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BAB II 

BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1. Loyalitas 

Pelanggan (customer) berasal dari custom yang didedifinisikan sebagai 

“membuat sesuatu menjadi kebiasaan‟ dan “mempraktikkan kebiasaan” (Griffin, 

2003, hal. 31). Hal tersebut menunjukkan pelanggan merupakan orang yang 

menjadi terbiasa untuk membeli atau mengkonsumsi produk/jasa dari sebuah 

perusahaan atau penjual (Mayanuar, 2014). Kebiasaan tersebut terbentuk melalui 

pembelian dan interaksi yang sering selama periode tertentu. Tanpa adanya 

hubungan yang kuat serta konsumsi yang berulang, maka seseorang belum 

termasuk pelanggan, namun hanya sebagai pembeli. Pelanggan yang sejati pada 

umumnya tumbuh seiringan dengan waktu. Pelanggan juga merupakan aset bagi 

sebuah perusahaan yang menentukan keberlangsungan hidup atau matinya sebuah 

usaha bisnis. Penjelasan definisi pelanggan memberikan pandangan mendalam 

dan penting untuk memahami mengapa sebuah perusahaan harus menciptakan dan 

memelihara pelanggan, bukan hanya menarik seseorang untuk melakuan 

pembelian. Dalam konteks perbankan, pelanggan mengacu kepada nasabah. 

Banyak perusahaan yang mengandalkan kepuasan pelanggan sebagai 

pedoman keberhasilan dikemudian hari, namun kemudian kecewa karena 

pelanggan yang merasa puas dapat berbelanja produk pesaing tanpa ragu-ragu. 

Sebaliknya, loyalitas pelanggan nampaknya merupakan ukuran yang lebih jelas 

dan dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan, karena berbeda 
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dari kepuasan yang hanya ditunjukan oleh sikap yang merupakan evaluasi suka 

atau tidak suka, loyalitas dapat ditunjukan selain berdasarkan sikap komitmen 

dapat juga dilihat pada perilaku nyata dalam melakukan pembelian berulang. 

Istilah loyalitas pelanggan menunjukan pada kesetiaan pada objek tertentu, 

seperti merek, produk, jasa, atau toko (Alexander, 2014; Tjahyadi, 2006). Pada 

umumnya merek sering dijadikan sebagai objek loyalitas pelanggan. Loyalitas 

merek mencerminkan loyalitas pelanggan terhadap merek tertentu, jadi istilah 

loyalitas pelanggan maupun loyalitas merek menunjukan pada pemahaman yang 

sama. Loyalitas dapat dilihat dari komitmen yang dimiliki oleh pelanggan, dimana 

komitmen terhadap suatu hubungan didefinisikan sebagai suatu keinginan yang 

terus menerus untuk mempertahankan suatu hubungan jangka panjang yang 

bernilai (Tjahyadi, 2006). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Oliver (1999) yang mengatakan bahwa loyalitas merek adalah suatu 

komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa 

yang menjadi preferensi seseorang secara konsisten pada masa yang akan datang 

dengan cara membeli ulang merek yang sama meskipun terdapat pengaruh 

situasional dan usaha pemasaran yang dapat menimbulkan perilaku peralihan. 

Berdasarkan definisi ini dapat ditekankan dua aspek yang berbeda dari 

loyalitas merek yaitu: loyalitas perilaku/pembelian (behavioral/ purchase loyalty) 

yaitu pembelian berulang dari merek dan loyalitas sikap (attitudinal loyalty) yaitu 

mencakup tingkat komitmen seseorang terhadap merek. Griffin (2003) 

mengklasifikasikan loyalitas pelanggan dalam empat jenis loyalitas yang 

didasarkan pada kombinasi antara keterikatan (attachment) pelanggan dan pola 
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pembelian ulang. Keterikatan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap produk 

atau jasa dibentuk oleh dua hal yaitu tingkat preferensi (seberapa besar keyakinan 

pelanggan terhadap produk atau jasa tertentu) dan tingkat diferensiasi produk 

yang dipersepsikan (seberapa signifikan pelanggan membedakan produk atau jasa 

tertentu dari alternatif-alternatif lain). 

Keterikatan paling tinggi tercipta bila pelanggan memiliki preferensi yang 

kuat atas produk atau jasa tertentu dan dapat membedakan dari produk pesaing. 

Tabel 1. Empat Jenis Loyalitas 

 Pembelian Berulang 

Tinggi Rendah 

K
et

er
ik

a
ta

n
 

R
el

a
ti

f 

Tinggi Loyalitas Premium Loyalitas Tersembunyi 

Rendah Loyalitas Lemah Tanpa Loyalitas 

Sumber: Griffin (2003) 

Pada Tabel 1 diatas ini dapat dilihat bahwa terdapat empat jenis loyalitas yaitu: 

1. Tanpa Loyalitas 

Keterikatan yang rendah disertai tingkat pembelian berulang yang rendah 

menunjukan tidak adanya loyalitas. Terdapat beberapa pelanggan yang 

tidak mengembangkan loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu untuk 

berbagai alasan, seperti ia akan melakukan pembelian asalkan ia mendapat 

harga murah dan tidak perlu menunggu serta menurutnya antara satu 

penjual dengan penjual lainnya tidak ada bedanya. Ia jarang pergi ke 

tempat yang sama dua kali berturut-turut.  

2. Loyalitas Lemah (Inertia Loyalty). 



11 
 

Keterikatan yang rendah disertai dengan pembelian berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena 

kebiasaan, sehingga faktor situasi merupakan salah satu alasan untuk 

membeli. Loyalitas ini paling umum terjadi pada produk yang sering 

dibeli. Pembeli ini rentan beralih pada produk pesaing yang dapat 

menunjukan manfaat yang jelas, yang dapat secara aktif mendekati 

pelanggan dan menunjukan diferensiasi positif dibenak pelanggan 

mengenai produk atau jasa yang dimiliki. 

3. Loyalitas Tersembunyi (Latent Loyalty). 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi disertai dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah menunjukan loyalitas tersembunyi. Pengaruh situasi 

sangat menentukan pembelian berulang. Contohnya seseorang pelanggan 

menyukai suatu produk namun karena anggota keluarga yang lain tidak 

menyukainya jadi pelanggan tersebut hanya sesekali saja dan memilih 

produk pesaing yang disukai oleh pelanggan dan anggota keluarga yang 

lainnya. Dalam hal ini perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih 

bervariasi agar disukai oleh banyak pelanggan. 

4. Loyalitas Premium 

Loyalitas jenis ini merupakan loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, 

terjadi bila ada keterikatan yang tinggi disertai tingkat pembelian berulang 

yang tinggi. Pada tingkat preferensi paling tinggi tersebut, pelanggan 

bangga karena menemukan dan menggunakan produk tertentu tersebut dan 

senang membagi pengetahuan baik kepada teman, keluarga, maupun 
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tetangga. Pelanggan ini menjadi pendukung produk atau jasa tertentu dan 

selalu menyarankan orang lain untuk membelinya. 

Tidak jauh berbeda dengan Griffin (2003); Rangkuti (2009) juga mengatakan 

bahwa loyalitas merek memiliki beberapa tingkatan, dimulai tidak loyal, sekedar 

puas, puas dengan menanggung biaya peralihan, benar-benar menyukai suatu 

merek, hingga konsumen yang memang setia dengan sebuah merek. Tingkatan 

loyalitas tersebut dapat dilihat dari gambar 3 di bawah ini. 

Gambar 2. Piramida Loyalitas 

 
Sumber: Rangkuti (2009) 

Investigasi terkait loyalitas pelanggan hingga saat ini terus menjadi isu 

utama dalam literatur dan riset pemasaran karena dampaknya yang besar bagi 

kehidupan sebuah perusahaan. Tepecci (1999) secara terperinci menjelaskan 

bahwa pelanggan yang loyal dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang 

besar bagi perusahaan diantaranya, yaitu: 

1. Continues Profit 

Commited 

Menyukai merek 

Pembeli yang puas dengan biaya 
peralihan 

Pembeli yang puas/bersifat kebiasaan, tidak ada 
masalah untuk beralih 

Berpindah-pindah, peka terhadap perubahan harga, tidak ada 
loyalitas merek 



13 
 

Pelanggan yang tetap loyal akan memberikan keunggulan jangka panjang 

bagi perusahaan dan perusahaan akan memperoleh profit dari pelanggan 

tersebut. 

2. Reduces Marketing Cost 

Kebanyakan perusahaan akan menginvestasikan dananya untuk menarik 

pelanggan potensial atau pelanggan baru, seperti melalui advertising. 

Untuk pelanggan yang loyal, biaya advertising dapat dikurangi dan 

diminimalisasi. 

3. Increase per Customer Revenue Growth. 

Pelanggan yang loyal dapat membantu perusahaan untuk mencapai pangsa 

pasar yang lebih besar. 

4. Decrease Operating Cost 

Loyalitas pelanggan membantu perusahaan dalam mengurangi 

pengeluaran biaya layanan karena familiaritas mereka terhadap produk-

produk perusahaan. 

5. Increase Referrals 

Pelanggan yang puas akan merekomendasikan pengalamannya kepada 

teman dan orang lain. Referral menjadikan pelanggan sebagai pemasar dan 

sumber yang sangat penting untuk mendapatkan pelanggan baru dengan 

biaya yang rendah. 

6. Increase Price Premiums 
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Pelanggan yang loyal pada merek akan membayar lebih untuk sebuah 

merek karena mereka mempersepsikan beberapa nilai yang unik dan 

berbeda yang tidak diberikan oleh merek lain. 

7. Provide Competitive Advantage 

Pelanggan yang loyal menjadi kurang sensitif terhadap peningkatan harga. 

Perusahaan dapat mempertahankan perbedaan harga karena pelanggan 

lama memiliki toleransi harga lebih besar. Toleransi harga tersebut muncul 

karena bagi pelanggan lama, mereka telah merasakan manfaat yang lebih 

besar terhadap satu merek dibandingkan merek lainnya atau bergantiganti 

merek. 

Terdapat beberapa ciri-ciri yang menunjukan apakah seorang pelanggan loyal atau 

tidak terhadap barang atau jasa yang dihasikan oleh merek tertentu. Ciri-ciri 

pelanggan yang loyal menurut Griffin (2003) diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan pembelian secara berulang dan teratur 

2. Membeli antar lini produk atau jasa 

3. Mereferensikan kepada orang lain 

Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

2.2. Need For Cognition 

Need for cognition menjelaskan mengenai karakteristik personal yang 

menikmati untuk berpikir lebih banyak dibandingkan orang lain (Hansen et al., 

2013). Cacioppo dan Petty (1982) menemukan bahwa motivasi seseorang yang 

muncul berbeda-beda untuk setiap tingkat need for cognition; yaitu kelompok 

orang enggan berpikir (cognitive misers) yang memiliki motivasi intrinsik yang 
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rendah untuk terlibat dalam proses berpikir keras, serta kelompok orang berpikir 

terus-menerus (chronic cognizers) yang memiliki motivasi intrinsik yang tinggi 

untuk terlibat dalam proses berpikir keras. Penelitian Cacioppo dan Petty (1982) 

membuat need for cognition sebagai faktor pembeda yang stabil antar individu 

untuk terlibat dan menikmati proses berpikir. Need for cognition tidak 

berhubungan dengan kebutuhan kejelasan (need for clartity) atau kemampuan 

untuk berpikir keras; melainkan berhubungan dengan kemauan atau motivasi 

untuk berpikir keras (Hansen et al., 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

individu yang memiliki need for cognition yang tinggi cenderung untuk berpikir 

lebih dibandingkan individu yang memiliki need for cognition yang rendah. 

Cacioppo et al. (1996) melakukan review lebih dari 100 penelitian 

psikologi yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan sistematis dalam 

penggunaan informasi antara orang dengan need for cognition yang tinggi dan 

orang dengan need for cognition yang rendah, namun tidak satu pun penelitian 

tersebut meneliti mengenai penggunaan informasi yang telah tersimpan dalam 

ingatan pelanggan/konsumen. Penelitian mengenai penggunaan informasi 

eksternal oleh pelanggan, melalui informasi deskripsi produk serta iklan, telah 

dilakukan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa need for cognition 

berpengaruh terhadap klaim sebuah pesan (Lagerwerf dan Meijers, 2008), dan 

mengandalkan proses berpikir dalam pemecahan masalah (Drolet et al., 2009), 

ketika memilih satu di antara beberapa alternatif. 

Penelitian ini menempatkan need for cognition sebagai faktor yang 

memoderasi pengaruh kepuasan, citra, nilai dan kredibilitas terhadap loyalitas 
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pelanggan (dalam penelitian ini yaitu nasabah Bank Mandiri Yogyakarta). Hansen 

et al. (2013) member asumsi dasar bahwa need for cognition tinggi membuat 

orang berbeda dalam memproses informasi dibandingkan need for cognition 

rendah, baik informasi eksternal maupun informasi yang telah terekam dalam 

ingatan. Pelanggan yang memiliki need for cognition rendah enggan untuk ikut 

terlibat dalam pemprosesan informasi, sementara pelanggan yang memiliki need 

for cognition tinggi berusaha keras untuk ikut terlibat dalam pemprosesan 

informasi (Cacioppo et al., 1996). Pengelompokan need for cognition bertujuan 

untuk menangkap niat untuk tetap bertahan atau meninggalkan hubungan antara 

pelanggan dan penyedia jasa, dengan asumsi bahwa penilaian kepuasan, citra, 

nilai, serta kredibilitas yang berbeda untuk setiap kelompok tingkat need for 

cognition. 

Hansen et al. (2013) menyatakan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak 

menggunakan faktor demografis pelanggan, sedangkan faktor demografis tidak 

mampu menjelaskan bagaimana individu memproses informasi; termasuk 

informasi tentang pelayanan perusahaan; dalam menentukan tingkat kepuasan, 

citra, nilai, serta kredibilitas. Penelitian ini menggunakan need for cognition 

sebagai pemoderasi yang mampu menjelaskan bagaimana pelanggan memproses 

informasi dalam menentukan tingkat kepuasan, citra, nilai, serta kredibilitas; serta 

pengaruhnya terhadap loyalitas. 

2.3. Kepuasan Pelanggan 

Sebuah perusahaan dituntut untuk memenuhi kepuasan pelanggan untuk 

mengetahui pergeseran kebutuhan dan keinginan pelanggan yang hampir setiap 
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saat berubah. Pembeli akan bergerak setelah membentuk persepsi terhadap nilai 

penawaran, kepuasan sesudah pembelian tergantung dari kinerja penawaran 

dibandingkan dengan harapannya (Suryadinata, 2017). Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya (Kotler dan Keller, 2012). Pelanggan dapat 

mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan umum yaitu kalau kinerja di 

bawah harapan, konsumen akan merasa kecewa tetapi jika kinerja sesuai dengan 

harapan pelanggan akan merasa puas dan apabila kinerja bisa melebihi harapan 

maka pelanggan akan merasakan sangat puas senang atau gembira (Suryadinata, 

2017). 

Satisfaction (kepuasan) adalah kata dari bahasa latin, yaitu satis yang 

berarti enough atau cukup, dan facere yang berarti to do atau melakukan. Jadi, 

produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa yang sanggup 

memberikan sesuatu yang dicari oleh pelanggan sampai pada tingkat cukup. 

Konteks teori consumer behavior, kepuasan lebih banyak didefinisikan dari 

perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan suatu 

produk atau jasa. Salah satu definisi menyatakan bahwa kepuasan sebagai persepsi 

terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi harapannya. Karena itu, 

pelanggan tidak akan puas, apabila pelanggan mempunyai persepsi bahwa 

harapannya belum terpenuhi. Pelanggan akan merasa puas jika persepsinya sama 

atau lebih dari yang diharapkan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh faktor 

sebagai berikut (Swastha dan Irawan, 2008). 

1. Kualitas Produk 
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Pelanggan akan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk 

tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk adalah driver 

kepuasan pelanggan yang multi dimensi. Kualitas produk ini adalah 

dimensi yang global dan paling tidak ada enam elemen dari kualitas 

produk, yaitu performance, durability, feature, reliability, consistency, dan 

design. 

- Performance adalah dimensi yang paling dasar dan berhubungan 

dengan fungsi utama dari suatu produk. 

- Reliability adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan 

memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Reliability lebih 

menunjukkan probabilitas produk gagalmenjalankan fungsinya. 

- Feature adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

pelanggan terhadap produk. 

- Durability menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus produk, 

baik secara teknis maupun waktu. Semakin besar frekuensi pemakaian 

normal yang dimungkinkan, semakin besar pula daya tahan produk. 

- Conformance menunjukkan seberapa jauh suatu pruduk dapat 

menyamai standar atau spesifikasi tertentu. Produk yang mempunyai 

conformance tinggi berarti produknya sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan. Salah satu aspek dari conformance adalah konsistensi. 

Design adalah dimensi yang unik. Dimensi ini banyak menawarkan 

aspek emosional dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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2. Harga 

Harga adalah pencerminan dari nilai. Simamora (2001) menyatakan bahwa 

harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu 

produk. Biasanya bagi pelanggan yang sensitif harga murah adalah sumber 

kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money 

yang tinggi. Harga yang rendah menimbulkan persepsi produk tidak 

berkualitas, sebaliknya harga yang tinggi menimbulkan persepsi produk 

tersebut berkualitas (Rangkuti, 2009). 

3. Faktor Emosional 

Faktor emosi adalah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup 

seseorang. Faktor emosi terbagi menjadi 3 dimensi yaitu estetika, self 

expressive, dan brand personality. 

4. Biaya dan Kemudahan 

Biaya dan kemudahan adalah suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh 

pelanggan untuk mendapatkan produk atau pelayanan yang relatif mudah, 

nyaman dan efisien. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. 

Fornell (1992) menyatakan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari 

penilaian keseluruhan atas konfirmasi/diskonfirmasi terhadap ekspektasi, serta 

penilaian seberapa jauh kinerja layanan sesungguhnya terhadap kinerja ideal. 

Sebagai sebuah penilaian atas sebuah objek, kepuasan memiliki pengaruh kuat 

terhadap perilaku atas sebuah objek. Semakin puas pelanggan, maka akan 

semakin mempengaruhi perilaku pelanggan, dalam penelitian ini yaitu loyalitas. 
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Pelanggan yang puas terhadap layanan produk/jasa yang diberikan membuat 

pelanggan untuk tetap menggunakan layanan perusahaan yang sama dan tidak 

berpindah ke pemberi layanan jasa perusahaan lain. Penelitian terdahulu, seperti 

Amin et al. (2011); Flint et al. (2011); serta Kim (2011); menemukan bahwa 

kepuasan pelanggan yang tinggi mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Kepuasan merupakan pengalaman yang dirasakan pelanggan sehingga 

pelanggan dapat mengambil keputusan untuk loyal. Pengalaman tersebut 

dirasakan oleh pelanggan dalam ingatan mereka dalam bentuk kepuasan yang 

dirasakan nasabah, kredibilitas perusahaan, nilai yang dirasakan oleh pelanggan, 

serta citra perusahaan di mata pelanggan (Hansen et al., 2013). 

Objek penilaian tentang kepuasan yaitu layanan itu sendiri, dan dalam 

rangka memenuhi penilaian yang akurat, penilaian kepuasan membutuhkan 

penilaian mengenai kualitas layanan yang sebenarnya (Hansen et al., 2013). Jika 

kepuasan merupakan konstruk dari perilaku, maka individu dengan need for 

cognition yang tinggi lebih mampu mengelaborasi penilaian kepuasan. Selain itu, 

Cacioppo et al. (1996) juga mendukung bahwa individu dengan need for 

cognition yang tinggi lebih mampu menilai kepuasan dibandingkan individu 

dengan need for cognition yang rendah. Hansen et al. (2013) menyatakan bahwa 

need for cognition berpengaruh terhadap hubungan antara kepuasan dan niat 

perilaku pelanggan. Individu dengan need for cognition yang tinggi menilai 

kepuasan lebih secara kognitif dibandingkan need for cognition yang rendah. 

Individu dengan need for cognition yang tinggi mampu mengelaborasi penilaian 

kepuasan dengan niat pelanggan untuk tetap loyal terhadap pemberi layanan. 
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Hansen et al. (2013) menemukan bahwa semakin mampu pelanggan 

mengelaborasi penilaian kepuasan secara kognitif, semakin besar pengaruh 

kepuasan terhadap loyalitas pelangga. Dalam konteks penelitian ini, kepuasan 

yang dirasakan nasabah Bank Mandiri cabang Yogyakarta berpengaruh lebih kuat 

terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition yang tinggi. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini sebagai berikut. 

H1: Kepuasan nasabah Bank Mandiri cabang Yogyakarta memiliki 

pengaruh lebih kuat terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition 

tinggi dibandingkan nasabah dengan need for cognition rendah 

2.4. Citra 

Citra adalah gambaran atau konsep tentang sesuatu, sehingga tidak bisa 

digambarkan secara fisik karena citra ada hanya dalam pikiran. Sutisna (2001, hal. 

83) menyatakan bahwa citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang 

dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra 

dibentuk berdasarkan impresi, berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang 

terhadap sesuatu sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan (Alma, 

2002). Citra merupakan hasil evaluasi dalam diri seseorang berdasarkan 

pengertian dan pemahaman terhadap rangsangan yang telah diolah, 

diorganisasikan, dan disimpan dalam benak seseorang, citra dapat diukur melalui 

pendapat, kesan atau respon seseorang dengan tujuan untuk mengetahui secara 

pasti apa yang ada dalam pikiran setiap individu mengenai suatu objek, 

bagaimana mereka memahaminya dan apa yang mereka sukai atau tidak disukai 

dari objek tersebut. Alma (2002) mendefinisikan citra sebagai kesan yang 



22 
 

diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang terhadap sesuatu. 

Terdapat tiga hal penting dalam citra yaitu kesan objek, proses terbentuknya citra, 

dan sumber terpercaya. Objek meliputi individu maupun perusahaan yang terdiri 

dari sekelompok orang didalamnya, citra dapat terbentuk dengan memproses 

informasi yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan citra pada objek 

dari adanya penerimaan informasi setiap waktu. Besarnya kepercayaan objek 

terhadap sumber informasi memberikan dasar penerimaan atau penolakan 

informasi. 

Bentuk citra yang dapat dibentuk dan ditingkatkan oleh seseorang yaitu 

sebagai berikut (Akbar, 2017). 

1. Coorporate Image (Citra perusahaan) 

Merupakan citra yang melekat terhadap pada suatu perusahaan apakah 

baik atau buruknya citra tersebut. 

2. Brand Image (Citra merek) 

Merupaka citra yang melekat pada suatu merek yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, baik buruknya citra perusahaan dipengaruhi oleh citra merek 

produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

3. Industry Image (Citra Industri) 

Adalah citra yang dapat dibentuk oleh beberapa perusahaan untuk 

meningkatkan citra seluruh industri, terutama dunia bisnis pada umumnya 

berusaha membentuk sikap masyarakat yang lebih mendukung terhadap 

bisnis. 

4. Institusional Image (Citra institusi) 
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Citra ini dibentuk oleh semua orang atau unsur yang ada dan yang 

dikerjakan sehingga membentuk baik buruknya citra. 

5. Area Image (Citra wilayah) 

Terbentuk dari bagaimana setiap elemen didalam area tersebut bertindak 

dan mengelola suatu wilayah sehingga menciptakan persepsi/citra yang 

timbul terhadap objek. 

6. Individu Image (Citra perorangan) 

Citra yang ditimbulkan atau yang dihasilkan dari hasil ataupun sikap dari 

sikap individu itu sendiri 

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya khusus untuk 

kegiatan pemasaran memiliki suatu tujuan adalah untuk meningkatkan penjualan 

bagi perusahaan, salah satunya dengan cara mempertahankan citra mereka dimata 

pelanggan terlebih dimata para pelanggan yang meletakkan loyalitasnya pada 

perusahaan. Perasaan puas atau tidaknya pelanggan terjadi setelah mempunyai 

pengalaman dengan perusahaan yang diawali dengan adanya keputusan 

pembelian, sehingga dapat disimpulkan keberadaan citra yang baik penting 

sebagai sumber daya internal objek dalam menentukan hubungannya dengan 

perusahaan. 

Citra perusahaan menurut Smith (1995, hal. 332) yaitu persepsi seseorang 

mengenai suatu citra organisasi, diciptakan melalui seluruh indra yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, citra rasa dan perasaan yang 

dialami melalui penggunaan produk, pelayanan terhadap konsumen, lingkungan 

komersil dan komunikasi perusahaan. Masalah citra perusahaan tersebut dalam 
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keberadaanya berada dalam pikiran atau perasaan pelanggan, karena secara 

berkala perusahaan harus mensurvey publik untuk mengetahui baik atau buruknya 

citra perusahaan. Keberadaan citra perusahaan bersumber dari pengalaman dan 

atau upaya komunikasi sehingga penilaian maupun pengembangannya terjadi 

pada satu atau kedua hal tersebut. Citra perusahaan yang bersumber dari 

pengalaman memberikan gambaran telah terjadi keterlibatan antara pelanggan 

dengan perusahaan. 

Citra perusahaan yang baik sangatlah penting bagi kelangsungan suatu 

perusahaan, karena citra akan berpengaruh terhadap seluruh elemen yang ada di 

dalam perusahaan tersebut. Citra perusahaan merupakan kesan objek terhadap 

perusahaan yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari 

berbagai sumber informasi yang terpercaya. Pentingnya citra perusahaan 

dikemukakan oleh Sutisna (2001) sebagai berikut. 

1. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra 

positif memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunukasi dan 

mencapai tujuan tujuan secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya. 

2. Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan 

perusahaan.citra yang positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil, 

kualitas teknik/fungsional sedangkan citra negatif dapat memperbesar 

kesalahan tersebut. 

3. Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas 

pelayanan perusahaan. 
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4. Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal. 

Citra perusahaan yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi sikap 

karyawan terhadap perusahaan. 

Citra bagi perusahaan penting karena citra yang baik dari perusahaan akan 

berdampak positif dan menguntungkan sedangkan citra yang buruk akan 

berdampak buruk dan merugikan perusahaan. Pentingnya citra bagi perusahaan 

juga diungkapkan oleh Smith (1995) yaitu sebagai berikut. 

1. Menciptakan keunggulan yang kompetitif 

2. Menjadi ekuitas perusahaan 

3. Mendukung peluncuran produk baru 

4. Meningkatkan penjualan 

5. Membuat kepercayaan kreditur, penanam modal atau penanam saham 

6. Menciptakan harmonisasi dalam hubungan antar karyawan 

7. Mampu mendapatkan pegawai baru yang baik 

8. Mendorong keberhasilan dalam manajemen kritis 

9. Diasosiasikan dengan nama produk 

Citra perusahaan tidak dapat dibentuk dengan sendirinya, haruslah ada 

upaya upaya yang dilakukan agar citra tersebut menjadi semakin baik. Citra 

perusahaan yang bersumber dari pengalaman memberikan gambaran telah terjadi 

keterlibatan antara konsumen dengan perusahaan. Upaya perusahaan sebagai 

sumber informasi terbentuknya citra perusahaan memerl ukan keberadaan secara 

lengkap. Informasi yang lengkap dimaksudkan sebagai informasi yang dapat  
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menjawab kebutuhan dan keinginan objek sasaran. Proses pembentukan citra 

perusahaan sebagai berikut (Hawkins et al., 2000). 

 

 

 

Gambar 3. Proses Terbentuknya Citra Perusahaan 

 
Sumber: Hawkins et al. (2000) 

Berdasarkan gambar proses terbentuknya citra perusahaan berlangsung beberapa 

tahapan. Pertama objek, mengetahui (melihat atau mendengar) upaya yang 

dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. Kedua, memperhatikan 

upaya perusahaan tersebut. Ketiga, setelah adanya perhatian objek mencoba 

memahami semua yang ada pada upaya perusahaan. Keempat, terbentuknya citra 

perusahaan pada objek. Kelima, citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan 

prilaku objek sasaran dalam hubungannya dengan perusahaan. Terdapat empat 

komponen dalam citra, yaitu sebagai berikut (Ardianto dan Soemirat, 2007). 

1. Persepsi 

Adalah hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan 

dengan satu proses pemaknaan. Dengan kata lain individu akan 

memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya 

mengenai rangsang. 

Exposure Attention Comprehensive Image 

Behavior 
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2. Kognisi 

Adalah suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan 

ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, 

sehingga individu harus memberikan informasi informasi yang cukup yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

3. Motif 

Adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan kegiatan tertentu guna mencapai satu 

tujuan. 

4. Sikap 

Adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi berfikir dan merasa dalam 

menghadapi ide, objek, situasi atau nilai. Siakp bukan prilaku tetapi 

kecenderungan untuk berprilaku dengan cara tertentu. 

Citra perusahaan tidak tumbuh secara langsung dari pengalaman 

pelanggan dengan pemberi layanan, tapi dari interaksi pelanggan dengan orang 

lain atau informasi lain dari sumber eksternal (misalnya, koran, TV, blog, dan 

lain-lain) (Hansen et al., 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa citra harus 

dinilai melalui pemprosesan informasi. Individu dengan need for cognition tinggi 

termotivasi untuk melakukan hal tersebut, maka pengaruh citra perusahaan lebih 

besar terhadap loyalitas untuk need for cognition tinggi. Penilain citra juga 

membutuhkan proses perbandingan tingkat kepuasan dan faktor lainnya (Hansen 

et al., 2013). Individu dengan need for cognition tinggi cenderung untuk lebih 

berusaha untuk melakukan perbandingan-perbandingan tersebut. Hansen et al. 
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(2013) menemukan bahwa citra perusahaan lebih tepat digunakan oleh pelanggan 

dengan need for cognition tinggi dalam menilai loyalitas. Dalam konteks 

penelitian ini, peningkatan citra Bank Mandiri cabang Yogyakarta dapat 

dikonsumsi oleh nasabah dengan need for cognition tinggi. Berdasarkan 

penjelasan di atas, hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut. 

H2: Citra Bank Mandiri cabang Yogyakarta memiliki pengaruh lebih kuat 

terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition tinggi dibandingkan 

nasabah dengan need for cognition rendah 

2.5. Nilai 

Menurut Kotler dan Keller (2012), perceived value (nilai yang dirasakan 

pelanggan) adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat 

serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif- alternatif lain yang dipikirkan. 

Perceived value didefinisikan sebagai perbedaan antara benefit dan pengorbanan 

(monetary dan non-monetary) yang dipersepikan pelanggan pada ekspektasi 

kebutuhan dan keinginanannya (Lapierre, 2000). Dari definisi tentang customer 

perceived value tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai yang dirasakan 

oleh pelanggan adalah evaluasi menyeluruh dari kegunaan suatu produk yang 

didasari oleh persepsi pelanggan terhadap sejumlah manfaat yang akan diterima 

dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan atau secara umum dipikiran 

konsumen. 

Ukuran perceived value antara lain sebagai berikut (Chua, 2002). 

1. Emotional Value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau 

afektif/emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. 
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2. Social Value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep diri- social konsumen. 

3. Quality/ Performance Value, yakni utilitas yang didapatkan dari produk 

karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. 

4. Price/ Value for Money, yakni utilitas yang diperoleh dari persepsi 

terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan. 

Menurut Sumarwan (2010), perceived value atau nilai yang dirasakan pelanggan 

dapat diciptakan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. 

1. Biaya daur hidup dan penciptaan nilai 

Bagi nilai ekonomi superior, pelanggan harus memperoleh keuntungan 

ekonomi diatas daur hidup pengguna. Terdapat enam sumber utama biaya 

siklus hidup yang menciptakan nilai, yaitu harga yang dibayarkan, biaya 

penggunaan, biaya pemeliharaan, biaya kepemilikan, serta biaya 

pembuangan. 

2. Harga kinerja dan penciptaan nilai 

Walaupun nilai ekonomis menyediakan dasar yang kuat untuk 

menciptakan nilai pelanggan berdasarkan biaya, tetapi terdapat aspekaspek 

kinerja produk yang lebih sulit dihitung dalam pembiayaan total 

pembelian. Kinerja dapat juga meliputi fitur-fitur dan fungsi-fungsi produk 

yang tidak menghemat uang tetapi meningkatkan pemakaia sehingga 

menciptakan nilai pelanggan. 

3. Benefit yang dipersepsikan dan penciptaan nilai 
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Nilai relatif kinerja harga dan ekonomi memberikan ukuran yang terbaik 

mengenai nilai pelanggan, tetapi evaluasi pelanggan terhadap produk 

sering melampaui ukuran kinerja harga dan ekonomis. Persepsi pelanggan 

tentang kualitas layanan, reputasi merek, dan biaya-biaya lain selain harga 

juga mempengaruhi nilai pelanggan. Setelah diketahui persepsi manfaat 

dan persepsi biaya secera keseluruhan maka selisihnya merupakan nilai 

pelanggan yang dipersepsikan.  

4. Benefit pelanggan  

Sebelum dapat menentukan keseluruhan nilai pelanggan yang diciptakan, 

perlu ditentukan biaya- biaya pembelian yang dipersepsikan. Posisi daya 

saing perusahaan terkait dengan pelayanan yang dipersepsikan lebih tinggi 

daripada competitor yang pada gilirannya akan meningkatkan total biaya 

pembelian yang dipersepsikan. Apabila persepsi mengenai total biaya 

pembelian dan total manfaat telah diperoleh, maka perusahaan dapat 

mengevaluasi tingkat nilai yang tercipta untuk pelanggan. 

5. Benefit emosional dan penciptaan nilai 

Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik dan psikologis. Setelah 

kebutuhan disik terpenuhi maka manusia memerlukan kebutuhan psikologi 

seperti hubungan yang hangat, afiliasi, status, pengakuan, dihormati, 

kegembiraan, semangat, dan pengakuan diri. Kebutuhan psikologis dapat 

dilayani dengan membeli produk yang menawarkan serankaian benefit 

emosional yang konsisten dengan kebutuhan itu karena banyak produk 

memiliki personalitas dengan makna psikologis. 
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Penelitian ini mendifinisikan nilai sebagai persepsi atas seluruh nilai yang 

dirasakan atau diperoleh. Penentuan nilai sebuah layanan tidak hanya 

membutuhkan motivasi untuk mengelaborasi informasi (melalui need for 

cognition), tetapi juga kemampuan dalam mengelaborasi. Need for cognition tidak 

berhubungan dengan tingkat keahlian khusus dalam suatu bidang untuk membuat 

penentuan detail atas kualitas intrinsik suatu layanan dalam meberikan nilai 

(Hansen et al., 2013). Meskipun kedua kelompok individu dengan need for 

cognition tinggi dan rendah memiliki persepsi nilai masing-masing, individu 

dengan need for cognition tinggi lebih cenderung sensitif terhadap kesulitan 

menentukan penilaian akurat, sehingga individu dengan need for cognition tinggi 

enggan untuk menentukan nilai yang dirasakan dan lebih fokus terhadap 

pengalaman dan keyakinan atas kualitas layanan dalam penentuan loyalitas 

(Hansen et al., 2013). Selain itu, individu dengan need for cognition tinggi lebih 

hati-hati terhadap asimetri informasi antara pelanggan dan pemberi layanan 

(Akerlof, 1970). Penelitian Hansen et al. (2013) menemukan bahwa individu 

dengan need for cognition tinggi cenderung lebih skeptic (tidak percaya) terhadap 

tingkat akurasi penentuan nilai yang dirasakan dibandingkan individu dengan 

need for cognition rendah. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan nilai yang 

lebih dirasakan nasabah Bank Mandiri cabang Yogyakarta dengan need for 

cognition rendah, sehingga lebih mampu dalam menjelaskan loyalitas nasabah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 
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H3: Nilai yang dirasakan nasabah Bank Mandiri cabang Yogyakarta 

memiliki pengaruh lebih kuat terhadap loyalitas nasabah dengan need for 

cognition rendah dibandingkan nasabah dengan need for cognition tinggi 

 

2.6. Kredibilitas 

Komunikasi organisasi berperan penting dalam lingkungan bisnis sebagai 

pengamanan brand image, kemudian berkembang menjadi reputasi perusahaan 

(Hardjana, 2008). Reputasi perusahaan memberikan kontribusi besar terhadap 

kesusksesan yang diperoleh perusahaan. Dalam membangun reputasi, perusahaan 

harus memperhatikan kredibilitas. Kredibilitas sangat penting dalam bidang 

pemasaran, khususnya berkaitan dengan pelayanan, karena ketidakmampuan 

konsumen untuk memeriksa terlebih dahulu kualitas layanan untuk dikonsumsi 

(Clow dan James, 2011). 

Kredibilitas perusahaan didefinisikan sebagai seberapa jauh konsumen 

percaya bahwa perusahaan bisa merancang dan menghadirkan produk atau jasa 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Kotler dan Keller, 

2012). Kredibilitas perusahaan juga didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

terhadap kejujuran dan keahlian pemangku kepentingan perusahaan, dan 

merupakan intensitas keyakinan dan komunikasi pada waktu tertentu (Goldsmith 

et al., 2000). 

Merek perusahaan yang kredibel dapat digunakan pelanggan untuk 

mengevaluasi produk/jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut (Li et al., 2011). 

Kredibilitas perusahaan menentukan tingkat efektivitas komunikasi, karena 
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mengandung intensitas makna relasional dan erfungsi sebagai kerangka 

pemahaman komunikasi (Hardjana, 2008). Kerangka pemahaman komunikasi 

akan terbentuk berdasarkan akumulasi pengalaman konsumen terhadap 

organisasi/perusahaan (Roslina, 2010). Nama perusahaan yang kredibel dan kuat 

serta positif mampu meningkatkan citra merek atau produk secara keseluruhan 

dan mempunyai pengaruh positif terhadap ekuitas merek, sehingga berpengaruh 

terhadap minat beli yang tinggi (Li et al., 2011). Perusahaan dengan kredibilitas 

tinggi dapat memanfaatkannya untuk mempengaruhi pelanggan terhadap strategi 

pemasaran, sehingga membentuk citra yang baik sekaligus mempengaruhi sikap 

pelanggan. Penentu penilaian kredibilitas perusahaan yaitu sebagai berikut 

(Newell dan Goldsmith, 2001). 

1. Corporate Expertise 

Sejauh mana perusahaan dinilai ahli oleh pelanggan dalam memproduksi 

barang/jasa. 

2. Corporate Trustworthiness 

Sejauh mana perusahaan dinilai jujur oleh pelanggan dalam memasarkan 

barang/jasa 

Kredibilitas menggambarkan karakteristik pemberi layanan jasa dan bukan 

merupakan kualitas intrinsik dalam layanan utama (Ganesan, 1994). Hal tersebut 

membuat pelanggan hanya membutuhkan usaha berpikir yang lebih sedikit dalam 

menilai kredibilitas jika dibandingkan kualitas intrinsik lainnya. Dalam industri 

perbankan, tingkat suku bungan dan pengembalian merupakan kualitas layanan 

secara instrinsik yang membutuhkan motivasi untuk melakukan proses 
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perhitungan oleh nasabah; sedangkan cara bank memperlakukan nasabah dalam 

memproses layanan perbankan dan respon atas masalah yang muncul merupakan 

bentuk persepsi atas penilaian kredibilitas (Zeithaml, 1988). Penilaian perilaku 

pemberi layanan perbankan tidak membutuhkan usaha berpikir yang banyak 

dibandingkan kualitas layanan secara intrinsik, sehingga individu dengan need for 

cognition rendah lebih cenderung bergantung pada penilaian kredibilitas dalam 

pengambilan keputusan untuk loyal atau tidak terhadap perusahaan pemberi 

layanan jasa. Penelitian Hansen et al. (Hansen et al., 2013) menemukan bahwa 

individu dengan need for cognition tinggi lebih cenderung menilai kualitas 

layanan secara intriksi, dan memiliki persepsi bahwa kredibilitas tidak berfungsi 

apabila kualitas layanan intrinsik rendah. Selain itu, individu dengan need for 

cognition tinggi lebih hati-hati terhadap asimetri informasi antara pelanggan dan 

pemberi layanan (Akerlof, 1970), dan kredibilitas tidak memberikan informasi 

kualitas layanan secara intrinsik. Dalam konteks penelitian ini, kredibilitas Bank 

Mandiri cabang Yogyakarta lebih dirasakan nasabah dengan need for cognition 

rendah, sehingga lebih mampu dalam menjelaskan loyalitas nasabah. Berdasarkan 

penjelasan di atas, hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut. 

H4: Kredibilitas Bank Mandiri cabang Yogyakarta memiliki pengaruh lebih 

kuat terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah 

dibandingkan nasabah dengan need for cognition tinggi 

2.7. Model Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan nasabah, citra 

perusahaan, nilai yang dirasakan nasabah, serta kredibilitas perusahaan terhadap 
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loyalitas nasabah Bank Mandiri Yogyakarta. Karena kepuasan nasabah, citra 

perusahaan, nilai yang dirasakan nasabah, serta kredibilitas perusahaan 

merupakan hasil pengalaman dan ingatan yang dirasakan nasabah sebagai 

informasi, maka need for cognition berperan sebagai pemoderasi dalam proses 

pengolahan informasi tersebut dalam menentuk loyalitas nasabah, yaitu dengan 

menguji pengaruh kepuasan nasabah, citra perusahaan, nilai yang dirasakan 

nasabah, serta kredibilitas perusahaan terhadap loyalitas nasabah Bank Mandiri 

Yogyakarta antara kelompok nasabah dengan need for cognition tinggi dan 

kelompok nasabah dengan need for cognition rendah. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka model penelitian yang akan diajukan sebagai berikut. 

Gambar 4. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

Sumber: pengembangan hipotesis dan penelitian terdahulu 
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