 
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dari citra perusahaan, kepercayaan pelanggan dan, kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas nasabah asuransi di India. 

 
 

Gambar 2.2 The Antecedents of Customer Loyalty: An Empirical Investigation in 

Life Insurance Context. Sumber : Rai dan Medha (2013) 

Penelitian ini dilakukan oleh Pi dan Huang (2011) untuk meneliti pengaruh 

dari promosi terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan, 

kepercayaan pelanggan dan komitmen pada perusahaan maskapai penerbangan di 

Taiwan. Kuesioner di bagikan kepada sebanyak 325 penumpang pesawat yang 

sedang menunggu untuk boarding di terminal bandara.  
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Gambar 2.3 Effects of Promotion on Relationship Quality and Customer Loyalty 

in the Airline Industry: The Relationship Marketing Approach. Sumber: Pi dan 

Huang (2011) 

Penelitian selanjutnya oleh Luarn dan Lin (2013) untuk menggambarkan 

model teoritis untuk menyelidiki tiga anteseden utama yang mempengaruhi  

kesetiaan (komitmen sikap dan kesetiaan perilaku) pada konteks e-commerce 

yaitu kepercayaan, pelanggan kepuasan, dan nilai yang dirasakan. Penelitian 

dilakukan pada 180 orang responden yang menghadiri pameran dagang di Taiwan.  

 
Gambar 2.4 A Customer Loyalty Model for e-Service Context. Sumber: Luarn & 

Lin (2013) 
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 Akhter et al., (2011) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan yang selalu menjadi perhatian utama bagi organisasi bisnis.  Tujuannya 

adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan di Pakistan pada khususnya. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara 

citra merek, kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan dan hubungan baik 

dengan pelanggan dan pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan melalui 

pengujian hipotesis. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 

150 responden di Pakistan. 

 
Gambar 2.5 Factors Affecting Customer Loyalty in Pakistan. Sumber : Akhter et 

al. (2011) 

  Amin et al., (2012) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan terhadap 

layanan provider telekomunikasi di Malaysia, yaitu kualitas pelayanan, citra 

perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner yang disebarkan kepada 185 pengguna telekomunikasi di kalangan 

mahasiswa menggunakan kuesioner. Perkembangan industri telekomunikasi dan 
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persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mempunyai strategi 

khusus dalam menjaga loyalitas pelanggan.  

 
Gambar 2.6 Factors Contributing to Customer Loyalty Towards 

Telecommunication Service Provider. Sumber : Amin  et al., (2012) 

 Penelitian Ali et al., (2014) ini menguji bahwa bagaimana kualitas 

layanan, kepercayaan dan reputasi mempengaruhi loyalitas pelanggan industri 

perbankan. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara semua variabel 

independen terhadap dependen. Terlepas dari kenyataan bahwa dunia sedang 

menghadapi krisis keuangan global terutama karena kegagalan saluran perbankan 

terbesar dunia pada saat itu. Pertumbuhan yang tinggi di sektor perbankan 

Pakistan ini tidak dapat dicapai tanpa kesetiaan pelanggan terhadap struktur 

perbankan yang ada. Berlabuh dalam model teoritis, serangkaian hipotesis yang 

komprehensif dirancang dan metodologi untuk menguji mereka diuraikan. 

Sebanyak 645 kuesioner disebarkan tanggapan nasabah bank dikumpulkan dari 

penelitian ini.  
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Gambar 2.7 Factors Influencing Customer Loyalty of Banking Industry: 

Empirical Evidence from Pakistan. Sumber : Ali et. al., (2014) 

  Khisada dan Wahab (2013) dalam penelitian ini meneliti tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas pada nasabah perbankan syariah di Malaysia. 

Data dikumpulkan melalui survei pada nasabah dari 2 bank syariah di Malaysia. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 250 responden. Analisis 

pengaruh kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan dan 

pengaruhnya pada loyalitas pelanggan.  

 
Gambar 2.8 Factors Affecting Customer Loyalty in Islamic Banking: Evidence 

from Malaysian Banks. Sumber : Khisada dan Wahab (2013) 
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 Soong et al., (2013) meneliti tentang pengaruh dari kepercayaan pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan di Taiwan. Penelitian dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner yang berisi mengenai pertanyaan berkaitan kepercayaan 

pelanggan pada perusahaan yang menyediakan kebutuhan sehari hari dan 

pengaruhnya pada loyalitas pelanggan. Kuesioner disebarkan pada 200 mahasiswa 

di beberapa universitas terkemukan di Taiwan. Variabel yang diteliti adalah 

kepercayaan pelanggan dan pengaruhnya pada loyalitas pelanggan. Pada dasarnya 

loyalitas merek diciptakan oleh hubungan yang tahan lama dan kemudian tersebut 

dikembangkan melalui hubungan pada kepercayaan pelanggan. Sebagian besar 

pelanggan meningkatkan kepercayaan produk dan merek yang akan meningkatkan 

loyalitas merek di masa depan. 

 
Gambar 2.9 A Study on the Relationship between Brand Trust and the Customer 

Loyalty based on the Consumer Aspects. Sumber : Soong et al., (2013) 

Tujuan penelitian Maamari dan Abdulrab (2018) ini adalah untuk 

mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, yaitu 

kepuasan pelanggan, kualitas layanan, kepercayaan, nilai yang dirasakan, dan 

teknologi mengarah pada kesetiaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan. Penelitian dilakukan pada konsumen di Malaysia untuk mengetahui 

konseptual dan tinjauan literatur yang mempengaruhi loyalitas pelanggan.  
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Gambar 2.10 Factors Affecting on Customer Loyalty in Service Organizations. 

Sumber : Maamari dan Abdulrab (2018) 

Tujuan dari penelitian Bricci et al., (2016) ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari kepercayaan, komitmen dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada sektor distribusi di Portugal. Penelitian dilakukan pada 230 

pelanggan. 

 
Gambar 2.11 The Effects of Trust, Commitment and Satisfaction on Customer 

Loyalty in the Distribution Sector. Sumber: Bricci et al., (2016) 
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Penelitian Walter et al., (2016) ini meneliti pengaruh kepercayaan 

pelanggan, kepuasan pelanggan dan nilai hubungan terhadap komitmen yang 

merupakan unsur penting untuk kesuksesan hubungan jangka panjang antara 

perusahaan dengan pelanggan. Mengembangkan komitmen pelanggan dalam 

hubungan bisnis terbayar dengan peningkatan laba, retensi pelanggan, kesediaan 

untuk merekomendasikan.  

 
Gambar 2.12 The Impact of Satisfaction, Trust, and Relationship Value on 

Commitment: Theoretical Considerations and Empirical Results. Sumber : Walter 

et al., (2016) 

Kepercayaan dianggap sebagai variabel penting yang memengaruhi 

efektivitas organisasi yang dikenal sebagai tingkat kepercayaan yang dimiliki 

karyawan dalam diri manajernya. Tampaknya kepercayaan pada atasan memiliki 

peran penting dalam membuat sarana yang efektif antara komitmen. Penelitian 

saat ini yang dilakukan di Isfahan, Iran. Sebagai pelanggan meningkatkan 

kepercayaan produk untuk merek yang akan meningkatkan pembelian untuk 

kemudian menjadi komitmen pelanggan kedepannya. 
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Gambar 2.13 Impact of Cognitive and Affective Trust on Commitment. Sumber : 

Oreyzi dan Barati (2013) 

Salah satu karakteristik terpenting dari organisasi berkinerja tinggi adalah 

selalu bertujuan melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Dalam prakteknya, 

ini berarti bahwa karyawan organisasi ini harus berperilaku baik terhadap 

pelanggan puas tetapi juga menjadi loyal kepada organisasi. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Penelitian dilakukan pada 126 pelanggan di Belanda tentang pengaruh 

kepercayaan pelanggan pada loyalitas dengan kedekatan sebagai variabel 

intervening. 

 
Gambar 2.14 Increasing Customer Loyalty and Customer Intimacy by Improving 

the Behavior of Employees. Sumber : Heijden (2016)  

Teori komitmen-kepercayaan hubungan pemasaran posisi kepercayaan dan 

yang menyertainya rasa komitmen sebagai fondasi yang membangun landasan 

pemasaran yang dibangun. Penelitian dari Ponder et al., (2016) ini meneliti 

pengaruh dari kepercayaan pelanggan terhadap komitmen dengan komunikasi dan 

ikatan social sebagai variabel mediasinya. 
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Gambar 2.15 The Mediating Effects of Customers' Intimacy Perceptions on the 

Trust-Commitment Relationship. Sumber: Ponder et al., (2016) 

Tujuan dari penelitian Mosavi dan Ghaedi (2012) ini adalah untuk menguji 

pengaruh kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan dan komitmen. Untuk mencapai tujuan ini, data dikumpulkan melalui 

survei menggunakan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat umum. Satu-

satunya syarat untuk dimasukkannya responden adalah bahwa mereka telah 

membeli ponsel merek Iphone sebelumnya. Sebanyak 538 kuesioner didapatkan 

untuk pengolahan data.  

 
Gambar 2.16 A Survey on the Relationship between Trust, Customer Loyalty-  

Commitment. Sumber : Mosavi dan Ghaedi (2012)  

Penelitian ini meneliti pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas 

dengan komitmen sebagai variabel mediasi. Penelitian Lee et al., (2017)  ini 
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menggunakan 429 sampel dari responden yang membeli produk ritel di Taiwan. 

Dalam lingkungan yang kompetitif ini, bagaimana mempertahankan konsumen 

dan menciptakan loyalitas merek layanan ritel kepada konsumen sangat penting. 

 
Gambar 2.17 Trust and Commitment- On Loyalty to International Retail Service 

Brands. Sumber : Lee et al., (2017)  

 Penelitian Vuuren et al., (2012) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepuasan pelanggan, komitmen dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. 

Penelitian dilakukan di India dengan menggunakan data dari 178 responden yang 

membeli produk dari optometrist.  

 
Gambar 2.18 Customer Satisfaction, Trust and Commitment as Predictors of 

Customer Loyalty within an Optometric Practice Environment. Sumber: Vuuren et 

al., (2012) 

Memahami apa yang membuat hubungan bisnis-ke-bisnis (B2B) bertahan 

dan stabil adalah salah satu bidang utama minat akademik. Untuk 

mempertahankan pelanggan organisasi saat ini dan untuk membuat mereka setia 
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adalah komponen penting bagi perusahaan untuk menjadi sukses. Pelanggan harus 

mengidentifikasi kelompok pemasok berdasarkan pada mengembangkan strategi 

yang sesuai untuk meningkatkan loyalitas lebih lanjut di bawah kondisi itu ada 

untuk produk dan layanan. Dalam penelitian Azam et al., (2013) saat ini, penulis 

menyelidiki berbagai faktor yang mempengaruhi komitmen dan loyalitas 

pelanggan pada konteks B2B. Penelitian berikut menjelaskan hubungan antara 

kepercayaan pelanggan terhadap komitmen. 

 
 

Gambar 2.19 Commitment and Customer Loyalty in Business-To-Business 

Context. Sumber : Azam et al., (2013) 

Penelitian dari Vuuren et al., (2016) ini meneliti pengaruh dari kepuasan 

pelanggan dengan komitmen dan kepercayaan pelanggan sebagai variabel 

moderasi.  Penelitian ini dilakukan pada pelanggan dan pembeli unit apartemen 

dan perumahan di Romania. Loyalitas pelanggan sebagai bukti dari perlindungan 

berulang dari penyedia layanan dan rekomendasi dari penyedia layanan kepada 

pelanggan lain. Selanjutnya, dianggap sebagai niat pembeli untuk melakukan 

pembelian berulang kali untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan 

organisasi. 
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Gambar 2.20 Satisfaction, Trust and Commitment as Dimension of Loyalty in 

Real Estate Companies. Sumber: Vuuren et al., (2016) 

 Persaingan yang sengit antar bank mendorong para pemilik untuk 

menemukan cara untuk memastikan keberlanjutan di pasar dan untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif bahkan di antara para pesaing. Dengan 

demikian, fokus terhadap loyalitas pelanggan telah meningkat lebih dari 

sebelumnya yang menarik perhatian para peneliti dalam perjalanan untuk 

mengidentifikasi anteseden dari loyalitas pelanggan.  

 
Gambar 2.21 The Relationship between Customer Satisfaction and Customer 

Trust on Customer Loyalty. Sumber : Leninkumar (2017) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kedekatan 

pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Model teoritis dikembangkan 

untuk menentukan sejauh mana kedekatan pelanggan mempengaruhi loyalitas 
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pelanggan. Model ini diteliti dengan melakukan survei pada manajer layanan 

pelanggan di perusahaan manufaktur di Ghana.  

 

Gambar 2.22 Customer Intimacy Adoption and its Impact on Loyalty. Sumber : 

Osei (2017) 

Penelitian Omarini (2011) ini meneliti sektor jasa keuangan yang 

mengalami serangkaian gangguan dan dihadapkan dengan pelanggan yang lebih 

terdidik, yang semakin menuntut solusi pribadi untuk kebutuhan keuangan 

mereka. Penelitian Omarini (2011) ini untuk mengetahui pengaruh kedekatan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan.  

 

Gambar 2.23 Retail banking: the challenge of getting customer intimate. Sumber : 

Omarini (2011) 

Salah satu karakteristik terpenting dari organisasi berkinerja tinggi adalah 

selalu bertujuan untuk melayani pelanggan sebaik mungkin. Dalam penelitian 

Waal dan Heijden (2016) yang dilakukan di Rumania terhadap 230 responden ini 

diteliti pengaruh kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan dan kualitas 

layanan terhadap loyalitas pelanggan.  
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Gambar 2.24 Increasing Customer Loyalty and Customer Intimacy by Improving 

the Behavior of Employees. Sumber : Waal dan Heijden (2016) 

Penelitian Habryn et al., (2016) ini dilakukan di Finlandia pada pelanggan 

dari perusahaan ekspedisi. Pengaruh dari variabel kepercayaan, komitmen dan 

kualitas pelayanan terhadap kedekatan pelanggan diteliti dalam penelitian ini. 

Sebanyak 250 kuesioner dibagikan dan kemudian diolah datanya untuk 

mengetahui pengaruh variabel tersebut dalam hubungan kedekatan pelanggan.  

 
 

Gambar 2.25 Towards a Model for Measuring Customer Intimacy in B2B 

Services. Sumber: Habryn et al., (2016) 
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2.2       Variabel Dependen 

2.2.1 Loyalitas Nasabah 

Mirza Tabrani et al., (2018) mendefinisikan loyalitas menjadi 2 bagian 

yaitu loyalitas berdasarkan perilaku dan sikap. Loyalitas berdasarkan perilaku 

merupakan suatu perilaku dari pelanggan untuk mengulang pembelian karena 

kesukaan pelanggan terhadap suatu merk maupun pelayanannya. Loyalitas 

berdasarkan sikap yaitu suatu perasaan emosional dari pelanggan untuk 

mengulang pembelian suatu produk dan merekomendasikannya ke teman yang 

lain. 

Leninkumar (2017) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran 

sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasaan 

konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan konsep 

loyalitas konsumen lebih menekankan kepada perilaku pembeliannya. Loyalitas 

pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam pemasaran 

modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin 

dalam kurun waktu tertentu. 

Konsep loyalitas pelanggan didefinisikan oleh Jan et al., (2013) sebagai 

frekuensi pembelian berulang atau volume relatif pembelian merk yang sama. 

Loyalitas juga didefinisikan sebagai komitmen mendalam untuk membeli ulang 

atau mengulang pola preferensi produk atau layanan di masa yang akan datang, 

yang menyebabkan pembelian berulang produk yang sama atau suatu set produk 

yang sama, walaupun ada keterlibatan faktor situasional dan upaya-uapaya 
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pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku berpindah merk. Luarn dan Lin 

(2013) mendefinisikan loyalitas sebagai niat berperilaku yang direncanakan terkait 

dengan layanan atau produk perusahaan. Konsep ini mencakup kemungkinan 

pembaharuan kontrak layanan di masa yang akan datang, seberapa besar 

kemungkinan pelanggan memberikan komentar positif (positive word of mouth), 

atau kemungkinan pelanggan memberikan pendapatnya. 

Loyalitas didefinisikan sebagai suatu sikap yang ditujukan oleh konsumen 

terhadap penyediaan produk atau jasa. Seorang konsumen akan menunjukan sikap 

loyalnya jika suatu perusahaan mampu memberikan kepuasan kepada 

konsumenya (Luarn & Lin, 2013). Konsumen yang loyal adalah seorang 

konsumen yang selalu membeli kembali dari provider atau penyedia jasa yang 

sama dan memelihara suatu sikap positif terhadap penyedia jasa atau produk itu 

dimasa yang akan dating (Luarn & Lin, 2013).  

   

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Kepercayaan Nasabah terhadap Komitmen 

Tabrani et al., (2018) mendefenisikan kepercayaan pelanggan sebagai 

sebuah kesediaan untuk bergantung pada mitra pertukaran di mana seseorang 

memiliki kepercayaan diri. Maamari dan Abdulrab (2018) berpendapat bahwa 

kepercayaan memiliki dua definisi. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan, 

kepercayaan diri untuk mempercayai mitra yang memiliki pengetahuan, 

keandalan, dan intensionalitas. Kepercayaan juga dianggap sebagai perilaku yang 

disengaja yang mencerminkan kepercayaan mitra yang terlibat elemen 

ketidakpastian dan kerentanan dari pihak yang percaya. 
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 Hasil penelitian Akhter et al., (2011) menunjukkan hubungan positif antara 

kepuasan pelanggan, hubungan pelanggan, citra produk, kepercayaan dan 

kesetiaan pelanggan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesuksesan jangka 

panjang dan reputasi organisasi yang berkelanjutan tergantung pada loyalitas 

pelanggan. Studi ini merekomendasikan bahwa pelanggan selalu benar adalah 

prinsip emas untuk mencapai kesetiaan pelanggan.  

2.3.2 Hubungan Kepercayaan Nasabah dengan Kedekatan Nasabah  
 

Tabrani et al., (2018) berpendapat bahwa keinginan pelanggan untuk dekat 

dengan penyedia layanan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap 

layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Gagasan kepercayaan dalam 

hubungan layanan diakui sebagai faktor kunci dalam membangun hubungan 

dengan pelanggan (Leninkumar, 2017). Habryn et al., (2016) mengatakan bahwa 

ketika pelanggan memiliki kepercayaan terhadap penyedia layanan, kemudian 

kedekatan dengan pelanggan dikembangkan. Dalam industri perbankan, keintiman 

pelanggan relatif tinggi karena interaksi pribadi yang lebih tinggi antara pelanggan 

dan karyawan bank. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedekatan yang 

sukses antara bank dan pelanggan akan ada ketika ada pihak pelanggan memiliki 

kepercayaan terhadap keandalan dan integritas dari penyedia layanan. Dalam 

konteks perbankan Islam, Ashraf et al. (2015) berpendapat bahwa semakin banyak 

pelanggan mempercayai bank mereka, maka semakin banyak pelanggan yang 

hubungannya dekat dengan pihak bank. 

2.3.3 Hubungan Kepercayaan Nasabah dengan Loyalitas Nasabah 
 

Tabrani et al., (2018) menjelaskan bahwa kepercayaan memiliki suatu 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kepercayaan meningkatkan 
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kemauan nasabah untuk kembali melakukan pinjaman ataupun menggunakan lagi 

jasa suatu lembaga di masa yang akan datang. Dipercaya bahwa tingkat 

kepercayaan nasabah yang tinggi akan mengubah nasabah yang puas menjadi 

nasabah yang loyal. 

Kepercayaan pelanggan didefinisikan oleh Khisada dan Wahab (2013) 

sebagai keinginan untuk menggantungkan diri pada mitra yang dipercayai. Pada 

penelitian ini, kepercayaan diasumsikan sebagai kepercayaan (confidence) 

terhadap orang atau pihak tertentu. Keterhubungan antara dua pihak yang 

melakukan pertukaran, dalam hal ini pengguna informasi penelitian dengan para 

peneliti, kualitas interaksi dengan peneliti, keterlibatan peneliti dalam proses 

penelitian, dan komitmen untuk melakukan keterhubungan. 

Rai dan Medha (2013) mengungkapkan bahwa perilaku keterhubungan 

yang terjadi antara perusahaan dengan mitra mitranya banyak ditentukan oleh 

kepercayaan dan komitmen. Sehingga dapat diperkirakan bahwa kepercayaan 

akan mempunyai hubungan yang positif dengan niat ulang dan loyalitas. 

Kepercayaan dan komitmen adalah perantara kunci dalam membangun hubungan 

jangka anjang bagi pelanggan yang memiliki orientasi hubungan yang tinggi 

terhadap organisasi. Penelitian sebelumnya dari Pi dan Huang (2011), Akhter et 

al. (2011) dan Luarn dan Lin (2013) menemukan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara kepercayaan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. 

Maamari dan Abdulrab (2018) menyatakan bahwa kepercayaan adalah 

faktor paling penting yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini 

dapat dicatat bahwa kepuasan menganalisis dalam konteks hubungan pemasaran. 

Para ilmuwan menyatakan bahwa dalam hubungan jangka panjang pelanggan 
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tidak hanya mengharapkan kualitas tinggi dari layanan utama tetapi juga manfaat 

tambahan dari melanjutkan suatu hubungan. Penelitian sebelumnya dari Pi dan 

Huang (2011), Jan et al., (2013) dan Luarn dan Lin (2013) menemukan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara kepercayaan pelanggan dengan loyalitas 

pelanggan. 

2.3.4 Hubungan Komitmen dengan Loyalitas Nasabah 
 

Menurut Rai dan Medha (2013) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap ketidak sesuaian (disconfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

bahwa pada persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini 

menyebabkan setiap badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan 

usaha yang menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. 

Hasil penelitian Tabrani et al., (2018)  menunjukkan bahwa kepercayaan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen dan keintiman pelanggan. 

Komitmen dan keintiman pelanggan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

loyalitas pelanggan. Analisis mediasi mengungkapkan bahwa komitmen dan 

keintiman pelanggan memainkan peran mediasi dalam hubungan antara 

kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

komitmen dan keintiman pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dalam 

penelitian Pi dan Huang (2011) ditemukan adanya hubungan yang signifikan 

antara komitmen pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada maskapai 

penerbangan. Hipotesis penelitian Luarn dan Lin, (2013) menunjukkan penerapan 
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model teoritis. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen adalah konstruksi 

terpisah yang menggabungkan untuk menentukan kesetiaan, dengan komitmen 

mengerahkan pengaruh yang lebih kuat daripada kepercayaan, kepuasan 

pelanggan, dan nilai yang dirasakan. Pelanggan kepuasan dan nilai yang dirasakan 

juga secara tidak langsung berhubungan dengan kesetiaan melalui komitmen. 

2.3.5 Hubungan Kedekatan Nasabah dengan Loyalitas Nasabah 
 

Tabrani et al., (2018) kedekatan nasabah membantu bank sendiri untuk 

menjaga relasi agar tidak terjadinya terminasi hubungan dengan nasabah di 

kemudian hari. Kedekatan nasabah juga menciptakan promosi dari mulut ke mulut 

sehingga menciptakan penggunaan kembali suatu barang atau jasa di masa yang 

akan datang. Selain hubungan langsung, kedekatan nasabah juga diduga memiliki 

hubungan sebagai penengah antara kepercayaan dan loyalitas nasabah. 

Osei (2017) mendefinisikan kedekatan pelanggan sebagai persepsi 

pelanggan memiliki hubungan pemahaman yang sangat erat dan saling pengertian 

antara pembeli dan pemasok. Dalam definisi ini, keintiman pelanggan 

didefinisikan sebagai konstruk multidimensi yang terdiri dari kedekatan, persepsi 

nilai dan saling pengertian. Kedekatan mencerminkan perasaan empati bersama, 

komitmen, ikatan afektif dan rasa aman dalam hubungan.  

Kesimpulan dari penelitian Maamari dan Abdulrab (2018) mengenai 

pengaruh kedekatan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil 

temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin dekat hubungan antara 

nasabah dengan pihak baik baik itu secara sosial dan emosional maka akan 

semakin meningkatkan loyalitasnya terhadap BPR tempatnya menabung atau 

bertransaksi keuangan lainnya. Temuan dari penelitian Ali et al., (2014) 
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menunjukkan bahwa kualitas layanan, kepercayaan dan reputasi secara positif 

mempengaruhi loyalitas pelanggan.  

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari berbagai pembahasan di atas, maka penulis mengembangkan sebuah 

kerangka model penelitian sebagai berikut: 

 
Gambar 2.26 Pengaruh Kepercayaan, Komitmen dan Kedekatan Nasabah 

terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Batam. 

Sumber: Tabrani et al., (2018) 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap 

komitmen 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap 

kedekatan nasabah 
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H3:  Terdapat pengaruh signifikan antara antara kepercayaan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah 

H4:  Terdapat pengaruh signifikan antara antara komitmen nasabah terhadap 

loyalitas nasabah 

H5:  Terdapat pengaruh signifikan antara antara kedekatan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah 

H6:  Terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah dengan komitmen sebagai variabel mediasi 

H7:  Terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah dengan kedekatan nasabah sebagai variabel mediasi 
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