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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian tesis ini secara garis besar dijelaskan 

dalam tiga bagian utama. Bagian pertama adalah hasil pengolahan data responden 

yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Bagian kedua 

merupakan hasil analisis penelitian; yaitu pengujian kuesioner, asumsi klasik dan 

regresi berganda meggunakan SPSS 21. Bagian ketiga yaitu pembuktian dari 

hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya. 

 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 200 

responden dengan teknik convinience sampling. Data dikumpulkan dari responden 

dengan penyebaran kuisioner. 

4.1. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang 

diperoleh dari responden. Karakteristik responden berupa jenis kelamin, usia, san 

pekerjaan nasabah Bank Mandiri Yogyakarta. Data mengenai jenis kelamin 

nasabah sebagai berikut. 

Tabel 9. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Pria 

Wanita 

152 

48 

76,0% 

24,0% 

Total 200 100,0% 

  

Tabel 9 menunjukkan bahwa responden didominasi oleh nasabah pria yang 

berjumlah 152 responden atau 76% dari keseluruhan responden. Wanita 

berjumlah 48 responden atau 48% dari keseluruhan responden. 

 Karakteristik responden menurut usia dapat dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 10. Usia Responden 

Usia (tahun) Jumlah Persentase 

< 20  

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

> 60 

10 

56 

94 

35 

3 

2 

5,0% 

28,0% 

47,0% 

17,5% 

1,5% 

1,0% 

Total 200 100% 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagaian besar responden berusia 31 tahun sampai 

40 tahun yaitu sebanyak 94 responden atau 47% dari total responden. Responden 

yang paling sedikit berusia di atas 60 tahun sebanyak 2 responden atau 1% dari 

total responden. 

 Karakteristik responden menurut pekerjaan sebagai berikut. 

Tabel 11. Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Pelajar/Mahasiswa 

Pegawai Swasta 

PNS/TNI/POLRI 

Tidak Bekerja (ibu rumah tangga) 

Wiraswasta 

66 

40 

39 

18 

37 

33,0% 

20,0% 

19,5% 

9,0% 

18,5% 

Total 200 100% 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagaian besar responden pelajar atau mahasiswa 

yaitu sebanyak 66 responden atau 33% dari total responden. Responden yang 

paling sedikit yaitu ibu rumah tangga sebanyak 18 responden atau 9% dari total 

responden. 

4.2. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan secara statistik dengan correceted item-total 

correlation. Hasil uji validitas pertanyaan kuesioner yang disebar ke seluruh 

responden sebagai berikut. 
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Tabel 12. Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Correceted item-total 

correlation 

Kesimpulan Keterangan 

Loyalitas 

Nasabah 

Loyalitas 1 0,753 Valid Digunakan 

Loyalitas 2 0,828 Valid Digunakan 

Loyalitas 3 0,835 Valid Digunakan 

Kepuasan Kepuasan 1 0,816 Valid Digunakan 

Kepuasan 2 0,835 Valid Digunakan 

Kepuasan 3 0,834 Valid Digunakan 

Kepuasan 4 0,739 Valid Digunakan 

Citra Citra 1 0,885 Valid Digunakan 

Citra 2 0,914 Valid Digunakan 

Citra 3 0,873 Valid Digunakan 

Nilai Nilai 1 0,781 Valid Digunakan 

Nilai 2 0,788 Valid Digunakan 

Nilai 3 0,831 Valid Digunakan 

Nilai 4 0,807 Valid Digunakan 

Nilai 5 0,854 Valid Digunakan 

Nilai 6 0,759 Valid Digunakan 

Kredibilitas Kredibilitas 1 0,673 Valid Digunakan 

Kredibilitas 2 0,652 Valid Digunakan 

Kredibilitas 3 0,656 Valid Digunakan 

Kredibilitas 4 0,791 Valid Digunakan 

Kredibilitas 5 0,767 Valid Digunakan 

Kredibilitas 6 0,762 Valid Digunakan 

Kredibilitas 7 0,500 Valid Digunakan 

Need For 

Cognition 

(NFC) 

NFC 1 0,785 Valid Digunakan 

NFC 2 0,745 Valid Digunakan 

NFC 3 0,749 Valid Digunakan 

NFC 4 0,726 Valid Digunakan 

NFC 5 0,869 Valid Digunakan 

NFC 6 0,905 Valid Digunakan 

NFC 7 0,859 Valid Digunakan 

NFC 8 0,797 Valid Digunakan 

NFC 9 0,731 Valid Digunakan 

NFC 10 0,710 Valid Digunakan 

NFC 11 0,888 Valid Digunakan 

NFC 12 0,867 Valid Digunakan 

NFC 13 0,855 Valid Digunakan 

NFC 14 0,805 Valid Digunakan 

NFC 15 0,771 Valid Digunakan 

NFC 16 0,911 Valid Digunakan 

NFC 17 0,891 Valid Digunakan 

NFC 18 0,845 Valid Digunakan 
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Berdasarkan tabel 12, kuesioner yang terdiri dari 41 pertanyaan untuk 6 variabel 

penelitian memiliki nilai correceted item-total correlation di atas 0,3. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner valid dan dapat 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

4.3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan secara statistik dengan cronbach’s alpha. Hasil 

uji reliabilitas pertanyaan kuesioner yang disebar ke seluruh responden sebagai 

berikut. 

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Pertanyaan Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Loyalitas Nasabah 3 0,900 Reliabel 

Kepuasan 4 0,913 Reliabel 

Citra 3 0,946 Reliabel 

Nilai 6 0.932 Reliabel 

Kredibilitas 7 0,886 Reliabel 

Need For Cognition 18 0,973 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 13, kuesioner yang terdiri dari 41 pertanyaan untuk 6 variabel 

penelitian memiliki nilai cronbach’s alpha di atas 0,6. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner reliable dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel penelitian. 

4.4. Deskripsi Jawaban Responden 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuisioner yang terkumpul dari 200 

responden dan dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok dengan need for 

cognition tinggi (NFC tinggi) dan need for cognition rendah (NFC rendah). 

Frekuensi jawaban responden terbagi sebagai berikut. 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi poin 0 sampai 1 
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2. Tidak Setuju (TS) diberi poin 1,01 sampai 2 

3. Agak Tidak Setuju (ATS) diberi poin 2,01 sampai 3 

4. Agak Setuju (AS) diberi poin 3,01 sampai 4 

5. Setuju (S) diberi poin 4,01 sampai 5 

6. Sangat Setuju (SS) diberi poin 5,01 sampai 6 

Rata-rata tanggapan dari keseluruhan responden sebagai berikut. 

Tabel 14. Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel/Pertanyaan NFC rendah 

(100 responden) 

NFC tinggi 

(100 responden) 

Total 

(200 responden) 

Respon Rata-

Rata 

Respon Rata-

Rata 

Respon Rata-

Rata 

Loyalitas Nasabah S 4,4500 S 4,8733 S 4,6617 

Loyalitas 1 S 4,4000 S 4,8300 S 4,6150 

Loyalitas 2 S 4,3900 S 4,7900 S 4,5900 

Loyalitas 3 S 4,5600 S 5,0000 S 4,7800 

Kepuasan S 4,2725 S 4,7950 S 4,5338 

Kepuasan 1 S 4,2100 S 4,5800 S 4,3950 

Kepuasan 2 S 4,1900 S 4,9300 S 4,5600 

Kepuasan 3 S 4,1300 S 4,8400 S 4,4850 

Kepuasan 4 S 4,5600 S 4,8300 S 4,6950 

Citra S 4,7333 SS 5,2600 S 4,9967 

Citra 1 S 4,7000 SS 5,4000 SS 5,0500 

Citra 2 S 4,7000 SS 5,2800 S 4,9900 

Citra 3 S 4,8000 SS 5,1000 S 4,9500 

Nilai S 4,3883 S 4,8367 S 4,6125 

Nilai 1 S 4,4100 S 4,8300 S 4,6200 

Nilai 2 S 4,4000 S 4,9700 S 4,6850 

Nilai 3 S 4,3500 S 4,6600 S 4,5050 

Nilai 4 S 4,3400 S 4,9500 S 4,6450 

Nilai 5 S 4,4100 S 4,8800 S 4,6450 

Nilai 6 S 4,4200 S 4,7300 S 4,5750 

Kredibilitas S 4,6171 S 4,8500 S 4,7336 

Kredibilitas 1 S 4,5100 SS 5,2800 S 4,8950 

Kredibilitas 2 S 4,6400 S 4,9700 S 4,8050 

Kredibilitas 3 S 4,7100 S 4,6700 S 4,6900 

Kredibilitas 4 S 4,5300 S 4,7000 S 4,6150 

Kredibilitas 5 S 4,4500 S 4,6700 S 4,5600 

Kredibilitas 6 S 4,6700 S 5,0000 S 4,8350 

Kredibilitas 7 S 4,8100 S 4,6600 S 4,7350 
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Need For Cognition AS 3,4650 S 4,9272 S 4,1961 

NFC 1 AS 3,2900 S 4,4200 AS 3,8550 

NFC 2 AS 3,4500 S 4,4400 AS 3,9450 

NFC 3 AS 3,3200 S 4,4200 AS 3,8700 

NFC 4 AS 3,5400 S 4,6100 S 4,0750 

NFC 5 AS 3,7600 S 5,0000 S 4,3800 

NFC 6 AS 3,5800 SS 5,1800 S 4,3800 

NFC 7 AS 3,3900 SS 5,0600 S 4,2250 

NFC 8 AS 3,2800 SS 5,1500 S 4,2150 

NFC 9 AS 3,3100 S 4,6100 AS 3,9600 

NFC 10 AS 3,4500 S 4,8500 S 4,1500 

NFC 11 AS 3,4500 SS 5,6300 S 4,5400 

NFC 12 AS 3,5900 SS 5,3900 S 4,4900 

NFC 13 AS 3,7000 S 4,9400 S 4,3200 

NFC 14 AS 3,5900 S 4,7000 S 4,1450 

NFC 15 AS 3,5400 S 4,6700 S 4,1050 

NFC 16 AS 3,3300 SS 5,3000 S 4,3150 

NFC 17 AS 3,3900 SS 5,0600 S 4,2250 

NFC 18 AS 3,4100 SS 5,2600 S 4,3350 

 

Tabel 14 secara umum menunjukkan bahwa pada variabel loyalitas 

nasabah, responden rata-rata menilai setuju dengan semua pernyataan yang 

diajukan; baik untuk kelompok need for cognition rendah, kelompok need for 

cognition tinggi, maupun total responden secara keseluruhan. Hal tersebut dilihat 

dari nilai rata-rata variabel yaitu 4,4500 untuk kelompok need for cognition 

rendah; 4,8733 untuk kelompok need for cognition tinggi; 4,6617 untuk 

responden keseluruhan; yang berada pada rentang skala Setuju (S) dan semua nilai 

rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam rentang tersebut.  

Pada variabel kepuasan nasabah, responden rata-rata menilai setuju dengan 

semua pernyataan yang diajukan; baik untuk kelompok need for cognition rendah, 

kelompok need for cognition tinggi, maupun total responden secara keseluruhan. 

Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 4,275 untuk kelompok need 
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for cognition rendah; 4,7950 untuk kelompok need for cognition tinggi; 4,5338 

untuk responden keseluruhan; yang berada pada rentang skala Setuju (S) dan 

semua nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam rentang tersebut. 

Pada variabel citra Bank Mandiri di mata nasabah, responden dengan need 

for cognition rendah rata-rata menilai setuju dengan semua pernyataan yang 

diajukan, yaitu dengan nilai rata-rata variabel 4,733 yang berada pada rentang 

skala setuju (S) dan semua nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam 

rentang tersebut. Responden dengan need for cognition tinggi rata-rata menilai 

sangat setuju dengan semua pernyataan yang diajukan, yaitu dengan nilai rata-rata 

variabel 5,2600 yang berada pada rentang skala sangat setuju (SS) dan semua nilai 

rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam rentang tersebut. Responden 

secara keseluruhan rata-rata menilai setuju dengan semua pernyataan yang 

diajukan, yaitu dengan nilai rata-rata variabel 4,9967 yang berada pada rentang 

skala setuju (S) dan sebagian besar nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke 

dalam rentang tersebut. 

Pada variabel nilai yang dirasakan nasabah, responden rata-rata menilai 

setuju dengan semua pernyataan yang diajukan; baik untuk kelompok need for 

cognition rendah, kelompok need for cognition tinggi, maupun total responden 

secara keseluruhan. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 4,3883 

untuk kelompok need for cognition rendah; 4,8367 untuk kelompok need for 

cognition tinggi; 4,6125 untuk responden keseluruhan; yang berada pada rentang 

skala Setuju (S) dan semua nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam 

rentang tersebut. 
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Pada variabel kredibilitas Bank Mandiri, responden rata-rata menilai setuju 

dengan semua pernyataan yang diajukan; baik untuk kelompok need for cognition 

rendah, kelompok need for cognition tinggi, maupun total responden secara 

keseluruhan. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 4,6171 untuk 

kelompok need for cognition rendah; 4,8500 untuk kelompok need for cognition 

tinggi; 4,7336 untuk responden keseluruhan; yang berada pada rentang skala 

Setuju (S) dan sebagian besar nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke 

dalam rentang tersebut. 

Pada variabel need for cognition, responden dengan need for cognition 

rendah rata-rata menilai agak setuju dengan semua pernyataan yang diajukan, 

yaitu dengan nilai rata-rata variabel 3,4650 yang berada pada rentang skala agak 

setuju (AS) dan semua nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam 

rentang tersebut. Responden dengan need for cognition tinggi rata-rata menilai 

setuju dengan semua pernyataan yang diajukan, yaitu dengan nilai rata-rata 

variabel 4,9272 yang berada pada rentang skala setuju (S) dan sebagian besar nilai 

rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam rentang tersebut. Responden 

secara keseluruhan rata-rata menilai setuju dengan semua pernyataan yang 

diajukan, yaitu dengan nilai rata-rata variabel 4,1961 yang berada pada rentang 

skala setuju (S) dan sebagian besar nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke 

dalam rentang tersebut. 

4.5. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Hasil uji normalitas sebagai berikut. 



56 
 

Tabel 15. Uji Normalitas 

Kelompok Responden Signifikansi Kesimpulan 

Need For Cognition Tinggi 0,111 
Data Terdistribusi Normal 

Need For Cognition Rendah 0,152 

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov untuk 

kelompok responden need for cognition tinggi sebesar 0,111 (di atas 0,05). 

Signifikansi Kolmogorov Smirnov untuk kelompok responden need for cognition 

rendah sebesar 0,152 (di atas 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua 

model regresi memiliki data yang terdistribusi normal. 

4.6. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Hasil uji 

heteroskedastisitas sebagai berikut. 

Tabel 16. Uji Heteroskedastisitas 

 Signifikansi Kesimpulan 

Need For 

Cognition Tinggi 

Need For Cognition 

Rendah 

Kepuasan 0,572 0,145 

Bebas Masalah 

Heteroskedastisitas 

Citra 0,788 0,195 

Nilai 0,266 0,373 

Kredibilitas 0,165 0,773 

Variabel Dependen: Nilai Absolut Residual 

 

Tabel 16 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, baik untuk kelompok 

need for cognition tinggi maupun kelompok need for cognition, rendah memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini 

bebas masalah heteroskedastisitas. 

4.7. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance dan VIF. Hasil uji 

multikolinearitas sebagai berikut. 
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Tabel 17. Uji Multikolinearitas 

 Need For Cognition 

Tinggi 

Need For Cognition 

Rendah 

Kesimpulan 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

Kepuasan 0,429 2,332 0,808 1,238 

Bebas Masalah 

Multikolinearitas 

Citra 0,449 2,225 0,722 1,385 

Nilai 0,613 1,631 0,228 4,393 

Kredibilitas 0,717 1,395 0,184 5,429 

 

Tabel 17 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, baik untuk regresi 

dengan responden need for cognition tinggi maupun responden need for cognition 

rendah, memiliki nilai tolerance berada di atas 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 

10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini bebas masalah 

multikolinearitas. 

4.8. Uji Regresi 

Hipotesis penelitian diuji menggunakan dua model regresi berganda, yaitu 

kelompok need for cognition tinggi dan rendah. Hasil uji regresi sebagai berikut. 

Tabel 18. Uji Regresi 

 Need For Cognition 

Tinggi 

Need For Cognition 

Rendah 

Kesimpulan 

Koefisien Signifikansi Koefisien Signifikansi 

Konstanta 0,285  -0,394   

Kepuasan 0,659 0,000 -0,057 0,166 H1 diterima 

Citra 0,205 0,009 0,035 0,194 H2 diterima 

Nilai 0,149 0,176 0,442 0,000 H3 diterima 

Kredibilitas -0,077 0,519 0,645 0,000 H4 diterima 

R Square 0,680 0,942  

Sig. F 0,000 0,000  

 

Tabel 18 menunjukkan hasil uji regresi untuk 2 model regresi yaitu regresi untuk 

responden dengan need for cognition tinggi responden dengan need for cognition 

rendah. Seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil uji 

regresi, maka persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut. 
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Persamaan 3 

                           

                                     

                                            

                        

Persamaan 4 

                           

                                      

                                            

                        

Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F untuk model regresi 

dengan responden need for cognition tinggi sebesar 0,000 (di bawah 0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa model regresi fit, karena seluruh variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan, sehingga 

layak untuk dilakukan uji parsial. Nilai R square, yang menunjukkan kekuatan 

penjelas model regresi, dengan responden need for cognition tinggi sebesar 0,680. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian 

ini mampu menjelaskan loyalitas nasabah dengan need for cognition tinggi 

sebesar 68%, sedangkan sisanya sebesar 32% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak ada dalam penelitian ini. 

Nilai signifikansi F untuk model regresi dengan responden need for 

cognition rendah sebesar 0,000 (di bawah 0,05). Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa model regresi fit, karena seluruh variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara simultan, sehingga layak untuk dilakukan uji parsial. 
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Nilai R square, yang menunjukkan kekuatan penjelas model regresi, dengan 

responden need for cognition rendah sebesar 0,942. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah sebesar 94,2%, sedangkan 

sisanya sebesar 5,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian 

ini. 

4.9. Uji Hipotesis dan Pembahasan 

Hasil uji hipotesi pada regresi berganda tabel 18 dijelaskan sebagai. 

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 

Berdasarkan hasil analisis data, kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah dengan need for cognition tinggi. Hasil tersebut dilihat dari 

koefisien regresi kepuasan untuk need for cognition tinggi sebesar 0,659 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 (di bawah 0,05). Kepuasan tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah. Hasil tersebut dilihat 

dari nilai signifikansi kepuasan untuk need for cognition rendah sebesar 0,166 (di 

atas 0,05). Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa 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, diterima. 

Semakin tinggi kepuasan nasabah menunjukkan semakin berkualitas 

layanan yang diterima. Kualitas layanan tinggi yang diterima nasabah membuat 
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nasabah menjadi loyal kepada pemberi layanan, khusunya nasabah dengan need 

for cognition tinggi. 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. 

Hasil tersebut mengindikaskan bahwa 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). Individu dengan need for cognition yang tinggi 

lebih mampu mengelaborasi penilaian kepuasan. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Hansen et al. (2013) dan Cacioppo et al. (1996) yang mendukung 

bahwa individu dengan need for cognition yang tinggi lebih mampu menilai 

kepuasan dibandingkan individu dengan need for cognition yang rendah. 

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 

Berdasarkan hasil analisis data, citra berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah dengan need for cognition tinggi. Hasil tersebut dilihat dari 

koefisien regresi citra untuk need for cognition tinggi sebesar 0,205 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,009 (di bawah 0,05). Citra tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah. Hasil tersebut dilihat dari 

nilai signifikansi kepuasan untuk need for cognition rendah sebesar 0,194 (di atas 

0,05). Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa citra Bank Mandiri cabang 
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Yogyakarta memiliki pengaruh lebih kuat terhadap loyalitas nasabah dengan need 

for cognition tinggi dibandingkan nasabah dengan need for cognition rendah, 

diterima. 

Semakin tinggi citra Bank Mandiri Yogyakarta, maka semakin tinggi 

impresi nasabah. Impresi nasabah yang baik menunjukkan bahwa nasabah 

menerima kesan yang baik dari Bank Mandiri sehingga nasabah akan loyal, 

khususnya nasabah dengan need for cognition yang tinggi. 

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 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), sehinga nasabah 

butuh berbagai informasi, baik internal maupun eksternal, untuk menilai citra 

bank. Individu dengan need for cognition tinggi termotivasi untuk melakukan hal 

tersebut, sehingga 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. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 

Hansen et al. (2013) menemukan bahwa citra perusahaan lebih tepat digunakan 

oleh pelanggan dengan need for cognition tinggi dalam menilai loyalitas. 

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 
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Berdasarkan hasil analisis data, nilai berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah. Hasil tersebut dilihat dari 

koefisien regresi nilai untuk need for cognition rendah sebesar 0,442 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (di bawah 0,05). Nilai tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah dengan need for cognition tinggi. Hasil tersebut dilihat dari 

signifikansi nilai untuk need for cognition tinggi sebesar 0,176 (di atas 0,05). 

Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa 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, diterima. 

Semakin tinggi nilai yang dirasakan atau diperoleh nasabah, maka nasabah 

akan semakin loyal, khususnya nasabah dengan need for cognition rendah. Hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa individu dengan need for cognition tinggi 

enggan untuk mengevaluasi nilai yang diperoleh dalam menentukan kualitas 

layanan. Hal tersebut karena individu dengan need for cognition tinggi lebih 

cenderung sensitif terhadap kesulitan menentukan penilaian akurat penentuan nilai 

dan lebih fokus terhadap pengalaman dan keyakinan atas kualitas layanan 

instrinsik. 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). Selain itu, individu dengan 

need for cognition tinggi lebih hati-hati terhadap asimetri informasi antara 

pelanggan dan pemberi layanan (Akerlof, 1970). Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Hansen et al. (2013) yang menemukan bahwa individu dengan need for 
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cognition tinggi cenderung lebih skeptic (tidak percaya) terhadap tingkat akurasi 

penentuan nilai yang dirasakan dibandingkan individu dengan need for cognition 

rendah. 

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 

Berdasarkan hasil analisis data, kredibilitas berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah. Hasil tersebut dilihat 

dari koefisien regresi kredibilitas untuk need for cognition rendah sebesar 0,645 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (di bawah 0,05). Kredibilitas tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition tinggi. Hasil 

tersebut dilihat dari nilai signifikansi kredibilitas untuk need for cognition tinggi 

sebesar 0,519 (di atas 0,05). Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa 

kredibilitas Bank Mandiri cabang Yogyakarta memiliki pengaruh lebih kuat 

terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah dibandingkan 

nasabah dengan need for cognition tinggi, diterima. 

Semakin tinggi kredibilitas bank, maka semakin baik bank di mata 

nasabah, sehingga nasabah semakin loyal, khususnya nasabah dengan need for 

cognition rendah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelanggan hanya 

membutuhkan usaha berpikir yang lebih sedikit dalam menilai kredibilitas jika 

dibandingkan kualitas intrinsik lainnya. Hal tersebut karena kredibilitas 

menggambarkan karakteristik pemberi layanan jasa dan bukan merupakan kualitas 

intrinsik dalam layanan utama (Ganesan, 1994). Dalam industri perbankan, 
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tingkat suku bunga dan pengembalian merupakan kualitas layanan secara 

instrinsik yang membutuhkan motivasi untuk melakukan proses 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. Hasil 

ini konsisten dengan penelitian Hansen et al. (2013) yang 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. 

 

  


