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ABSTRAKSI 

 
Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi ditandai dengan semakin berkembangnya dunia 

usaha di segala bidang. Sehingga dalam hal ini menuntut adanya sistem pemasaran yang 
semakain baik pada setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Global Indonesia yaitu 
suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembayaran dan penarikan tunai 
menggunakan kartu kredit dapat membantu setiap pelanggan dalam membayarkan tagihan dan 
mencairkan dana dari kartu kredit tanpa adanya bunga yang dikenakan bank. Banyak juga 
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang sama dengan Global Indonesia. Dalam 
merealisasikan tujuan untuk mencapai keumtungan  sebaiknya perusahaan menerapkan faktor – 
faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggannya .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) 
pengaruh kepuasan, kepercayaan, persepsi nilai dan komitmen secara simultan terhadap loyalitas 
pelanggan, 2) pengaruh kepuasan, kepercayaan, persepsi nilai dan komitmen secara parsial 
terhadap loyalitas pelanggan, dan 3) variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas 
pelanggan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Global Indonesia Jemursari Surabaya. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 156 orang yang diambil dengan menggunakan teknik 
penarikan sampel Purposive Sampling. Jenis penelitian ini adalah data primer. Sedangkan teknik 
pengumpulan  data menggunakan kuesioner. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik 
regresi linear berganda. 

Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa 1) hasil uji F menunjukkan bahwa variabel 
kepuasan, kepercayaan, persepsi nilai dan komitmen secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan dalam menggunakan jasa pembayaran dan penarikan kartu kredit di 
Global Indonesia, 2) keseluruhan variabel bebas ( kepuasan, kepercayaan, persepsi nilai dan 
komitmen) memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan dalam menggunakan jasa 
pembayaran dan penarikan kartu kredit di Global Indonesia 3)hasil uji t menunjukkan bahwa 
secara parsial variable kepercayaan dan komitmen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan sedangkan dua variable lainnya yaitu variable kepuasan dan persepsi nilai tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 4) Di antara keempat variabel bebas 
tersebut variabel kepercayaan merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap 
Loyalitas Pelanggan dalam menggunakan jasa pembayaran dan penarikan tunai di Global 
Indonesia. 
 
Keyword :  Kepuasan, Kepercayaan, Persepsi Nilai, Komitmen, dan Loyalitas Pelanggan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi salah satunya ditandai 

dengan semakin berkembangnya dunia usaha di segala bidang. Bagi Negara 

yang berkembang seperti Indonesia, dituntut untuk bisa mengadakan serta 

mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada serta 

mampu menjalankan roda perekonomian sehingga bangsa Indonesia tidak 

tertinggal dari negara lain. Hal ini mendorong perkembangan dunia usaha 

yang semakin pesat dan persaingan pasar yang semakin ketat, sehingga 

menuntut adanya sistem pemasaran yang semakain baik pada setiap 

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri maupun jasa. 

Pemasaran merupakan salah satu media bagi perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Agar tujuan tersebut 

tercapai maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan 

menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang menyenangkan, fasilitas-fasilitas yang menunjang dan 

prosedur yang ditetapkan perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa adalah Bank. 

Bank merupakan salah satu Badan Usaha yang diharapkan agar dapat 

membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan dengan cara 

memberikan kredit berupa uang pinjaman, menghimpun dan menyalurkan 
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 2 

dana masyarakat melalui kegiatan usaha perkreditan yang sangat dibutuhkan 

oleh para calon nasabah dalam rangka meningkatkan modal usaha sehingga 

tercipta kesejahteraan hidup yang baik. Bank dapat memberikan pinjaman 

dalam bentuk kredit pinjaman dan dapat berupa kartu kredit yang sekarang ini 

marak digunakan oleh masyarakat umum. 

Meski Bank telah dikenal sejak dulu oleh masyarakat, namun terdapat 

pemikiran masyarakat bahwa untuk memperoleh pinjaman di bank hanya 

untuk tempat orang-orang kelas bawah. Oleh karena itu, siapapun yang datang 

ke Bank sering diremehkan dan dilecehkan oleh masyarakat yang merasa 

status sosialnya lebih tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat masih terbilang 

awam dan masih mempunyai rasa malu jika menyangkut masalah ekonomii 

datang ke Bank untuk meminjam modal dana. 

Seiring dengan berjalannya waktu Bank mulai dikenal banyak orang 

bahkan rasa malu dan gengsi berangsur-angsur mulai hilang dari diri mereka. 

Bank yang terus berkembang dari tahun ke tahun ternyata membawa dampak 

yang baik bagi masyarakat. 

Nasabah mulai menyadari bahwa bantuan dana lebih penting untuk 

kelangsungan hidup daripada hanya sekedar mempertahankan rasa gengsi atau 

malu semata. Masyarakat mulai berbondong-bondong datang ke Bank untuk 

mengatasi masalah ekonominya dengan meminjam dana. 

Bank dengan memberikan pinjaman berupa dana tunai dapat 

menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah Bank mengeluarkan sejenis 

kartu yang dapat digunakan dalam bertransaksi yaitu kartu kredit. Dalam 
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mengeluarkan kartu kredit, setiap nasabah harus mengajukan suatu 

permohonan untuk dapat disetujui dalam pemakaian kartu kredit. Setiap Bank 

memiliki aplikasi pengajuan kartu kredit yang harus diisi kelengkapan data 

dari nasabah tersebut. Setelah disetujui oleh pihak Bank, maka nasabah dapat 

memiliki dan menggunakan kartu kreditnya. Namun yang perlu di waspadai 

oleh nasabah dalam menggunakan kartu kredit tersebut adalah cara 

pemakaian. 

Banyak orang menggunakan kartu kredit untuk memulai suatu 

bisnisnya. Namun tidak sedikit orang menggunakan kartu kreditnya dalam 

segi kebutuhan hidupnya. Dampak inilah yang menyebabkan pemakaian yang 

dapat melampaui batas kredit yang diberikan oleh Bank pada setiap kartu 

kredit. Untuk nasabah yang menggunakan kartu kreditnya untuk berbisnis, 

mereka tidak kebingungan dalam hal pembayarannya karena dana yang 

digunakan akan selalu berputar dalam bisnis yang dijalankan. Namun dalam 

pemakaian konsumtif, mereka akan kebingungan dalam hal pembayarannya.  

Global Indonesia yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa pembayaran dan penarikan tunai menggunakan kartu kredit dapat 

membantu setiap nasabah dalam membayarkan tagihan dan mencairkan dana 

dari kartu kredit tanpa adanya bunga yang dikenakan bank. Banyak juga 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang sama dengan Global 

Indonesia. Dalam merealisasikan tujuan untuk mencapai keumtungan  

sebaiknya perusahaan menerapkan faktor – faktor yang mempengaruhi 

loyalitas dalam kegiatan sehari – harinya untuk mendapatkan pelanggan. 
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Untuk itu perusahaan perlu berusaha agar mampu memberikan kepuasan 

tinggi yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggannya, serta menerapkan 

konsep – konsep pemasaran guna meningkatkan pangsa pasar. Bagi 

perusahaan, pesaing merupakan ancaman bagi perusahaan tersebut misalnya 

saja perusahaan kompetitor seperti Sakura dan Trijaya Globalindo yang 

merupakan perusahaan sejenis dengan Global Indonesia. Untuk itu Global 

Indonesia  harus memiliki strategi pemasaran yang baik yaitu dengan cara 

memberikan pelayanan, memberikan tingkat kepuasan, kepercayaan serta 

dapat memberikan persepsi bagi pelanggan akan perusahaan sehingga timbul 

komitmen pelanggan. Dengan begitu loyalitas pelanggan terhadap perusahaan 

akan didapatkan. 

Dengan mengkaji faktor – faktor yang menjadi penentu loyalitas 

pelanggan, perusahaan dapat melakukan upaya untuk mempertahankan 

kesetiaan konsumen untuk selalu menggunakan jasanya. Untuk memahami 

kebutuhan dan keinginan seseorang dalam hal ini nasabah adalah hal penting 

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal adalah 

pelanggan yang melakukan pembayaran secara berulang – ulang. Untuk 

menentukan apakah pelanggan Global Indonesia adalah pelanggan yang loyal 

maka ditentukan dengan kriteria pelanggan telah melakukan transaksi baik itu 

dalam hal pembayaran  maupun penarikan tunai lebih dari dua kali. 

Loyalitas nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan. Nasabah yang loyal akan senantiasa mengulang transaksinya 

pada perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, nasabah akan 
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memberikan rekomendasi yang baik tentang perusahaan kepada orang lain. 

Hal ini merupakan media pemasaran yang sangat efektif bagi perusahaan. 

Dengan demikian perusahaan akan berusaha untuk memperoleh loyalitas dari 

para nasabahnya. 

Kepuasan pelanggan atau perasaan senang yang dirasakan oleh 

pelanggan bisa dilihat dari segi jasa layanan yang diterima. Apakah fasilitas 

yang disediakan kantor sesuai dengan harapan, ketepatan dalam menghitung 

jumlah pembayaran kartu kredit, kemampuan dalam menyajikan informasi 

yang dibutuhkan oleh pelanggan, komunikasi yang terjalin antara karyawan 

dengan pelanggan. 

Persepsi nilai berarti bagaimana konsumen melihat, menilai tentang 

sebuah timbal balik apakah pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan 

seperti waktu, tempat dan biaya sesuai dengan apa yang mereka terima 

sehingga pengorbanan yang pelanggan keluarkan mempunyai nilai lebih. 

Kepercayaan merupakan salah satu sikap yang harus diterapkan dalam 

dunia bisnis. Pada saat terjadinya suatu komplain yang disebabkan rasa 

ketidakpuasan akan layanan yang diterima, maka pihak perusahaan akan 

bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem kerja menjadi lebih baik. Di 

Global Indonesia kepercayaan yang diberikan yaitu kesesuaian jumlah 

pembayaran tagihan kartu kredit. Di sinilah awal dari masa rasa kepercayaan 

pelanggan terhadap Global Indonesia yang timbul karena adanya hubungan 

timbal balik antara pihak pemberi kepercayaan dengan pihak yang dipercaya 

akan sebuah komitmen yang telah disepakati bersama.  
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji tentang 

“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Dalam 

Menggunakan Jasa Pembayaran dan Penarikan Tunai Kartu Kredit di Global 

Indonesia Jemursari Surabaya “. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah secara simultan kepuasan, kepercayaan, persepsi nilai, dan 

komitmen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dalam 

menggunakan jasa pembayaran dan penarikan tunai kartu kredit pada 

Global Indonesia Jemursari Surabaya.  

2. Apakah secara parsial kepuasan, kepercayaan, persepsi nilai, dan 

komitmen  berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dalam 

menggunakan jasa pembayaran dan penarikan tunai kartu kredit pada 

Global Indonesia Jemursari Surabaya. 

 

1.3.  Tujuan 

        Tujuan penelitian ini adalah : 

1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan, kepercayaan, 

persepsi nilai, dan komitmen secara simultan terhadap loyalitas 

pelanggan dalam menggunakan jasa pembayaran dan penarikan tunai 

kartu kredit pada Global Indonesia Jemursari Surabaya.  

2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan, kepercayaan, 

persepsi nilai, dan komitmen secara parsial terhadap loyalitas 
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pelanggan dalam menggunakan jasa pembayaran dan penarikan tunai 

kartu kredit pada Global Indonesia Jemursari Surabaya.  

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

        Adapun manfaat penelitian adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sumbangan pikiran bagi 

pemimpin perusahaan dalam menciptakan loyalitas pelanggan.  

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu      

administrasi bisnis, khususnya bidang pemasaran. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang mengambil topik sejenis. 
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