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Abstrak - Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh promosi dan kualitas layanan terhadap Loyalitas melalui
kepercayaan yang miliki oleh nasabah yang menggunakan internet banking pada Bank niaga. Sampel penelitian ini
adalah nasabah yang menggunakan inernet banking pada Bank CIMB Niaga sejumlah 350 responden. Teknik
sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Penelitian menggunakan model Structural Equation Modelling
(SEM) dengan Promosi dan Kualitas Layanan sebagai variabel bebas, serta variabel Kepercayaan dan Loyalitas
sebagai variabel tidak bebas. Promosi sebagai variable X1, Kualitas Layanan sebagai variable X2, Kepercayaan
sebagai variable Y1 dan Loyalitas sebagai variable Y2.
Promosi dapat diartikan sebagai bagian dari bauran pemasaran yang memegang peranan penting dalam optimal atau
tidaknya jumlah produk atau jasa yang dapat dijual oleh produsen. Kualitas layanan adalah adanya perbandingan 2
faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan
yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected service). Kepercayaan dalam internet banking adalah
yang dapat diukur melalui technology orientation, reputation dan perceived risk. Loyalitas adalah sebagai niat dari
konsumen untuk kembali menggunakan internet banking berdasarkan pengalaman dan harapan mereka di masa lalu.
Dari hasil pengolahan alat statistik AMOS, didapat bahwa promosi dan kualitas layanan berpengaruh positif
terhadap loyalitas nasabah pengguna internet banking di Bank CIMB Niaga
Kata Kunci: Promosi , kualitas layanan, kepercayaan, loyalitas

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi mengalami
perubahan yang sangat cepat dan pesat, dan saat ini
sudah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak dapat
ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan teknologi
informasi adalah perubahan kehidupan masa depan
manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan
aman. Kemajuan teknologi informasi, telah melahirkan
banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia
saat ini, memberikan banyak kemudahan dan membantu
pekerjaan manusia. Teknologi Informasi tak bisa
dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap kehidupan manusia. Mulai dari wahana
teknologi informasi yang paling sederhana berupa
perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon
genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel (WAP),
informasi mengalir dengan sangat cepat. Dalam dunia
perbankan teknologi Internet (dunia maya) mulai
menjadi trend. Internet Banking mulai muncul sebagai
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salah satu servis dari Bank. Pelayanan (servis) ini mulai
menjadi tuntutan dari sebagian nasabah Bank, sama
halnya dengan servis ATM dan phone banking atau
SMS banking. Akan aneh jika sebuah Bank tidak
mengikuti trend ini karena telah merupakan bagian
pelayanan prima (service excellence) dari suatu Bank.
Penggunaan internet banking merupakan
fleksibilitas dan mobilitas seseorang yang kian cepat
dan hadirnya pelayanan internet menuntut pelayanan
perbankan yang juga lebih mudah dan cepat. Tuntutan
internet banking ini datangnya dari nasabah yang
menginginkan servis cepat, aman, nyaman murah dan
tersedia setiap saat (24 jam per hari, 7 hari per minggu)
dan dapat diakses dari mana saja baik itu dari HP,
Komputer, laptop atau note book, PDA, dan sebagainya.
Keseluruhan tuntutan ini dapat diberikan oleh layanan
internet banking
Layanan internet banking merupakan wujud
dari responsifnya suatu Bank terhadap peluang,
persaingan dalam era internet saat ini. Aplikasi
teknologi informasi dalam internet banking akan
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meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas
sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem
penjualan yang jauh lebih efektif daripada Bank
konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi
informasi dalam internet banking, maka internet
banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri
perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan
internet banking, Bank memberikan informasi mengenai
produk dan jasanya via portal di internet, memberikan
akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan
meng-update data pribadinya
Penggunaan internet banking
dalam
perkembangan teknologi yang semakin banyak
persaingan antar Bank dalam menghadapi peran
ekonomi kreatif yang mana transaksi perdagangan akan
bisa cepat dan efisien . Maka dengan adanya hal
tersebut, promosi dan kualitas layanan merupakan factor
yang paling penting bagi Bank untuk memasarkan
produk internet banking ini untuk bisa diketahui oleh
masyarakat. Melalui promosi dan kualitas layanan ini
masyarakat akan bisa tertarik atau bisa mempercayai
terlebih dahulu apa yang diberikan oleh Bank tersebut.
Kepercayaan yang harus dimiliki oleh para nasabah
dalam penggunaan internet banking itu adalah paling
penting. Tanpa ada kepercayaan itu maka suatu produk
secanggih apapun tidak akan di lirik oleh masyarakat.
Setelah mereka percaya akan produk Bank tersebut
maka para nasabah tadi akan timbul keinginan atau
loyalitas untuk menggunakan internet banking tersebut.
Loyalitas dalam penggunaan internet banking
merupakan bukti bahwa para
nasabah tersebut
menginginkan penggunaan internet banking berdasarkan
informasi-informasi yang para nasabah pahami baik dari
Bank yang bersangkutan ataupun dari teman atau
kerabat. tersebut. Tanpa adanya kepercayaan dalam
penggunaan internet banking maka nasabah tidak akan
loyal dalam penggunaan internet banking tersebut.
Dari uraian diatas maka penulis mengambil
judul “Pengaruh Promosi dan Kualitas Layanan Melalui
Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pengguna Internet
Banking pada Bank CIMB Niaga”
1.2 Maksud dan Tujuan
Berdasarkan latar belakang masalah diatas
maka akan dijabarkan maksud dan tujuan penelitian ini
adalah:
1. Menganalisa seberapa besar pengaruh promosi
terhadap kepercayaan nasabah dalam menggunakan
internet banking di Bank CIMB Niaga
2. Menganalisa seberapa besar pengaruh kualitas
layanan terhadap kepercayaan dalam menggunakan
internet banking di Bank CIMB Niaga
3. Menganalisa seberapa besar pengaruh promosi
terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan
internet banking di Bank CIMB Niaga
4. Menganalisa seberapa besar pengaruh kualitas
layanan terhadap loyalitas nasabah dalam

5.

menggunakan internet banking di Bank CIMB
Niaga
Menganalisa seberapa besar pengaruh kepercayaan
nasabah terhadap loyalitas nasabah

1.3 Perumusan Masalah
Promosi dan kualitas layanan saat ini pada
Bank CIMB Niaga sudah berkembang dengan baik
terbukti dengan banyaknya jumlah nasabah dan
banyaknya outlet bank-Bank CIMB Niaga yang berdiri.
Dalam perkembangan teknologi informasi ini, Bank
CIMB Niaga
sudah mempunyai system internet
banking yang digunakan untuk melakukan transaksi
perbankan tanpa harus datang ke Bank CIMB Niaga.
Menurut Maharsi dan Fenny[1] bahwa dalam
penggunaan internet banking ini maka para nasabah
harus mempunyai kepercayaan terlebih dahulu sebelum
mereka menggunakannya atau loyalitas terhadap
penggunaan internet banking.
Maka dengan berbagai masalah di atas
mendapatkan seberapa besar pengaruh Promosi
dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas pengguna
internet banking di Bank CIMB Niaga melalui
Kepercayaan diperlukan analisis lebih lanjut yang
berhubungan dengan hal ini adalah :
1. Bagaimana
pengaruh
Promosi
terhadap
Kepercayaan
dalam menggunakan internet
banking.
2. Bagaimana pengaruh Kalitas Layanan terhadap
Kepercayaan dalam menggunakan internet banking.
3. Bagaimanakah pengaruh
Promosi terhadap
Loyalitas nasabah dalam menggunakan internet
banking.
4. Bagaimanakah pengaruh Kualitas Layanan terhadap
Loyalitas dalam menggunakan internet banking.
5. Bagaimanakah pengaruh Kepercayaan nasabah
terhadap Loyalitas nasabah dalam menggunakan
internet banking.
II. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Promosi
Menurut Alma[2] pengertian dari promosi
adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan
yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan
jasa. Tujuan promosi adalah memperoleh perhatian,
mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon
konsumen. Suatu kegiatan promosi jika dilaksanakan
dengan baik dapat mempengaruhi konsumen mengenai
dimana dan bagaimana konsumen membelanjakan
pendapatannya. Keuntungan bagi produsen adalah
promosi dapat menghindarkan persaingan berdasarkan
harga, karena konsumen membeli barang lebih
dikarenakan tertarik dengan merknya
Kotler[3] menyebutkan ada enam alat utama
dalam bauran komunikasi pemasaran yaitu iklan,
promosi penjualan, hubungan masyarakat (publisitas),
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pemasaran langsung dan penjualan pribadi, dengan
definisi sebagai berikut:
a. Iklan (Advertising)
Iklan menurut Kotler[3] adalah segala bentuk
presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, barang
atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar.
Swastha[4] menyatakan bahwa periklanan adalah
komunikasi non individu dengan sejumlah biaya
melalui berbagai media yang dilakukan oleh
perusahaan, lembaga non-laba serta individuindividu.
b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)
Promosi penjualan meurut Kotler[3] adalah berbagai
insentif pendek untuk mendorong keinginan
mencoba membeli suatu produk atau jasa. Selain itu
menyatakan bahwa promosi penjualan adalah
bentuk persuasi langsung melalui penggunaan
berbagai insentif yang dapat diatur untuk
merangsang pembelian produk dengan segera
dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli
pelanggan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat
dikemukan adalah sebuah teknik yang memiliki
potensi signifikan untuk memperbaiki penjualan
jangka pendek melalui adanya sampel, potongan
harga, hadiah, dan menghubungkan pengiklanan,
penjualan pribadi, dan kegiatan promosi yang lain
dan juga melengkapi serta mengkoordinir berbagai
bidang tersebut.
c. Hubungan Masyarakat/Publisitas (Public Relation)
Publisitas menurut Kotler[3] adalah suatu stimulasi
non personal terhadap permintaan suatu produk,
jasa atau unit dagang dengan menyebarkan beritaberita komersial yang penting mengenai kebutuhan
akan produk tertentu suatu media yang
disebarluaskan atau menghasilkan suatu sosok
kehadiran yang menarik mengenai produk itu.
d. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)
Pemasaran langsung menurut Kotler[3] adalah
penggunaan saluran-saluran langsung konsumen
(CD–consumer direct) untuk menjangkau dan
menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan
tanpa menggunakan perantara pemasaran .
e. Penjualan Pribadi (Personal Selling)
Tjiptono[5] menyatakan bahwa penjualan pribadi
adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara
penjual
dan
calon
pelanggan
untuk
memperkenalkan suatu produk kepada calon
pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan
terhadap produk sehingga mereka kemudian akan
mencoba dan membelinya
2.2 Pengertian Kualitas Jasa Layanan
Kualitas jasa (service quality) dibangun atas
adanya perbandingan 2 faktor utama yaitu persepsi
pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima
(perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya
diharapkan atau diinginkan (expected service).
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Service quality dapat didefinisikan sebagai
seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan
pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh
(Parasuraman et.al[6]). Sedangkan menurut Wayckof
dalam Tjiptono[5] kualitas jasa pelayanan Bank adalah
tingkat keunggulan yang diharapkan nasabah dan
pengendalian atas tingkat keunggulan yang diharapkan
nasabah dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan nasabah, dengan
kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi
kualitas pelayanan Bank yaitu nasabah (Expectation)
dan kinerja Bank yang dirasakan nasabah
(performance).
Sementara Cronin dan Taylor[7] kualitas
pelayanan Bank merupakan kinerja aktual Bank yang
diberikan kepada nasabahnya. Berdasarkan konsep
servqual yang dikemukakan Parasuraman et.al[6],
kualitas jasa pelayanan Bank pada dasarnya adalah hasil
persepsi dalam benak nasabah. Perceived service quality
ini terbentuk dalam benak nasabah setelah
membandingkan antara kinerja pelayanan Bank yang
mereka terima dengan yang mereka harapkan.
Perbandingan antara persepsi dan harapan bisa
memunculkan tiga kemungkinan yaitu persepsi lebih
besar daripada harapan nasabah, yang berarti nasabah
merasa sangat puas dengan kualitas pelayanan yang
diberikan bank, persepsi lebih kecil daripada harapan
nasabah yang berarti harapan nasabah terhadap kualitas
jasa pelayanan Bank dapat dikatakan nasabah puas.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan kualitas jasa layanan dibangun atas
perbandingan antara nasabah (Expectation) dan kinerja
yang dirasakan nasabah (Performance)
Dimensi kualitas jasa
Servqual dimensions atau Service Quality
Dimensions, merupakan dimensi kualitas jasa dimana
setiap jasa yang ditawarkan memiliki beberapa aspek
yang dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat
kualitasnya.
Dimensi kualitas jasa menurut Pasasuraman[6],
adalah :
a. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
1.

Technology Orientation
Besarnya kepercayaan konsumen terhadap system
elektronik berkaitan dengan besarnya kepercayaan
mereka terhadap online banking (Lee dan
Turban[10]). Ketika konsumen memperkirakan
factor kepercayaan, beberapa persoalan muncul
dalam pikiran mereka dan salah satu persoalan
tersebut adalah kesesuaian kemampuan dari system
elektronik tersebut dengan harapan konsumen
(Mukherjee dan Nath[9]). Konsumen menggunakan
beberapa ukuran seperti kecepatan akses, apakah
jaringannya dapat dipercaya, sistem navigasi untuk
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mengevaluasi transaksi-transaksi elektronik (Lee
dan Turban[10]). Orientasi konsumen terhadap
teknologi dari komunikasi elektronik dan internet
seringkali mewakili kepercayaan mereka dalam
internet banking (Mukherjee dan Narth[9]) sehingga
technology orientation merupakan indicator dari
kepercayaan
2.

Reputation
Pengertian reputation adalah keseluruhan kualitas
atau karakter yang dapat dilihat atau dinilai secara
umum oleh masyarakat (Malaga[11]). Ketika
konsumen memproses informasi dalam online
banking mereka akan mempertimbangkan reputasi
Bank tersebut (Mukhrejee dan Nath[9]) dimana
reputasi adalah factor yang sangat penting dari
kepercayan. Ba[12] menyatakan bahwa ketika
konsumen merasa suatu online Bank memiliki
reputasi yang tidak baik, mereka akan malas
menggunakan website Bank tersebut. Dari
penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa reputation
dapat digunakan untuk mengukur kepercayaan

3.
b.

Perceived Risk
Besarnya persepsi konsumen mengenai resiko
mempengaruhui besarnya kepercayaan mereka
terhadap online Bank dan system dari online
Keandalan
(reliability),
yakni
kemampuan
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan
segera, akurat dan memuaskan.
Daya tanggap (responseveness), yaitu keinginan
para staff untuk membantu para pelanggan dan
memberikan pelayanan dengan tanggap.
Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan,
kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya
yang dimiliki para staff , bebas dari bahaya , risiko
atau keragu-raguan.
Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam
melakukan hubungan, komunikasi yang baik,
perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para
pelanggan

c.

d.

e.

2.3 Kepercayaan dalam internet banking
Menurut Mukherjee dan Nath[9] kepercayaan
dapat diukur melalui technology orientation, reputation,
dan perceived risk. Sehingga indicator yang digunakan
untuk mengukur kepercayaan adalah technology
orientation, reputation dan perceived risk
Bank tersebut sehingga ketika memproses
informasi online, konsumen sering menganggap
bahwa ada resiko yang tinggi walaupun resiko
tersebut sebenarnya rendah (Mukherjee dan Nath[9].
Konsumen online
yang lebih berpengalaman
mempunyai lebih banyak informasi mengenai
online banking sehingga mereka beranggapan
resikonya rendah dan karena itu mereka
mempunyai kepercayaan yang lebih dalam

transaksi online (Ba[12]). Dari penjelasan ini dapat
disimpulkan bahwa perceived risk dapat digunakan
untuk kepercayaan.
2.4 Loyalitas
Shergil dan Li[13] mendefinisikan loyalitas
sebagai niat dari konsumen untuk kembali
menggunakan internet banking berdasarkan pengalaman
dan harapan mereka di masa lalu. Menurut
Dharmnesta[14] tahap-tahap loyalitas adalah :
1. Tahap pertama adalah loyalitas kognitif adalah
konsumen menggunakan basis informasi yang
secara memaksa menunjuk pada satu merek atas
merek lainnya. Jadinya loyalitas didasarkan pada
keyakinan konsumen terhadap basis informasi yang
dicerminkan oleh kualitas merek. Loyalitas tahp
pertama ini bukan merupakan bentuk loyalist yang
kuat
2. Tahap kedua adalah loyalitas afektif yaitu tahap ini
berkaitan sikap konsumen yang didorong oleh
kepuasan dan kesukaan konsumen. Loyalitas tahap
ini jauh lebih sulit berubah karena loyalitasnya
sudah masuk ke dalam benak konsumen sebagai
sikap. Namun demikian loyalitas afektif ini masih
tetap belum menjamin adanya loyalitas. Loyalitas
tahap ini dicerminkan oleh tingkat kepuasan
konsumen
3. Tahap ketiga adalah loyalitas konatif merupakan
kondisi konsumen yang loyal yang dipengaruhi
oleh niatan untuk melakukan sesuatu (dimensi
konatif) yang mencakup niat atau komitmen yang
tinggi untuk melakukan pembelian. Jenis komitmen
pada tahap ini sudah melampaui loyalitas afektif.
Niat untuk melakukan pembelian ulang dapat
dianggap sebagai tand awal munculnya loyalitas
4. Tahap keempat adalah loyalitas tindakan yaitu
tahap dimana aspek konatif atau niat melakukan
telah mengalami perkembangan yaitu dikonversi
menjadi perilaku atau tindakan
2.5 Internet Banking
Layanan internet banking menurut Pikkarainen
et all[15], adalah web yang hanya dapat digunakan untuk
mengakses informasi tertentu mengenai Bank yang
bersangkutan tanpa biasa digunakan untuk melakukan
transaksi tidak termasuk dalam kategori
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Penelitian
Teknis analisis data yang digunakan dalam
mengolah data untuk menguji semua hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini menggunakan Structural
Equation Model yang dioperasikan melalui alat statistic
AMOS 21 (Analisys of Moement Structure). Dalam
menggunakan SEM dilakukan tujuh langkah, yaitu: 1)
mengembangkan model teoritis, 2) pengembangan
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diagram alur (path diagram), 3) Konversi diagram alur
kedalam persamaan, 4) memilih matriks input dan
estimasi model, 5) kemungkinan muncul masalah
identifikasi, 6) evaluasi criteria goodness of fit
(Probability, Chisquare, CMIN/DF, GFI, RMSEA,
AGFI, TLI dan CFI), dan 7) interpretasi dan modifikasi
model.
Promosi (X1)
H3
H1
Kepercayaan
(Y1)

H5

Loyalitas (Y2)

H2
H4
Kualitas Layanan
(X2)

Gambar 1.
Model Penelitian Pengaruh Promosi dan Kualitas
Pelayanan terhadap Loyalitas pengguna ebanking
CIMB Niaga melalui Kepercayaan
Metode pengumpulan data dilakukan dengan
kuesioner melalui pertanyaan tertutup yang jawabannya
merupakan data interval dengan skala Likert. Populasi
pada penelitian ini adalah nasabah Bank CIMB Niaga
dan jumlah sampel sebanyak 350 orang. Teknik
sampling yang digunakan adalah snowball sampling.
Model penelitian yang digunakan diperlihatkan
pada gambar1. Dari gambar tersebut terlihat, bahwa
penulis menetapkan lima hipotesa dalam penelitiannya,
yaitu:
H1= Promosi berpengaruh secara positif terhadap
Kepercayaan
H2= Kualitas layanan berpengaruh secara positif
terhadap Kepercayaan pengguna internet banking.
H3= Promosi berpengaruh secara positif terhadap
Loyalitas
H4= Kualitas Layanan berpengaruh secara positif
terhadap Loyalitas.
H5= Kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap
Loyalitas.
Kristina[16] menyebutkan bahwa kepercayaan
nasabah terhadap promosi maupun iklan telah diyakini
sebagai factor penentu kesuksesan penjualan dan
sebagai fasilitator proses pertukaran. Sedangkan
menurut Crosby dan Cowles dalam Kristina[16]
kepercayaan pada promosi merupakan suatu keadaan
dimana nasabah dapat mengandalkan iklan dalam
memenuhi kebutuhannya dan menepati janji. Hal ini
sesuai dengan penelitian Soegoto[17] yang menyatakan
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bahwa variable promosi berpengaruh terhadap
kepercayaan.
Iskandar[18]
telah
membuktikan
pada
penelitiannya bahwa kualitas layanan berpengaruh
terhadap kepercayaan.
Ikhsan[19] telah melakukan penelitian, bahwa
promosi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan,
sesrta
membuktikan
bahwa
kualitas
layanan
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan
Maharsi dan Fenny[20] telah melakukan
penelitian terhadap kepercayaan konsumen terhadap
loyalitas
pengguna
internet
banking
dimana
Kepercayan pengguna internet banking terbuki
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
loyalitas nasabah untuk menggunakan internet banking.
3.2. Pembahasan
Pengolahan data dilakukan dengan menguji
normalitas data. Dari hasil pengujian didapat nilai
multivariate sebesar 1.790 dimana nilai tersebut sudah
memenuhi criteria normalitas yaitu ±2.58. Untuk hasil
pengukuran model fit (goodes of Fit Index) disajikan
pada Tabel 1.
Tabel 1
Hasil Pengujian Goodness of fit Index terhadap
Model Penelitian
Goodness of
Fit Index

1.

2.

3.

4.

Cut off Value

Hasil
Analisis

Evaluasi
Model

Chisquare

P=0.05%, DF=168,
Chisquare<284

283.5

Baik

Probability

<0.05

0.00

Baik

RMSEA

≤0.08

0.04

Baik

GFI

≥0.90

0.92

Baik

AGFI

≥0.90

0.90

Marginal

CMIN/DF

≤2.00

1.69

Baik

TLI

≥0.90

0.83

Baik

CFI

≥0.90

0.85

Baik

Dari hasil pengujian full model SEM, didapat:
Indicator yang paling kuat mempengaruhi variable
Promosi adalah: Iklan (66.5%) dan Penjualan
pribadi (56.4%), selebihnya diikuti Pemasaran
langsung (34.2%), Promosi penjualan (29.5%),
Hubungan masyarakat (25.1%).
Indikator yang paling kuat mempengaruhi variable
Kualitas Layanan adalah: Keandalan (65.3%)
Bukti langsung (53.6%), dan Daya tangkap
(46.2%). Sedangkan Jaminan (37.6%) dan Empati
(358%), Reputasi (43.7%) Orientasi teknologi
(37.3%) Persepsi mengenai resiko (36.1%)
Indikator yang paling kuat mempengaruhi
kepercayaan
adalah
Reputation
(65,9%),
Techonology Orientation (37,3%), Perceived Risk
(36,1%)
Indikator yang paling kuat mempengaruhi loyalitas
adalah loyalitas konatif (65,9%), loyalitas tindakan
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(65,6%), loyalitas afektif (54,8%), loyalitas kognitif
(40,6%)
Dari hipotesa yang sudah dibentuk, hipotesa
yang diterima adalah H3= promosi berpengaruh
terhadap loyalitas dengan nilai signifikan sebesar 0.042
dan H4= kualitas layanan berpengaruh terhadap
loyalitas dengan signifikan sebesar 0.003. Sedangkan
untuk hipotesa yang lain, yaitu H1, H2 dan H5 nilai
signifikannya diatas 0.05 sehingga hipotesa ditolak.
Berikut adalah uraian mengenai keputusan mengenai
hipotesa: H1 = Promosi tidak berpengaruh terhadap
Kepercayaan. (signifikan sebesar 2.67). H2 = Kualitas
Layanan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan
(signifikan sebesar 1.65). H5 = Kepercayaan tidak
berpengaruh terhadap Loyalitas (signifikan sebesar
0.86)
BAB IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji data yang dilakukan
dengan meggunakan alat uji AMOS 21, maka
disimpulkan bahwa : 1) Promosi berpengaruh positif
terhadap loyalitas nasabah Bank CMB Niaga dalam
menggunakan internet banking sebesar 29,6%. Hal ini
dapat ditunjukkan dengan responden terarik melalui
iklan baik di media elektronik atau media surat kabar
sehingga hal tersebut akan menimbulkan loyalitas
nasabah 2) Kualitas layanan berpengaruh terhadap
loyalitas nasabah Bank CIMB Niaga dalam
menggunakan internet banking sebesar 14,9%. Hal
tersebut ditunjukkan dengan keandalan layanan Bank
CIMB Niaga dalam meggunakan internet banking. 3)
Kepercayaan nasabah tidak berpengaruh terhadap
loyalitas. Hal tersebut disebabkan kemungkinan dari
promosi yang gencar dan kualitas layanan nasabah yang
handal maka nasabah bisa langsung menggunakan
internet banking tanpa dipengaruhi kepercayaan terlebih
dahulu
Saran yang dapat penulis berikan adalah agar
promosi dan kualitas layanan yang sudah bagus
dipertahankan dan yang kurang ditingkatkan. Hal ini
disebabkan banyaknya pesaing dalam dunia perbankan,
khususnya dalam internet banking, maka diperlukan
inovasi baru untuk menumbuhkan kepercayaan dan
loyalitas nasabah. Maka untuk penelitian selanjutnya
perlu di analisa factor-faktor lain yang mempengaruhi
loyalitas nasabah selain dari promosi dan kualitas
layanan.
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