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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1 Kepuasan nasabah berpengaruh lebih kuat terhadap loyalitas nasabah Bank 

Mandiri Yogyakarta dengan need for cognition yang tinggi dibandingkan 

need for cognition yang rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

nasabah dengan need for cognition yang tinggi mampu mengelaborasi 

penilaian kepuasan dengan niat pelanggan untuk tetap loyal terhadap 

pemberi layanan. 

2 Citra bank berpengaruh lebih kuat terhadap loyalitas nasabah Bank 

Mandiri Yogyakarta dengan need for cognition yang tinggi dibandingkan 

need for cognition yang rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

nasabah dengan need for cognition tinggi termotivasi untuk memproses 

berbagai informasi mengenai citra bank, sehingga pengaruh citra 

perusahaan lebih besar terhadap loyalitas untuk need for cognition tinggi. 

3 Nilai yang dirasakan oleh nasabah berpengaruh lebih kuat terhadap 

loyalitas nasabah Bank Mandiri Yogyakarta dengan need for cognition 

yang rendah dibandingkan need for cognition yang tinggi. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa nasabah dengan need for cognition tinggi lebih 

cenderung sensitif terhadap kesulitan menentukan penilaian akurat 
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penentuan nilai dan lebih fokus terhadap pengalaman dan keyakinan atas 

kualitas layanan instrinsik. 

4 Kredibilitas bank berpengaruh lebih kuat terhadap loyalitas nasabah Bank 

Mandiri Yogyakarta dengan need for cognition yang rendah dibandingkan 

need for cognition yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

penilaian kredibilitas 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. 

5.2. Implikasi Teoritis dan Manajerial 

Secara teoritis, hasil penelitian ini menjadi tambaha literatur dan semakin 

memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya khususnya penelitian Hansen 

et al. (2013) yang menunjukkan peran need for cognition sebagai variabel yang 

memoderasi pengaruh kepuasan yang dirasakan nasabah, kredibilitas bank, nilai 

yang diberikan bank kepada nasabah, serta citra bank di mata nasabah terhadap 

loyalitas nasabah bank.  

Dalam dunia perbankan di Indonesia, persaingan setiap perusahaan 

perbankan semakin ketat. Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, Bank 

Mandiri Yogyakarta harus mampu mempertahankan nasabah menjadi loyal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan dan citra berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition tinggi. Bank Mandiri 

Yogyakarta dapat menentukan strategi mempertahankan nasabah dengan need for 

cognition tinggi dengan meningkatkan kepuasan nasabah dan citra bank. Hasil 
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penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai dan kredibilitas berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah dengan need for cognition rendah. Bank Mandiri 

Yogyakarta dapat menentukan strategi mempertahankan nasabah dengan need for 

cognition rendah dengan meningkatkan nilai yang dirasakan nasabah dan 

kredibilitas bank. Penentuan need for cognition dapat menjadi segmen pasar baru 

bagi Bank Mandiri Yogyakarta. 

5.3. Limitasi Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjawab permasalahan terkait 

hubungan kausalitas antar variabel dalam penelitian ini. Keterbatasan yang 

dimiliki penelitian ini diharapkan dapat terjawab melalui penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

Penelitian ini meneliti salah satu faktor psikologi nasabah yaitu need for 

cognition yaitu perilaku yang menggambarkan kemauan dan motivasi untuk 

berpikir lebih. Penelitian ini hanya menilai persepsi terhadap kemauan dan 

motivasi nasabah untuk berpikir lebih melalui pertanyaan kuesioner, tanpa 

mempertimbangkan pemberian stimulasi bagi nasabah.  

5.4. Saran 

Hansen et al. (2013) menyatakan bahwa merupakan hal yang penting 

untuk penelitian mengenai perilaku melibatkan stimulasi, seperti pencarian dan 

pemprosesan informasi untuk menentukan kebiasaan sesorang. Penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan metode eksperimental untuk menentukan 

tingkat need for cognition, seperti menanggapi atau mengerjakan sebuah kasus 

dengan kondisi tertentu, dalam menilai kemauan dan motivasi untuk berpikir 
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lebih. Pemberian stimulasi bagi nasabah untuk berpikir lebih dapat memberikan 

gambaran yang lebih akurat mengenai need for cognition. 

Saran bagi Bank Mandiri Yogyakarta diharapkan mampu untuk 

mengelompokkan nasabah dalam kelompok need for cognition tinggi dan need for 

cognition rendah melalui survei internal, sehingga dapat menciptakan kelompok 

pangsa pasar baru sebagai keunggulan kompetitif. Hal tersebut berguna dalam 

pembuatan strategi dalam meningkatkan loyalitas nasabah. 

Saran bagi nasabah Bank Mandiri Yogyakarta, khususnya dengan need for 

cognition tinggi yang menikmati untuk berpikir lebih banyak dibandingkan 

nasabah lain, yaitu tidak menilai citra Bank Mandiri Yogyakarta dari informasi 

kasus penipuan dan skimming saja. Nasabah Bank Mandiri Yogyakarta 

diharapkan membandingkan informasi lainnya seperti keterlibatan internal Bank 

Mandiri Yogyakarta, korban, pihak penegak hukum, dan pelaku kejahatan; 

sehingga citra Bank Mandiri Yogyakarta di mata nasabah tidak menurun. Nasabah 

juga diharapkan menilai seluruh aspek; seperti kepuasan, citra, nilai dan 

kredibilitas; secara komprehensif dalam memutuskan apakah nasabah loyal 

kepada Bank Mandiri Yogyakarta. 

  


